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На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја ("Службени гласник РС" бр. 120/04, 55/07,104/09 и 36/10) и у складу са
Упутством за израду и објављивање Информатора о раду државног органа ("Службени
гласник РС" број 68/10) објављује се

ИНФОРМАТОР О РАДУ

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ

А.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ И ИНФОРМАТОРУ

Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш, са седиштем у Нишу, ул. 7 јули бр.6;
матични број 07261063; ПИБ 100334647; адреса електронске поште: info@zurbnis.rs
Одговорнa лицa за тачност и потпуност података које садржи Информатор су
солидарно аутори, у оквиру својих задужења.
Датум објављивања Информатора је 01. јануар 2021. године.
Напомена: Увид у Информатор може се остварити у пријемнoj канцеларији
бр. 8 пословне зграде ЈП Завод за урбанизам Ниш.
Веб-адреса Информатора: www.zurbnis.rs.

Б.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Процес рада се радно и организационо извршава у одговарајућој пословној
функцији. Процес рада је усклађен са природом претежне делатности која се обавља у
Јавном предузећу.
Пословна функција је унутрашњи део у коме се организационо, технолошки и
економски извршава процес рада.
Унутрашњу организациону јединицу (у даљем тексту: сектор) чини група
истоврсних или сродних стручних послова из претежне делатности предузећа, које
извршавају запослени одређених квалификација, стручне спреме и радних
способности, распоређени на рад на појединe послове – радна места систематизоване
(груписане) у поједином сектору.
Послови који се извршавају у појединим секторима, извршавају се на основу
прописане методологије рада за одређене врсте послова, које прописује директор, а
њима као одређеном пословном функцијом непосредно руководе заменик
директора и технички директор.
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Организација Завода се базира на Закону о јавним предузећима ("Службени
гласник РС", број 15/16), Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС,
132/14 и 145/14) и Одлуци о оснивању Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш
("Службени лист града Ниша", број 155/16 – пречишћен текст). Овим прописима, као и
Статутом Завода, уређен је правни положај Завода као предузећа за трајно обављање
делатности од општег интереса које су неопходне за рад органа градске управе.
У овом смислу, успостављени су, законом и оснивачким актом, органи у предузећу:
1) директор, 2) надзорни одбор, као и унутрашња организација, односно организовање
делова предузећа према техничко - технолошкој повезаности и груписању сродних
послова (Правилник о изменама правилника о организацији и систематизацији послова
Јавног Предузећа Завод за урбанизам Ниш, број 4093 од 30.11.2010. године.), што је
приказано организационом шемом.
Организовано извршење планираних послова реализује се у следећим
секторима:
- I СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,
руководилац: мр Дејан Стојановић, дипл. просторни планер.
контакт тел. +381 18 243455;
- II СЕКТОР ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ,
руководилац: Тамара Јовановић, дипл. инж.арх.
контакт тел. +381 18 243455;
- III СЕКТОР ЗА УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
руководилац: Валери Стоилков, дипл. инж.грађ.
контакт тел. +381 18 243455;
- IV СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ И ГЕОДЕЗИЈУ
руководилац: Слободан Мицић, дипл. инж.грађ.
контакт тел. +381 18 243455;
- V СЕКТОР ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ,
руководилац: Милан Милосављевић, дипл. инж.маш.
контакт тел. +381 18 243455;
- VI СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИКУ И ДОКУМЕНТАЦИЈУ,
Маја Игњатовић, дипл. правник – контролише рад сектора
контакт тел. +381 18 243455;
- VII СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ,
руководилац: Мирослав Маринковић, дипл. ек.
контакт тел. +381 18 243455;
- VIII СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ,
Маја Игњатовић, дипл. правник – контролише рад сектора.
контакт тел. +381 18 243455;
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ

Скупштина Града Ниша
Надзорни одбор

Сектор за информатику и
документацију

Сектор за опште и правне
послове

Сектор за економске
послове

Сектор за инфраструктуру

Сектор за саобраћај и
геодезију

Сектор за урбанистичко
пројектовање

Сектор за урбанистичко
планирање

Сектор за просторно
планирање

Директор и руководиоци

Надзорни одбор:
Председник:
Др Данијела Златковић, Решење Број: 06-1025/2017-9-25-02, од 01.11..2017.г.
Члан:
Дејан Крстић, Решење Број: 06-1025/2017-9-25-02, од 01.11..2017.г.
Члан:
Владимир Богдановић, представник запослених,
Решење Број: 06-181/2020-26-02, од 27.02..2020.г.
Директор:
Мр Мирољуб Станковић, Решење о именовању Број: 06-940/2017-3-7-02, 18.10.2017.г.

I СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ у коме се обављају следећи
послови:
1. Праћење и проучавање појава и промена у простору и насељима и
обављање претходних радова за потребе израде просторних планова;
2. Припремање одлука за израду просторног плана;
3. Прибављање подлога, услова и података;
4. Припремање концепта Просторног плана;
5. Припремање нацрта Просторног плана;
6. Припремање предлога Просторног плана;
7. Припремање стратешке процене утицаја просторног плана
на животну средину;
8. Припремање програ ма о имплементацији регионалног просторног плана;
9. Учешће у припремању програма из додирних области (програм уређивања
грађевинског земљишта, програм развоја комуналних делатности, програм
заштите културних добара и др.).
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II СЕКТОР ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ у коме се обављају
следећи послови:
1. Праћење и проучавање појава и промена у простору и насељима и
обављање претходних радова за потребе израде урбанистичких планова;
2. Припремање урбанистичких планова (Генерални план, Планови општег
уређења, План генералне регулације и План детаљне регулације):, одлука,
нацрт плана, концепт плана, предлог плана;
3. Припремање стратешке процене утицаја плана на животну средину
III СЕКТОР ЗА УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ у коме се обављају
следећи послови:
1. Израда урбанистичког пројекта
2. Израда пројеката парцелације, препарцелације, исправка граница суседних
парцела; као и за потребе спровођења урбанистичког плана;
3. Израда урбанистичко-техничких услова за киоске, тезге, летње баште,
тенде, билборд, рекламне ознаке, видеобим, пловне и сл. објекте.
IV СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ И ГЕОДЕЗИЈУ у коме се обављају следећи
послови:
1. Праћење и проучавање појава и промена у простору и насељима и
обављање претходних радова за потребе израде урбанистичких планова;
2. Припремање, израда сегмената у области саобраћаја и геодезије у оквиру
просторних и урбанистичких планова;
3. Израда пројеката саобраћајница.
V

СЕКТОР ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ у коме се обављају следећи послови:

1. Праћење и проучавање појава и промена у простору и насељима и
обављање претходних радова за потребе израде урбанистичких планова;
2. Припремање, израда и праћење спровођења делова планова који се односе
на инфраструктуру;
3. Израда пројеката унутрашњих инсталација водовода и канализације и
пројеката електроинсталација за објекте високоградње.
VI СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИКУ И ДОКУМЕНТАЦИЈУ у коме се
обављају следећи послови:
1. Компјутерска обрада просторних и урбанистичких планова и пројеката и
техничке документације;
2. Вођење информационе основе о простору;
3. Формирање и а`урирање базе података о плановима;
4. Праћење послова;
5. Обрада књиговодствено-рачуноводствених података;
6. Послови документације и стручне библиотеке.
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VII СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ у коме се обављају следећи
послови:
1. Књиговодствено-рачуноводствени послови,
2. Финансијски послови,
3. Планско-аналитички послови,
4. Комерцијални послови.
VIII СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ у коме се обављају
следећи послови:
1. Израда нормативних аката и обављање правних послова;
2. Административно-технички послови;
3. Вођење кадровских послова и евиденције из области рада и радних односа.
Табела 1. - Подаци о броју запослених по организационим јединицама
Број запослених по секторима / организационим јединицама
на дан 31.12.2019. године

Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сектор /
Организациона
јединица
Директоријум
Просторно
планирање
Урбанистичко
планирање
Урбанистичко
пројектовање
Саобраћај и
геодезија
Инфраструктура
Информатика и
документација
Економски послови
Правни и општи
послови
УКУПНО:

Број
систематизо
Број
ваних
извршилаца
радних места

Број
запослених
по
кадровској
евиденцији

Број
запослених
на
неодређено
време

4

4

4

11

11

11

11

15

15

15

13

5

5

5

5

14

14

14

13

1

6

6

6

4

2

3

3

3

3

3

3

3

3

9

9

9

8

1

70

70

70

63
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Број
запослених
на
одређено
време

1
2

7

В.

ФУНКЦИЈЕ и имена руководилаца ЈП Завода за урбанизам Ниш

Директор: Мр Мирољуб Станковић, дипл.инжарх.
Заменик директора: Лидија Стефановић Николић, дипл.инж.арх.
Технички директор: Никола Лечић, дипл. инж.арх.
Саветник за финансије: Мирослав Маринковић, дипл. ек.
Шеф сектора за просторно планирање: Мр Дејан Стојановић, дипл.простор.планер
Шеф сектора за урбанистичко пројектовање: Валери Стоилков, дипл.инж.грађ.
Шеф сектора за урбанистичко планирање: Тамара Јовановић, дипл.инж.арх.
Шеф сектора за сабраћај и геодезију: Слободан Мицић, дипл.инж.грађ.
Сектор ом за економске послове руководи
Саветник за финансије:
Мирослав Маринковић, дипл.ек.
Рад сектора за правне и опште послове и
сектора за информацију и документацију контролише:
Маја Игњатовић, дипл.правник
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Г. OПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Јавност рада предузећа уређена је:
- Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16, 88/19),
- Законом о планирању изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09 - исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и
- Одлуком о оснивању ЈП Завод за урбанизам Ниш („Сл.лист Града Ниша“,
број 143/16 и 155/16) у даљем тексту:одлука).
Одлуком из претходног става утврђено је да је Јавно предузеће дужно да
обавља поверене стручне послове благовремено и квалитетно на начин:
-

-

да планска документа и другу документацију у вези са делатношћу и
стручним пословима које обавља у прописаним односно уговореним
роковима доставља органу Града Ниша, надлежном за послове просторног
и урбанистичког планирања,
да услове завршених услуга учини доступним јавности објављивањем на
званичном сајту ЈП Завод за урбанизам Ниш.

