
 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), 
члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', број 1/2013), а у вези са Закључком Градског већа Града Ниша о спровођењу 
надзора над Управом за планирање и изградњу по налогу Министарства државне 
управе и локалне самоуправе, у вези са захтевом за издавање локацијске дозволе, број 
1389-1/2014-03 од 22.09.2014. године,  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној  28.10.2014. године, доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

I Градско веће Града Ниша, у складу са Закључком о спровођењу надзора над 
Управом за планирање и изградњу по налогу Министарства државне управе и локалне 
самоуправе, у вези са захтевом за издавање локацијске дозволе, на основу својих 
надлежности и према расположивим подацима, извршило је надзор над радом Управе 
за планирање и изградњу и утврдило да Управа за планирање и изградњу обавља 
послове у складу са законом, Статутом Града Ниша и Одлуком о организацији градских 
управа Града Ниша. 

 
II Управа за планирање и изградњу, поступајући по Закључку Градског већа 

Града Ниша о спровођењу надзора по налогу Министарства државне управе и локалне 
самоуправе, доставила је Обавештење о поступању по налогу, број 353-1044/2013-06 
од 22.09.2014. године, у предметима за издавање локацијске дозволе за надзиђивање 
стамбеног објекта у Нишу, Синђелићев Трг бр. 14/4, на к.п. број 758 КО Ниш-Бубањ, Уп. 
број 353-174/2013-06, Уп. број 353-822/2013-06 и Уп. број 353-1044/2013-06, по захтеву 
Ненада Радивојевића из Блаца. 

У прилогу Обавештења Управа за планирање и изградњу доставила је 
Обавештење стручног сарадника Првослава Петровића, број 353-174/2013-06 од 
24.09.2014. године, Овлашћење Мирољубу Станковићу, заменику начелника Управе за 
планирање и изградњу, Записник самосталног стручног сарадника Душка Достанића, од 
22.09.2014. године, Извештај Комисије за планове Града Ниша, број 353-1044/2013-06 
од 04.06.2014. године, Извештај Комисије за планове Града Ниша, број 06-270/2013 од 
10.04.2013. године, Извештај Комисије за планове Града Ниша, број 06-425/2013 од 
29.05.2013. године, Обавештење стручног сарадника Ирине Дозет, број 353-1044/2013-
06 од 22.09.2014. године, Службену белешку од 05.09.2013. године, Службену белешку 
од 21.11.2013. године, Извод из записника са састанка правника Управе за планирање и 
изградњу одржаног дана 01.04.2009. године, Службену белешку од 26.11.2013. године, 
извод из електронске преписке са изјашњењем Александра Петровића и Обавештење 
самосталног стручног сарадника Горана Симоновића, број 353-1044/2013-06 од 
26.09.2014. године. 
 

III Градско веће Града Ниша, након разматрања списа предмета и ценећи рад 
Управе за планирање и изградњу, прихвата изјашњење начелника Управе за 
планирање и изградњу, број 353-1044-2013-06 од 22.09.2014. године, у предметима за 
издавање локацијске дозволе за надзиђивање стамбеног објекта у Нишу, Синђелићев 
Трг бр. 14/4, на к.п. број 758 КО Ниш-Бубањ, Уп. број 353-174/2013-06, Уп. број 353-
822/2013-06 и Уп. број 353-1044/2013-06, по захтеву Ненада Радивојевића из Блаца. 



 
 IV Градско веће Града Ниша констатује да је Управа за планирање и изградњу, 
дана 09.09.2014. године донела Решење о локацијској дозволи, Уп. бр. 353-1044/2013-
06, инвеститору Ненаду Радивојевићу из Блаца, за надзиђивање стамбеног објекта у 
Нишу, Синђелићев Трг бр. 14/4, на к.п. број 758 КО Ниш-Бубањ. 

Решење о локацијској дозволи уручено је инвеститору Ненаду Радивојевићу дана 
19.09.2014. године. 
 

V Закључак и изјашњење Управе за планирање и изградњу, број 353-1044-2013-
06 од 22.09.2014. године са пратећом документацијом доставити: Министарству 
државне управе и локалне самоуправе, Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Срђану Васковићу, члану Градског већа Града Ниша задуженом за 
подручје планирања и изградње, Ненаду Радивојевићу из Блаца и архиви Градског 
већа Града Ниша. 
 
 
Број: 1607-26/2014-03 
У Нишу, 28.10.2014. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
 

 
  
 

 


