
Сл.лист Града Ниша, 49/2022 
 
 
 
12. 

 
На основу члана 93. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон) и 
члана 37. став 1. тачка 23а Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008, 
143/2016 и 18/2019) и сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе, број 015-
05-0010/2021-24 од 23.3.2022. године,        
 Скупштина Града Ниша, на седници од 31.5.2022. године, донела је   
 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА  

У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА У НИШУ, НАСЕЉЕ ГОРИЦА 

 
I     

У решењу о утврђивању назива улица у градској општини Палилула у Нишу, насеље Горица 
(''Службени лист Града Ниша'', број 48/2011), број 06-387/2011-18-1-02 од 6.7.2011. године,  

у тачки 1. алинеја 12. мења се и гласи: „ПАВЛА САВИЋА, са ПРИЛАЗИМА 1, 2, 3, 4".   
II  

У осталом делу, решење остаје непромењено.    
     

III 
Решење доставити доставити Републичком геодетском заводу, Градској управи за 

комуналне делатности и инспекцијске послове и Градској управи за органе Града и грађанска 
стања.  

IV 
 Решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''.   
 

О б р а з л о ж е њ е  
Републички геодетски завод обратио се Комисији за називе делова насељених места и 

називе улица захтевом за укидање једне од постојећих улица (улица Павла Савића прилаз 5 и 
улица Генерала Светислава Милосављевића Тисе).  

У насељеном месту Ниш (Палилула) улица Павла Савића прилаз 5 почиње од кп 17919/21, 
ко Ниш"Ћеле Кула", иде дуж кп 18217, ко Ниш"Ћеле Кула" и завршава се код улице Генерала 
Светислава Милосављевића Тисе. Улица Генерала Светислава Милосављевића Тисе почиње од 
кп 18073/1, ко Ниш"Ћеле Кула", иде дуж кп 18217, ко Ниш"Ћеле Кула" и завршава се код улице 
Павла Савића прилаз 5.  

С обзиром на то да се поменуте улице спајају на пола пута и да је у вези са тим  потребно 
укинути једну од ових улица, као и да у улици Павла Савића прилаз 5 нема утврђених кућних 
бројева, док у улици Генерала Светислава Милосављевића Тисе постоје утврђени кућни бројеви и 
у насељеном месту Ниш (Палилула) и у насељеном месту Габровац, Скупштина Града Ниша је на 
основу закључка Комисије за називе делова насељених места и називе улица, одлучила као у 
диспозитиву решења.    

 
Број: 06-431/2022-13-02 

 У Нишу, 31.5.2022. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИК 
др Бобан Џунић, с.р. 