Сходно напред изнетом дају се следећи подаци о јавности рада предузећа.
1. Порески идентификациони број предузећа: 100334647
2. Одлуком о радном времену директора предузећа утврђено је радно време
тако да исто почиње у 730 часова а завршава у 1530 часова сваког радног
дана.
3. Адреса предузећа: Ниш, ул. 7. јули бр, 6, електронска адреса
www.zurbnis.rs, Контакт телефон: +381 18 243095 факс: 241673. Контакт
телефони службеника-запослених овлашћених за поступање по захтевима
за приступ информацијама: + 38118243455.
4. Лице овлашћено за контакт и сарадњу са новинарима и јавним гласилима:
мр Мирољуб Станковић, директор предузећа, тел. 243095
и ПР Маја Игњатовић, 243455.
5. Седнице органа управљања су јавне и доступне су за присуствовање сходно
пословнику о раду изузев када се искључи јавност по одлуци органа
управљања.
6. Директор предузећа у сусрету са новинарима допушта аудио и видео
снимање објекта који користи предузеће.
Пријем странака – заинтересованих лица за увид у садржину планова и давање
усмених информација о усвојеним плановима обавља се преко директора ЈП Завод за
урбанизам Ниш и руководиоца организационих јединица.
Решењем директора предузећа одређено је овлашћено лице за пријем
заинтересованих грађана и давање усмених информација о важећим плановима и
условима и могућностима изградње.
У радним просторијама бр. 8 и бр. 36, пословне зграде сваког радног дана
организован је пријем захтева и поднесака заинтересованих лица у времену од 800 до
1500 сати.
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Д. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
У складу са претежном делатношћу предузећа, а у циљу потпуне
информисаности корисника услуга (грађани, правна лица и предузетници) у Јавном
предузећу је организовано пружање информација у писаној форми али и у директном
контакту давањем усмених информација.
Пружају се следеће информације:
- информације о планираној намени парцела, односно локације тј. о
дозвољеној изградњи према важећем планском документу (неформално),
- информације о могућности и условима парцелације одређених
парцела,
- информације о важећој законској и подзаконској регулативи
у области планирања и урбанизма и сродним делатностима, и
- пружање услуга из области из претежне делатности неопходних за рад
органа управе (фазе у поступку припреме и израде плана; фазе у поступку
разматрања и доношења плана).

Ђ. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА - СПИСАК ПРОПИСА КОЈИ СЕ
ПРИМЕЊУЈУ У ВРШЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА
Законом о јавном предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Сл.гласник РС“ бр.25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), Законом о планирању и
изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19др.закон и 9/20) и Одлуком о оснивању ЈП Завод за урбанизам Ниш („Сл.лист Града
Ниша“, број 143/16 и 155/16), у вршењу јавних овлашћења Јавно предузеће примењује
следеће прописе:
Закони и подзаконски прописи од утицаја на делатност Предузећа:
- Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010 до 2020 године
(„Службени гласник РС“, број 88/10),
- Закон о територијалној организацији Републике Србије
(„Службени гласник РС“, број 129/07,18/16, 47/18, 9/20-др.закон),
- Закон о регионалном развоју
(„Службени гласник РС“, број 51/09, 30/10, 89/15-др.закон),
- Закон о планирању и изградњи
(„Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19-др.закон и 9/20),
- Закон о заштити животне средине
("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09, 72/09,-др.закон, 43/11-одлука УС,
14/16, 76/18,, 95/18-др.закон),
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину
("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10),
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- Закон о јавним путевима
("Службени гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13, 41/18, 95/18
– др.закон),
- Закон о железници
("Службени гласник РС", број 18/05, 45/13, 91/15, и 41/18),
- Закон о телекомуникацијама
("Службени гласник РС", број 44/2003, 38/06, 50/09 -одлука УС и 44/10др.закон),
- Закон о културним добрима
("Службени гласник РС", број 71/94, 52/11-др.закон и 99/11 др.закон),
- Закон о шумама
("Службени гласник РС", број 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18-др.закон),
- Закон о пољопривредном земљишту
("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08,-др.закон, 41/09 112/15, 80/17, 95/18др.закон),
- Закон о пољопривредном и руралном развоју
("Службени гласник РС", бр. 41/09, 10/13-др.закон и 101/16),
- Закон о енергетици
("Службени гласник РС", број 145/14 и 95/18-др.закон),
- Закон о туризму
("Службени гласник РС", број 17/19),
- Закон о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 др.закон, 101/16-др.закон, 47/18),
- Закон о водама
("Службени гласник РС", број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18),
- Закон о бањама
("Службени гласник РС", број 80/92, 67/93-др.закон и 95/18-др.закон),
- Закон о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 116/08, 124/12, 14/15, 68/15 и 91/19)
- Закон о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19),
- Закон о заштити од поплава
(„Службени гласник РС“, број 111/09),
- Закон о ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12),
- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената
(„Службени гласник РС“, бр. 32/19)
- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
("Службени гласник РС", бр. 22/15)
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Прописи (општи и појединачни) које је донело ЈП Завод за урбанизам Ниш
- Статут Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш;
- Колективни уговор;
- Правилник о организацији и систематизацији послова;
- Правилник о безбедности и здрављу на раду;
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама;
- Правилник о заштити од пожара;
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању;
- Правилник о ближем уређивању планирања и спровођења поступака јавних
набавки и набавки на које се закон не примењује и поступака праћења
извршења уговора закључених у поступцима јавних набавки;
- Правилник о рачунању радног времена и начину вођења евиденције о времену
проведеном на раду;
- Правилник о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације;
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила;
- Пословник о раду Надзорног одбора;
- Одлука о службеним путовањима;
- Одлука о решавању захтева за слободан приступ информацијама
од јавног значаја;
- Одлука о забрани вршења злостављања и сексуалног узнемиравања
на раду и злоупотреби права на заштиту од таквог понашања;
- Одлука о преносу овлашћења директора;
- Одлука о забрани пушења;
- Одлука о управљању отпадом.
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Е.

УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ
ЛИЦИМА

Обавезност пружања поменутих услуга корисницима од стране Јавног
предузећа утврђена је одлуком оснивача тј.Скупштине Града Ниша. Давање усмених
информација у непосредном контакту, истина није прописано као обавеза Јавног
предузећа, али је определење предузећа да се у циљу потпуније информисаности
корисника услуга настави са свакодневним пријемом корисника и тражених
информација.
Такође, као што је већ напред истакнуто, предузеће је током године
одговарало на питања корисника услуга који су своје захтеве достављали електронском
поштом.
Захтеви су се односили на:
- израду урбанистичких пројеката,
- израду пројеката парцелације, препарцелације,
исправка граница суседних парцела;
- израду урбанистичко-техничких услова за постављање мањих
монтажних објеката на јавној површини Града Ниша, урбанистичкотехничких услова за киоске, тезге, летње баште, тенде, билборд, рекламне
ознаке, видеобим, пловне и сл. објекте.
Корисници, за одређене врсте услуга могу поднети захтев у пријемним
канцеларијама бр. 8 и бр. 50, пословне зграде ЈП Завод за урбанизам Ниш, сваког
радног дана у времену од 800 до 1500 сати.
Захтеви се подносе за следеће врсте услуга:
- израду урбанистичких пројеката,
- израду урбанистичко-техничких услова за постављање мањих монтажних
објеката на јавној површини Града, и
Уз захтев за израду урбанистичких пројеката прилажу се:
- Информацију о локацији (Управа за планирање)
- Доказа власништва (лист непокретности РГЗ)
- Копија плана (РГЗ на паусу не старија од 6 месеци)
- Катастарско топографски план шире локације у штампано и дигиталном
облику, (из РГЗ),
- Идејно решење
- Оригиналне податке- координате међних тачака парцеле
(припрема података из РГЗ),
- Услови - сагласности надлежних јавних предузећа и др. субјеката од
важности за предметну локацију.
Уз захтев за израду урбанистичко-техничких услова за постављање
мањих монтажних објеката на јавној површини Града прилажу се:
- копија плана парцеле,
- доказ о власништву,
- скица –изглед објекта и други прилози по потреби.
Јавно предузеће по пријему захтева на напред изложен начин, има обавезу да
пружи услугу у складу са важећим прописима и уговором закљученим са корисником
услуге.
Напомена: Сходно одговарајућим одредбама Закона о планирању и изградњи
остали захтеви корисника услуга се предају у Градској управи - Управи за планирање
и изградњу, ул ген. Транијеа бр. 10, на прописаним обрасцима уз обавезу плаћања
одговарајуће таксе и прилагање одређене документације.
Сви потребни подаци о поступку могу се преузети на званичном сајту
Града Ниша (www.ni.rs).
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Ж. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Након пријема захтева од корисника Јавно предузеће заводи захтев у
деловодни протокол и додељује му одређени деловодни број под којим се захтев
обрађује и након обраде архивира. Тако заведени захтев се додељује обрађивачу
ради провере основаности истог, те ако се провером утврди неоснованост захтев се
одбија у форми обавештења.
Уколико је захтев основан, а непотпун обрађивач у писаној форми позива
подносиоца захтева да исти допуни одговарајућом документацијом. Након
комплетирања обрађивач припрема елементе за калкулацију цене услуге према
важећем ценовнику услуга Јавног предузећа. Служба сектора за економске послове
израђује профактуру и исту доставља подносиоцу захтева ради уплате.
Након пријема доказа о уплати профактуре обрађивач израђује тражени
документ који се оверава печатом предузећа и потписује од стране одговорног лица, а
потом се експедује. .
Како Јавно предузеће не доноси решење у првом степену у смислу закона, то
не постоји могућност подношења жалбе на издати документ у смислу Закона о
планирању и изградњи.
Међутим, уколико корисник услуге оцени да је у поступку по његовом захтеву
у Јавном предузећу повређено његово право или угрожен неки интересе, корисник се
може у писаној форми обратити приговором.
Корисник услуге приговор може поднети непосредно Јавном предузећу или се
може обратити путем Градске управе за урбанизам и стамбене послове. Јавно
предузеће је дужно да одговори у писаној форми на поднети приговор.

З. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
У оквиру овог поглавља у прилогу су дати прегледи података о пруженим
услугама у 2019. години.
1. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ - остали наручиоци

Доношење

Коментар

Предлог
плана

Јавни увид

Опис посла

Нацрт

Датум
уговора

РЈУ

Број
посла

РЕАЛИЗАЦИЈА

Уговори из ранијих година
2017-02-012547

03.08.17.
11.12.17.

ППППН специјалног резервата
природе "Јерма"

2018-01-0142

05.01.18.

Просторни план подручја
посебне намене
инфраструктурног коридора
Београд-Јужни Јадран,
деоница:Пожега - Бољаре

2018-01-02471

01.02.18.

Измене и допуне ПП ОПштине
Дољевац

2018-01-031110

04.04.18.

