На основу члана 56. тачка 1. Статута Града Ниша („Службени
Ниша“, број 88/08 и 143/2016) и члана 72. Пословника о раду Градског
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016
144/2016) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде
материјала („Службени лист Града Ниша“, број 125/2008)

лист Града
већа Града
124/2016 и
и доставе

Градско веће Града Ниша, на седници од 20.12.2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Ниша.

I Утврђује се Предлог одлуке о матичним подручјима на територији Града

II
Предлог одлуке о матичним подручјима на територији Града Ниша,
доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред
седнице Скупштине Града.
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша, одређује се Весна Нешић, руководилац Сектора за послове управе у
Секретаријату за послове управе и грађанска стања – Градске управе града Ниша.
Број: 1587-19 /2018-03
У Нишу, 20.12.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

На основу члана 8. став 1. и члана 9. Закона о матичним књигама („Службени
гласник РС“, број 20/09, 145/14 и 47/18), члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18)
и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08 и 143/16)
Скупштина Града Ниша, по прибављеном мишљењу Министарства државне
управе и локалне самоуправе, број 20-00-664/2018-26 од 18.12.2018. године, на седници
одржаној ________________године, донела је

ОДЛУКУ
о матичним подручјима на територији града Ниша
1. Овом одлуком одређују се матична подручја за која се воде матичне књиге на
територији града Ниша и седишта матичних подручја.
2. Матична подручја за која се воде матичне књиге на територији града Ниша су:
1) матично подручје Ниш, које чине насељена места: Ниш, Брзи Брод,
Доња Врежина, Суви До, Габровац, Вукманово, Бербатово, Доње Власе, Горња Врежина,
Малча, Јасеновик, Ореовац, Врело, Доњи Комрен, Чамурлија, Хум, Рујник и Лесковик;
2) матично подручје Нишка Бања, које чине насељена места: Нишка
Бања, Коритњак, Островица, Равни До, Куновица, Сићево, Јелашница, Просек, Манастир,
Раутово, Чукљеник, Банцарево, Доња Студена, Горња Студена, Никола Тесла, Прва
Кутина, Лазарево Село и Радикина Бара.
3) матично подручје Девети Мај, које чине насељена места; Девети Мај,
Мрамор, Крушце, Мраморски Поток, Чокот, Лалинац, Горње Међурово, Паси Пољана,
Доње Међурово, Бубањ, Поповац, Медошевац, Трупале и Вртиште;
4) матично подручје Горња Топоница, које чине насељена места: Горња
Топоница, Мезграја, Доња Топоница, Доња Трнава, Горња Трнава, Паљина, Берчинац,
Миљковац, Веле Поље, Палиграце, Кравље, Сечаница и Суповац;
5) матично подручје Горњи Матејевац, које чине насељена места: Горњи
Матејевац, Доњи Матејевац, Кнез Село, Каменица, Бреница и Церје;
3. Седишта матичних подручја из тачке 2. ове одлуке су:
1) седиште матичног подручја Ниш је у Нишу;
2) седиште матичног подручја Нишка Бања је у Нишкој Бањи;
3) седиште матичног подручја Девети Мај је у Деветом Мају;
4) седиште матичног подручја Горња Топоница је у Горњој Топоници;
5) седиште матичног подручја Горњи Матејевац је у Горњем Матејевцу;

4. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о матичним
подручјима на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 148/16 и
„Службени гласник РС“, број 104/16).
5. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“, а почеће да се примењује од 1. јануара 2019.године.

