
           На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист
Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и
доставе материјала („Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 09.07.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  изменама  и  допунама  Одлуке  о
постављању  мањих  монтажних  објеката  на  јавним  површинама  на  територији
Града Ниша.

II Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката на јавним површинама на територији Града Ниша доставља се
председнику  Скупштине  Града  Ниша  ради  увршћивања  у  дневни  ред  седнице
Скупштине Града. 

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша, одређује се Родољуб Михајловић, начелник Управе за планирање и
изградњу.

Број: 954-6 /2014-03
У Нишу, 09.07.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник



На основу члана  37. Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша",
број 88/2008),

Скупштина града Ниша, на седници одржаној __.__.2014. године, донела
је 

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлукe o постављању мањих монтажних објеката

на јавним површинама на територији града Ниша 

Члан 1.

У  Одлуци  о  постављању  мањих  монтажних  објеката  на  јавним
површинама  на  територији  града  Ниша  ("Службени  лист  града  Ниша",  број
3/2008)  пречишћен  текст, у члану  6.,  у  ставу  2.,  алинеја  1.,  иза  речи  "
урбанистичко-техничке  услове  са  графичким  приказима"  додаје  се:  "који  се
спроводе кроз урбанистичко-техничку разраду локације коју припрема ЈП Завод
за урбанизам Ниш и"

Члан 2.

У члану 39.  у ставу 1., алинеја 1., иза речи "на тргу", додаје се "осим на
Тргу св. Саве".

Члан 3.

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у
"Службеном листу града Ниша".

Број:____________________

У Нишу,___________2014.год.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

      Председник 

Проф. др Миле Илић
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-ОБРАЗЛОЖЕЊЕ-

          
Скупштина  града  Ниша  донела  је  Одлуку о  постављању  мањих

монтажних  објеката  на  јавним  површинама  на  територији  града  Ниша  -
пречишћен текст  ("Службени лист града Ниша", број 3/2008).

Овом  одлуком  прописује  се  поступак  и  услови  за  постављање  и
уклањање мањих монтажних објекта на јавним површинама на територији града
Ниша.  Јавне површине у смислу ове одлуке  су:  коловози,  тротоари, тргови,
пешачке  и бициклистичке  стазе,  површине  око  аутобуских  и  железничких
станица, аутобуска и такси стајалишта и паркиралишта, јавне зелене површине,
паркови, скверови, парк шуме, пијаце, кеј  -  обала, гробља и друге изграђене
површине намењене за јавно коришћење. Мањи монтажни објекти који се могу
постављати  на  јавним  површинама  у  смислу ове  одлуке  су:  киосци,  баште
угоститељских објеката, тенде и покретне тезге.

Измене и допуне Одлуке доносе се на основу члана  37. Статута града
Ниша ("Службени лист града Ниша", број 88/2008).

Разлог за предлагање Измена и допуна Одлуке:
Услед  протека  времена  и  ради  омогућавања  сврсисходније  примене

Одлуке, настала је потреба за изменом и допуном појединих чланова Одлуке.
Измене и допуне односе се на члан 6. који се допуњује тако да се прописује
спровођење  Плана  локација  за  киоске  на  јавним  површинама  кроз
урбанистичко-техничке услове са графичким приказима који се спроводе кроз
урбанистичко-техничку разраду локације коју припрема ЈП Завод за урбанизам
Ниш,   као  и  на  члан  39.   којим  се  из  простора  на  којима  није  дозвољено
постављање башти затвореног типа изоставља парк на Тргу св. Саве.

      НАЧЕЛНИК

        Управе за планирање и изградњу
      Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ.
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ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

О Д Л У К A
О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ

ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
(пречишћен текст) - "СЛГН", бр. 3/2008

Члан 6.
Киоск  се  може  поставити  на  јавној  површини  у  складу  са  условима

утврђеним овом одлуком и планом локација за киоске на јавним површинама.
План локација за киоске на јавним површинама садржи:
1.  урбанистичко-техничке  услове  са  графичким  приказима који  поред

осталог  одређују  површину  сваке  поједине  локације  за  киоск,  место  за
постављање киоска  са  условима  за  прикључење  на  инфраструктуру (у  даљем
тексту: локација за киоск),

Члан 39.
Башта затвореног типа се не може поставити:
- на тргу,
- у колонадама и пасажима зграда и другим наткривеним површинама,
- на тротоару ужем од 7 m,
- у просторној културно-историјској целини и улицама просторно културно-

историјске целине.