Измене и допуне ПП Општине
Гаџин Хан

*

*

*

*

*

*
*

*

*
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*

*

Донета уредба (усвојен План)
( проценат реализације посла 100%)
Израда нацрта плана у сарадњи са
ИАУС-ом
Стопирана израда до проналажења
адекватног решења
( проценат реализације посла 20%)
Усвојен ллан
( проценат реализације посла 100%)
У току припрема материјала за рани јавни
увид
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Проасторни план подручја
посебне намене Парка природе
Залтибор
Измена и допуна Просторног
плана подручја посебне намене
инфрсатруктурног коридора
аутопута Е-80, деоница:НишМердаре

2018-02-011210

17.04.18.

2018-02-021960

29.06.18.

2018-01-042152

18.07.18.

Измене Просторног плана
Општине Димитровград

2018-01-052155

18.07.18.

Измене и допуне Просторног
плана Сокобања

2018-02-032181

09.02.18.

ППППН предела изузетних
одлика „Власина“ партија 4

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

Oкoнчано сумирање јавног увида
( проценат реализације посла 90%)

*

Донета уредба (усвојен План)
( проценат реализације посла 100%)
Испоручен нацрт плана
( проценат реализације посла 50%)

*
*

Окончан јавни увид
( проценат реализације посла 70%)
Испоручен предлог плана. У току је
прикупљање мишљења
( проценат реализације посла 90%)

*

Уговори из 2019.године
2019-01-0163

14.01.19.

2019-02-01386

27.03.19.

2019-02-021639

25.07.20109.

Измена и допуна усклађеног
просторног плана општине
Сурдулица
Просторни план подручја
посебне намене државног пута IБ
реда бр.27, Лозница-ВаљевоЛазаревац. Деоница ИверакЛајковац ) веза са аутопутем Е763 Београд-Јужни Јадран,
деоница Београд-Пожега
ПППП намене инфраструктурног
коридора железничке пруге
Београд Ниш

*

Израда нацрта плана у завршној фази
( проценат реализације посла 20%)

*

*

*

*

*

*

*

Окончани сви уговорени послови
( проценат реализације посла 100%)

Окончан рани јавни увид 29.августа
2019.год.
( проценат реализације посла 20%)

2. ПГР, ПДР и посебни плански документи на подручју Града Ниша - Наручилац ЈП Дирекција за изградњу

Града Ниша

Доношење

Предлог
плана

Опис посла

Јавни увид

Датум
уговора

РЈУ

Број
посла

Нацрт

РЕАЛИЗАЦИЈА
Коментар

Уговори из ранијих година

2013-04-09

2014-04-17

24.10.13.

ПДР постројења за
пречишћавање употребљених
вода у КО Трупале

30.12.14.

План постављања расхладних
уређаја на јавним површинама
Града Ниша

План ће се радити након израде
техничке документације

*

Предат коригован материјал Плана
Секретаријату. Стручна контрола
Комисије за планове Града Ниша
18.04.2018.год.
( проценат реализације посла 60%)

*

3. Планови из уговора о обављању поверених делатности за 2019.годину_Ѓрад Ниш

Опис посла

2019-04-01553

05.03.2019.

ПГР подручја ГО Палилула
4.фаза ЈУГОИСТОК: Јавни увид и
Предлог плана

*

*

2019-04-01553

05.03.2019.

ПГР подручја ГО Пантелеј 4.фаза
СЕВЕР: Јавни увид и Предлог
плана

*

*

2019-04-01553

05.03.2019.

ПДР за део спољ.градског прим.
прстена од ДП II А-158 до ДП II Б427

*

Нацрт

Датум
уговора

РЈУ

Број
посла

Јавни
увид
Предлог
плана
Доношењ
е

РЕАЛИЗАЦИЈА

Коментар

Уговори из 2019.године

*

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

*

*

Верификован нацрт плана на Комисији
за планове Града Ниша ( проценат
реализације посла 80%)
Усвојен на Скупштини Града Ниша
Службени лист Града Ниша број 44/19
( проценат реализације посла 100%)
Окончан рани јавни увид
( проценат реализације посла 20%)
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2019-04-01553

05.03.2019.

2019-04-01553

05.03.2019.

2019-04-01553

05.03.2019.

2019-04-01553

05.03.2019.

Прве измене и допуне ПГР
подручја ГО Црвени Крст трећа
фаза Зона улица Сарај.и
Ложионичке*
ПДР за блок омеђен улицама
Триглавска, Ђорђа Крстића,
Авалска и Душана Поповића у
обухвату ПГР подручја Палилула
II фаза
ПДР за локалитет "Етно село" у
обухвату ПГР подручјау ГО Нишка
бања*
Измена и допуна ПДР пута Плоче
Бојанине воде

*

У току израда нацрта плана
( проценат реализације посла 30%)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Усвојен план
( проценат реализације посла 100%)
Усвојен план
( проценат реализације посла 100%)

*

Усвојен план
( проценат реализације посла 100%)

Друге измене и допуне ПГР
подручја ГО Црвени Крст 1.фаза,
парцијалне измене

*

*

*

*

*

Усвојен на Скупштини Града Ниша
Службени лист Града Ниша број 44/19
( проценат реализације посла 100%)

Пете имене и допуне ПГР
подручја ГО Палилула 1.фаза

*

*

*

*

*

Усвојен план
( проценат реализације посла 100%)

Треће измене и допуне ПГР
подручја ГО Нишка Бања 1.фаза,
парцијалне измене
Друге измене и допуне ПГР
подручја ГО Црвени Крст – трећа
фаза

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Усвојен план
( проценат реализације посла 100%)

*

*

*

*

*

Усвојен план
( проценат реализације посла 100%)

2019-04-01553

05.03.2019.