Број:___________
У Нишу, ___________

СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Мр Раде Рајковић

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о матичним подручјима на територији Града
Ниша је члан 8. став 1. и члан 9. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“, број
20/09, 145/14 и 47/18), који прописују да се матично подручје одређује одлуком скупштине
општине, односно града, по прибављеном мишљењу министарства надлежног за послове
управе и да се матичне књиге воде у седишту матичног подручја које одређује скупштина
општине, односно града, у одлуци о матичним подручјима.
Чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон и 47/18) и чланом 37. Статута Града
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 143/16), прописано је да Скупштина
града доноси прописе и друге опште акте.
Доношењу нове Одлуке о матичним подручјима на територији Града Ниша
приступило се на основу Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига
(„Службени гласник РС“, број 93/2018), али и због потреба реорганизације начина рада
Градске управе града Ниша, Секретаријата за послове управе и грађанска стања
условљеног недовољним бројем матичара и заменика матичара.
Предложеном Одлуком врши се оптимизација важеће организације матичних
подручја на територији града Ниша, тако да се омогућава рационалан и делотворан рад у
вођењу матичних књига и остваривању права грађана.
Укупан број матичних подручја по важећој Одлуци о одређивању матичних
подручја на територији Града Ниша је 12. Предлогом одлуке број матичних подручја
смањен је за 7, тако да је планирано да на територији града Ниша постоји 5 матичних
подручја, при чему су испуњени услови из члана 10.став1. Закона о матичним књигама
(„Службени гласник РС“, број 20/09,145/14 и 47/18).
Полазећи од критеријума одређених тачком 3. Упутства о вођењу матичних
књига и обрасцима матичних књига и водећи рачуна о разлозима економичности рада и
сврсисходности у организацији послова вођења матичних књига (нарочито имајући у виду
укупан број матичних књига које се воде за одређено матично подручје, број уписа у
матичним књигама и број издатих извода из матичних књига, као и број становника у
насељеним местима која чине одређено матично подручје), извршена је оптимизација
матичних подручја и то тако да:
- досадашња матична подручја Габровац, Горња Врежина и Доњи Комрен се
гасе и припајају матичном подручју Ниш,
- досадашње матично подручје Никола Тесла се гаси и припаја матичном
подручју Нишка Бања,
- досадашња матична подручја Горње Међурово, Доње Међурово и Поповац се
гасе и припајају матичном подручју Девети Мај,
Имајући у виду наведено, сматрамо да ће предложена организација матичних
подручја на територији Града Ниша, омогућити економичније и ефикасније извршавање
поверених послова вођења матичних књига на територији града Ниша.

1) матично подручје Ниш, које чине насељена места Ниш, Брзи Брод, Доња
Врежина, Суви До, Габровац, Вукманово, Бербатово, Доње Власе, Горња Врежина, Малча,
Јасеновик, Ореовац, Врело, Доњи Комрен, Чамурлија, Хум, Рујник и Лесковик обухвата
217.387 становника. Укупан број матичних књига је 1421.
Досадашње матично подручје Ниш има укупно 1.123 матичних књига. У
2017.години за матично подручје Ниш издато је 106.880 извода, извршено је 8.931 упис,
5.141 промена и обављено је 1.262 венчања а у периоду од 01.01.2018.г. до 31.10.2018.г.
издато је 72.123 извода, извршено 8.211 уписа, 3.882 промена и 1.035 венчања
Матично подручје Габровац које се гаси, има укупно 73 матичних књига, у
2017.г. је издато 616 извода, извршен је 31 упис и 164 промена у матичним књигама и 4
венчања а у периоду од 01.01.2018.г. до 31.10.2018.г. издато је 169 извода, извршено 15
уписа, 193 промена у матичним књигама и 1 венчање.
Матично подручје Горња Врежина које се гаси, има укупно 113 матичних књига,
у 2017.г. је издато 869 извода, извршено је 58 уписа у матичним књигама и 2 венчања а у
периоду од 01.01.2018.г. до 31.10.2018.г. издато је 230 извода, извршено 38 уписа, 162
промена у матичним књигама и 4 венчања.
Матично подручје Доњи Комрен које се гаси, има укупно 114 матичних књига, у
2017.г. је издато 688 извода, извршено је 68 уписа и 518 промена у матичним књигама и 1
венчањеа у периоду од 01.01.2018.г. до 31.10.2018.г. издато је 387 извода, извршено 59
уписа, 335 промена у матичним књигама и 16 венчања.
2) матично подручје Нишка Бања, које чине насељена места Нишка Бања,
Коритњак, Островица, Равни До, Куновица, Сићево, Јелашница, Просек, Манастир,
Раутово, Чукљеник, Банцарево, Доња Студена, Горња Студена, Никола Тесла, Прва
Кутина, Лазарево Село и Радикина Бара има укупно 14.819 становника, укупан број
матичних књига 348,
Матично подручје Нишка Бања има укупно 285 матичних књига. У 2017.години
за матично подручје Нишка Бања издато је 1.958 извода, извршено је 202 уписа, 1.901
промена и обављено је 57 венчања а у периоду од 01.01.2018.г. до 31.10.2018.г. издато је
1.103 извода, извршено 166 уписа, 1.278 промена и 64 венчања
Матично подручје Никола Тесла које се гаси, има укупно 63 матичне књиге, у
2017.г. је издато 599 извода, извршено је 70 уписа и 437 промена у матичним књигама а у
периоду од 01.01.2018.г. до 31.10.2018.г. издато је 300 извода, извршено 50 уписа и 513
промена у матичним књигама.
3) матично подручје Девети Мај, које чине насељена места Девети Мај, Мрамор,
Крушце, Мраморски Поток, Чокот, Лалинац, Горње Међурово, Паси Пољана, Доње
Међурово, Бубањ, Поповац, Медошевац, Трупале и Вртиште има укупно 25.240
становника, укупан број матичних књига 289.
Матично подручје Девети Мај има укупно 119 матичних књига. У 2017.години
за матично подручје Девети Мај издато 1.423 извода, извршено је 193 уписа, 1.677 промена
и обављено је 44 венчања а у периоду од 01.01.2018.г. до 31.10.2018.г. издато је 1.004
извода, извршено 215 уписа, 1.588 промена и 73 венчања.
Матично подручје Поповац, које се гаси, има укупно 93 матичних књига, у
2017.години је издато 902 извода, извршено је 107 уписа и 265 промена у матичним
књигама и 7 венчања а у периоду од 01.01.2018.г. до 31.10.2018.г. издато је 486 извода,
извршено 99 уписа и 128 промена у матичним књигама и 3 венчања.
Матично подручје Горње Међурово које се гаси, има укупно 32 матичне књиге,
у 2017.г. је издато 424 извода, извршено је 70 уписа и 23 венчања а у периоду од

