На основу члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009)
Градско веће Града Ниша, на седници, од 17.12.2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о организацији
градских управа Града Ниша.
II Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о организацији градских
управа 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 Горица Танчић, шеф Одсека за прописе у Служби за послове
Скупштине Града.

Број: 1747-9/2009-03
У Нишу, 17.12.2009. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник
мр Милош Симоновић

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129/2007),
Скупштина Града Ниша, на седници од
2009. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА НИША

Члан 1
У Одлуци о организацији градских управа Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, бр. 90/2008) у члану 10, став 1, после алинеје 20, додаје се нова алинеја, која
гласи:
„• послови у вези са управљањем отпадом,“
После става 1 додаје се нови став 2, који гласи:
„У Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај обављају се и
послови комуналне полиције, и то:
- одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за
комуналну делатност;
- вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из
области комуналне и других делатности из надлежности Града;
- остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном
саобраћају, у складу са законом и прописима Града;
- заштитe животне средине, културних добара, локалних путева, улица и
других јавних објеката од значаја за Град;
- подршкe спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање
живота у Граду, очување градских добара и извршавање других задатака из
надлежности Града.“
Члан 2
У члану 11, алинеја 3, се брише.
У алинеји 8 реч:“програма“ замењује се речју:“концепта“.
У алинеји 9 реч:“урбанистичко“, се брише.
У алинеји 10 речи:“за парцелацију, препарцелацију и изградњу“, се бришу.
После алинеје 10 додаје се нова алинеја, која гласи:
“• потврђивање урбанистичких пројеката, пројеката препарцелације и
парцелације“.
Алинеја 12 мења се и гласи:
„• издавање информација о локацији,“
Алинеја 13 мења се и гласи:
„• издавање локацијске дозволе,“
Алинеја 14, се брише.
У алинеји 15 речи:“одобрења за изградњу“, замењују се речима:“грађевинске
дозволе“.

Алинеја 16 мења се и гласи:
„• издавање грађевинске и употребне дозволе у поступку легализације,“
Алинеја 17 мења се и гласи:
„• потврђивање усаглашености изграђених темеља,“
Алинеја 20 мења се и гласи:
„• издавање решења за изградњу објеката и извођење радова за које се не
издаје грађевинска дозвола,“
Члан 3
У члану 12 став 1 после алинеје 27 додају се нове алинеје, које гласе:
„• контроле и надзора над радом комуналних инспекција градских општина, у
складу са Статутом и градским прописима,
• инспекцијског надзора над активностима сакупљања и транспорта инертног
и неопасног отпада, односно над радом постројења за складиштење, третман и
одлагање инертног и неопасног отпада за које Град издаје дозволу на основу закона.
“
.
Члан 4
После члана 28 додаје се нови члан 28 а, који гласи:
„Члан 28 а
У Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај образује се
Одељење комуналне полиције (у дањем тексту: Комунална полиција), као
унутрашња организациона јединица.
У Комуналној полицији могу се образовати подручне организационе јединице
за градску општину или више њих или за подручје Града одређено актом о
унутрашњем уређењу комуналне полиције.“
Члан 5
После члана 34 додаје нови члан 34 а и 34 б, који гласе:
„Члан 34 а
Комуналном полицијом руководи начелник Kомуналне полиције.
Подручном организационом јединицом руководи шеф подручне организационе
јединице.
За рад на пословима начелника Комуналне полиције и шефа подручне
организационе јединице запослени мора да испуњава услове прописане законом.
Члан 34 б
Начелника Комуналне полиције распоређује начелник Управе за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај.

Шефа подручне организационе јединице распоређује начелник Управе за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај на предлог начелника Комуналне
полиције.“
Члан 6
Овлашћује се Служба за послове Скупштине Града да сачини и објави
пречишћени текст Одлуке о организацији градских управа Града Ниша.
Члан 7
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу Града Ниша".

Број:
У Нишу,

2009. године

Председник
Проф. др Миле Илић

Образложење
Правни основ за предложене измене и допуне Одлуке о организацији градских
управа Града Ниша садржан је у Закону о комуналној полицији (“Службени гласник
РС”, број 51/2009), Закону о управљању отпадом (“Службени гласник РС”, број 36
/2009) и Закону о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, број 72 /2009 и
81/2009).
Законом о комуналној полицији, чланом 2, прописано је да комуналну полицију
град образује као унутрашњу организациону јединицу у саставу јединственог органа
градске управе, односно управе образоване за поједину област.
Допуном Одлуке предлаже се да се Kомунална полиција у Граду Нишу
образује у саставу Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.
Градска управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.образована
је за област комуналних делатности, енергетику и послове планирања, уређења и
регулације саобраћаја
Комунална полиција Града, поред осталог, образује се за послове одржавања
комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност,
примену закона и других прописа и општих аката из области комуналне делатности,
остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају
и заштиту локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град.
Из наведених разлога, а узимајући у обзир да се послови комуналне полиције
највећим делом односе на област комуналних делатности и одржавања комуналног
реда у Граду, предлаже се да се Комунална полиција образује у оквиру Управе за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај.
Такође, допуном у члану 1 став 1 Предлога одлуке, у складу са Законом о
управљању отпадом, одређује се да ће послове у вези са управљањем отпадом
Града обављати Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.
Предложеним изменама у члану 2 Предлога одлуке, одредбе Одлуке о
организацији градских управа Града Ниша, којима је прописан делокруг рада Управе
за планирање и изградњу, усаглашавају се са одредбама новог Закона о планирању
и изградњи. На пример, нови Закон о планирању и изградњи уводи термин
грађевинске дозволе (уместо ранијег одобрења за изградњу), локацијску дозволу и
др., па су у том смислу и сачињене предложене измене у члану 2 Предлога одлуке.
Чланом 3 Предлога одлуке, предлаже се да се у делокруг Управе за имовину и
инспекцијске послове пропишу и послови контроле и надзора над радом комуналних
инспекција градских општина у складу са Статутом Града Ниша, као и послови
инспекцијског надзора над активностима сакупљања и транспорта инертног и
неопасног отпада, односно над радом постројења за складиштење, третман и
одлагање инертног и неопасног отпада за које Град издаје дозволу на основу закона.
Предложеним члановима 4 и 5 Предлога одлуке предлаже се да се, у складу
са Законом о комуналној полицији, Одељење комуналне полиције образује као
посебна организациона јединица у оквиру Управе, као и начин руковођења и услови
које треба да испуњавају начелник и шеф Комуналне полиције.
У прилогу Предлога одлуке дат је приказ чланова Одлуке о организацији
градских управа Града Ниша, које се мењају и допуњују.
Служба за послове Скупштине Града
Начелник
Драган Јовановић