2019-04-01553

05.03.2019.

2019-04-01553

05.03.2019.

2019-04-01553

05.03.2019.

2019-04-01553

05.03.2019.

План детаљне регулације Ардија у
ГО Црвени Крст

2019-04-01553

05.03.2019.

План места за постављање
плутајућих објеката на делу обале
и водног простора на територији
Града Ниша

2019-04-01553

05.03.2019.

Плана детаљне регулације
дела Рујничке реке

*

2019-04-01553

05.03.2019.

ПДР система за наводњавање у
Доњем Матејевцу

2019-04-01553

05.03.2019.

ПДР система за наводњавање у
Горњој Трнави

*
*

2019-04-01553

05.03.2019.

2019-04-01553

05.03.2019.

2019-04-01553

Усвојен план
( проценат реализације посла 100%)

Послати захтеви за услове
04.04.2018.год.
Стигао негативан одговор Србија вода
који представља кочницу даље израде
Плана план
Oкончано сумирање раног јавног
увида.За израду нацрта плана потребна
је претходна израда идејног решења
( проценат реализације посла 20%)
Предат РЈУ. Стопирана даља израда
( проценат реализације посла 20%)
Предат РЈУ.Стопирана даља израда
( проценат реализације посла 20%)

ПГР насеља Горња Трнава, на
подручју Градске општине Црвени
Крст
ПДР насеља Миљковац и
локалитета Видриште, на подручју
ГО Црвени Крст

*

Oкончано сумирање раног јавног увида
(проценат реализације посла 20%)

*

Oкончано сумирање раног јавног увида
. У току је израда нацрта плана
(проценат реализације посла 20%)

05.03.2019.

ПГР насеља Мраморски Поток, на
подручју ГО Палилула

*

Oкончано сумирање раног јавног увида
(проценат реализације посла 20%)

2019-04-01553

05.03.2019.

ПДР локалитета Лалинске појате,
на подручју ГО Палилула

*

Oкончано сумирање раног јавног увида
.У току је израда нацрта плана
(проценат реализације посла 20%)

2019-04-01553

05.03.2019.

ПДР насеља Церје, на подручју
ГО Пантелеј

Достављене катастарске подлоге.
У току је израда материјала за РЈУ.

2019-04-01553

05.03.2019.

ПДР ширег локалитета Церјанске
пећине, на подручју ГО Пантелеј

Послати захтеви за услове. У току
израда материјала за РЈУ

2019-04-01553

05.03.2019.

ПДР насеља Сићево, на подручју
ГО Нишка Бања

*

2019-04-01553

05.03.2019.

ПДР насеља Просек, на подручју
ГО Нишка Бања

*

2019-04-01553

05.03.2019.

*

*

2019-04-01553

05.03.2019.

ПДР пословно-трговинског
комплрекса у Медошевцу на
подручју ГО Црвени Крст
Прве измене и допуне ПДР
депоније отпада Бубањ на
територији Града Ниша –

*

*

Oкончано сумирање раног јавног увида.
.У току је израда нацрта плана
(проценат реализације посла 20%)
Oкончано сумирање раног јавног
увида.У току је израда нацрта плана
(проценат реализације посла 20%)

*

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

*

Усвојен план
( проценат реализације посла 100%)
Испоручен нацрт плана за јавни увид
(проценат реализације посла 60%)
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парцијалне измене

05.03.2019.

ПГР споменичког комплекса
"Чегар"

Донета одлука о изради
У току израда материјала за РЈУ

2019-04-01553

05.03.2019.

Измена и допуна плана локација
за киоске на јавним површинама
на територији Града Ниша

На основу пристигле иницијативе од
стране Секретаријата за планирање и
изградњу број 661/2018-06 од
26.11.2018.год.

2019-04-01553

05.03.2019.

Измена и допуна плана места за
постављање објеката за
оглашавање на јавној површини
на територији Града Ниша

2019-04-01553

05.03.2019.

Прве измене и допуне подручја
ПГР ГО Палилула 3 фаза

У току је припрема Одлуке о изради.
Критериуми су испоручени
Секератријату за планирање

2019-04-01553

05.03.2019.

План генералне регулације
насеља Паљина

Верификована одлука о изради

2019-04-01553

05.03.2019.

План детаљне регулације за
подручје бање Топило

Верификована одлука о изради

2019-04-01553

05.03.2019.

План детаљне регулације насеља
Вукманово

Верификована одлука о изради

2019-04-01553

05.03.2019.

План детаљне регулације насеља
Доње Власе

Верификована одлука о изради

2019-04-01553

05.03.2019.

План детаљне регулације насеља
Јасеновик

Верификована одлука о изради

2019-04-01553

05.03.2019.

План детаљне регулације насеља
Доња Студена

Верификована одлука о изради

2019-04-01553

05.03.2019.

План детаљне регулације насеља
Чукљеник

Верификована одлука о изради

2019-04-01553

05.03.2019.

Измене и допуне Генералног
урбанистичког плана

Верификована одлука о изради на
Комисији за планове

2019-04-01553

05.03.2019.

Измене и допуне Првих измена и
допуна ПГР подручја ГО Медијана

Верификована одлука о изради на
Комисији за планове

2019-04-01553

05.03.2019.

2019-04-01553

05.03.2019.

2019-04-01553

05.03.2019.