01.01.2018.г. до 31.10.2018.г. издато је 194 извода, извршено 39 уписа и 97 промена у
матичним књигама и 13 венчања.
Матично подручје Доње Међурово које се гаси, има укупно 45 матичних књига,
у 2017.г. је издато 898 извода, извршено је 20 уписа у матичним књигама а у периоду од
01.01.2018.г. до 31.10.2018.г. издат је 291 извод, извршено 27 уписа, 209 промена у
матичним књигама и 5 венчања.
4) матично подручје Горња Топоница, које чине насељена места Горња
Топоница, Мезграја, Доња Топоница, Доња Трнава, Горња Трнава, Паљина, Берчинац,
Миљковац, Веле Поље, Палиграце, Кравље, Сечаница и Суповац има укупно 5.691
становника, укупан број матичних књига 292. У 2017.години издато је 1.816 извода,
извршено је 322 уписа и 205 промена у матичним књигама и 16 венчања, а у периоду од
01.01.2018.г. до 31.10.2018.г. издато је 628 извода, извршено је 236 уписа, 226 промена у
матичним књигама и 13 венчања.
5) матично подручје Горњи Матејевац, које чине насељена места Горњи
Матејевац, Доњи Матејевац, Кнез Село, Каменица, Бреница и Церје има укупно 8.762
становника, укупан број матичних књига 197. У 2017.години издато је 2.486 извода из
матичних књига, извршено је 303 уписа и 516 промена у матичним књигама а у периоду од
01.01.2018.г. до 31.10.2018.г. издато је 1031 извода, извршено је 222 уписа, 284 промена у
матичним књигама и 4 венчања.
Организовањем матичних подручја на територији града Ниша на предложени
начин омогућило би се рационалније и ефикасније функционисање матичне службе на
територији града Ниша, с обзиром на кадровске капацитете и техничке услове за рад у
Регистру матичних књига.
У погледу процене финансијских средстава за спровођење ове одлуке није
потребно обезбедити додатна финансијска средства, с обзиром да се број матичних
подручја смањује.
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