2019-04-01553

*

*

Достављен коригован материјал за
понављање јавног увида
(проценат реализације посла 90%)

*

Плана детаљне регулације
резервоара четврте висинске зоне
у Хуму
Прве измене и допуне ПГР ГО
Пантелеј друга фаза - парцијалне
измене
Tреће измене и допуне ПГР
подручја ГО Црвени Крст 1.фаза
парцијалне измене

У току је припрема одлуке о изради и
критеријума
Верификована одлука о изради
Верификована одлука о изради

4. ПГР, ПДР и посебни плански документи на подручју Града Ниша - остали наручиоци

09.08.10.

2015-05-07

19.11.15.

Друге измене и допуне ПГР ГО
Палилула 1.фаза

Уговори из ранијих година

*

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Доношење

2011-05-01

ПДР комплекса К3 у делу радне
зоне Север западно од пута Р-214
у Нишу

Предлог
плана

Опис посла

Јавни увид

Датум
уговора

РЈУ

Број
посла

Нацрт

РЕАЛИЗАЦИЈА
Коментар

Одлуку о изради Плана потребно је
ставити ван снаге.
( проценат реализације посла 30%)
Потребно је ставити одлуку о изради ван
снаге с обзиром да је у међувремену
донета одлука о изради Петих измена и
допуна подручја ГО Палилила 1.фаза
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5. ПГР, ПДР и посебни плански документи ван подручја Града Ниша - остали наручиоци

Коментар
Доношењ
е

Предлог
плана

Опис посла

Јавни
увид

Датум
уговора

Нацрт

Број
посла

РЈУ

РЕАЛИЗАЦИЈА

Уговори из ранијих година
2016-0505

2013-0505

2015-0504

2016-0502

26.09.12.

06.09.13.

08.07.15.

24.02.16.

*

ПГР Сијаринске Бање

*

ПДР уставе на Кутинској реци
на месту званом "Осојница"

*

*

ПДР Радне зоне "Север"

*

*

Достављен коригова нацрт плана
( проценат реализације посла 50%)

*

*

*

Обављена стручна контрола нацрта
плана. Није достављен Извештај
Комисије
( проценат реализације посла 50%)
Усвојен план
( проценат реализације посла 100%)

ПДР уставе на Кутинској реци
на месту званом "Војкин камен"

План ће се радити након израде
техничке документације

ПДР уставе на Кутинској реци
на месту званом "Цоцине
воденице"

План ће се радити након израде
техничке документације

ПДР граничног прелаза
ПЕТАЧИНЦИ

*

ПГР Пожаревац 5 и СПУ, и
израда нивелационих и
регулационих решења

*

*

израда нивелационих и
регулационих решења ПГР
Пожаревац 2

*

*

израда нивелационих и
регулационих решења ПГР
Пожаревац 3

*

*

ПДР споменик природе ПАРК
БУКОВИЧКА БАЊА

* *
* *

2016-0503

25.05.16.

2018-0502-577

21.02.2018.

2018-0503-838

13.03.18.

Прве измене и допуне ПГР
Бела Паланка

2015-0504-1121

05.04.18

Измене и допуне ПГР Гаџин
Хан

2018-0505-834

09.03.18.

ПДР „Индустријског парка
„Добричево“

2018-0506-2103

15.10.2018.год.

План генералне регулације
општине Ариље

2019-0501-789

03.04.2019.

План детаљне регулације
центра сеоског насеља
Биновце

2019-0502-1018

08.05.2019.

План детаљне регулације за
радну зону „Југбогдановац“

*

2019-0503-1132

22.05.2019.

Прве измене и допуне Плана
детаљне регулације
индустријске зоне „Мурица1“

*

Измена и допуна ПДР Дољевац

*

*

Обављен РЈУ. Нацрт плана радиће се
након утврђивања зоне граничног
прелаза кроз билатерални споразум
( проценат реализације посла 30%)
У току припрема коригованог нацрта
плана ( проценат реализације посла
50%)
Одржана још једна Комсија за планове
у Пожаревцу, у циљу верификације
нацрта плана
У току припрема коригованог нацрта
плана ( проценат реализације посла
50%)
У току припрема коригованог нацрта
плана ( проценат реализације посла
50%)
Одржана још једна Комсија за планове
у Пожаревцу, у циљу верификације
нацрта плана
Споразумно окончани сви уговорени
послови
Верификован нацрт плана на Комисији
( проценат реализације посла 70%)

*

*

*

Усвојен план, предати укоричени
елаборати ( проценат реализације
посла 100%)
У току је припрема материјала за рани
јавни увид

*

*

*

*

*

Усвојен план
( проценат реализације посла 100%)
Израда плана у сарадњи са фирмом
ПЛАН УРБАН

Уговори из 2019. године

*

*

*

*

*

Усвојен план
( проценат реализације посла 100%)
Окончано сумирање РЈУ. У току је
израда нацрта плана. Завршена израда
КТП-а у складу са уговорним обавезама

*

*

*

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

*

Завршени сви уговорени послови
(усвојен План)
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2019-0504-1598

18.07.20109.год.

2019-0505-1713

07.08.2019.

План детаљне регулације
радне зоне у насељу Белеш са
Стартешком проценом утицаја
на животну средину
План детаљне регулације
Услужног центра Градина са
Статешком проценом утицаја
на животну средину

*

Окончано сумирање РЈУ-а
(проценат реализације посла 20%)

Израда материјала за РЈУ у току

6. Урбанистички пројекти

Датум
уговора

Наручилац

Опис посла

Израда

Број
посла

Уговори из ранијих година
05.06.14.

Дир.за изг.
Димитровград

2015-0601

26.02.15.

Дирекција

УП за потребе урб.-арх. Разраде
локације споменика ослободиоцима
у II Светском рату у Нишу

2017-0604-2046

07.07.2017.

"АНТИЋ И СИН"

Урбанистички пројекат за потребе
урбанистичке разраде локације
станице за снадбевање погонским
горивом blue petrol у Пироту

2017-0605-3330

15.11.2017..

УП централне зоне Димитровград

ЈКП "НАИССУС"
НИШ

Урбанистички пројекат
Коритница, Дивљана)

Израда УП-а одложена до
доношења измена и допуна
ПГР Димитровгард
Након завршетка конкурса
очекује се достава
првонаграђеног решења од
стране Наручиоца
Коригован урбанистички
пројекат у складу досатвљен
Републичкој Комисији за
планове надлежног
Министарства
( проценат реализације
посла 80%)

*

2014-0602

(Чукљеник,

Коментар

Јавна
презентаци
ја
Достава
Наручиоцу

РЕАЛИЗАЦИЈА

*

*

*

*

*

Потврђен Урбанистички
пројекат
Дивљане и Коритница.
Урбанистички пројекат за
Чукљеник је урађен али се од
даље процедуре од стране
наручиоца одустало за сада

Уговори из 2019. и ранијих година
Испоручен Урбанистички
пројекат ЈКП Медијани као и
Пројекат препарцелације.

2019-0401-553

05.03.19.

ЈКП "Медијана"
Ниш

Урбанистички пројекат са пројектом
парцелације и препарцелације - ЈКП
Медијана

2019-0401-553

05.03.19.

Град Ниш

Урбанистички пројекат "ТС" - Ивана
Милутиновића

Израда у току

Верификован на Комисији за
планове Града Ниша,
Испоручен материјал
Републичкој комисији за
планове

*

*

*

на

*

*

*

Завршени сви уговорени
послови

УП за потребе урбанистичко
архитектонске разраде локације на
кп.бр. 1818 КО Брзи брод у Нишу

*

*

*

Завршени сви уговорени
послови

2019-0401-553

05.03.19.

Град Ниш

УП
археолошког
Медијана

2019-0401-553

05.03.19.

Град Ниш

УП
вишеетажне
Синђелићевом тргу

2018-0603-2733

01.10.18.

„ГАС-ОИЛ“ ЗТР

налазишта

гараже

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
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2019-0401-553

05.03.19.

Град Ниш

2019-0401-553

05.03.19.

Град Ниш

УП за потребе урбанистичкоархитектонске разраде централног
пречишћивача отпадних вода на
локацији цигански кључ у Нишу

*

*

*

Урбанистички пројекат
верификован на републичкој
Комисији за планове

Израда у току Пројекат
препарцелације на
потврђивању.

УП гробља у Доњој Врежини

УП за изградњу палионице свећа
спратности П у парку Светог Саве у
Нишу уз Храм Светог Цара
Константина и Царице Јелене

*

*

*

Завршени сви уговорени
послови

Град Ниш

Урбанистички пројекат за изградњу
вишенаменског објекта културе на
Булевару Немаљића у Нишу

*

*

*

Окочана процедура
потврђивања УП-а

Град Ниш

Урбанистички пројекат за потребе
урбанистичко-архитектонског
обликовања површине јавне намене
у широј зони Пастерове улице

*

*

*

Окочана процедура
потврђивања УП-а

05.03.19.

Град Ниш

Урбанистички пројекат уређења
источног дела парка Чаир на
деловима
к.п.бр.
3345/6,3345/7,3375/8,3345/11,3345/13
К О Ћеле Кула

*

*

2019-0601-147

03.07.2019.

Супернова – МТК
Центар д.о.о.
Београд

Урбанистички пројекат са пројектом
парцелације за изградњу пословног
објекат на укрштају Булевара Николе
Тесле и Булевара хероја са Кошара
у Нишу

Израда у току

2019-0601-1470

02.07.2019.

Delta Real Estate
d.o.o.

Урбанистичког пројекта и пројекта
препарцелације
за
изградњу
пословног објекат на КП 19775/2 КО
Ћеле Кула у Нишу

Испоручен УП на салгласност
наручиоцу. Поновљен захтев
за услове према ЈКП Наисусу

2019-0401-553

05.03.19.

Град Ниш

Урбанистички пројекат цркве Св
апостола Марка у насељу 9.мај у
Нишу

Израда у току

2019-0603-2267

14.10.2019.

Телеком Србија

Урбанистички пројекат РБС локација

Израда у току

2019-0604-3001

26.12.2019.

Општина
Дољевац

УП уређења дела центра насеља
Пуковац
УП за изградњу ППОВ-а насеља
Пуковац са прилазним путем

Израда у току

Град Ниш

Урбанистички пројекат постројења за
пречишћавање вода Медијана у
Нишу (третман воде од прања
филтера и муља из цевастих
таложница)

Верификован на Комисији за
планове Града Ниша,
Испоручен материјал
Републичкој комисији за
планове

2019-0401-553

05.03.19.

Град Ниш

2019-0401-553

05.03.19.

2019-0401-553

2019-0401-553

2019-0401-553

05.03.19.

05.03.19.

Испоручен кориговани
материјал за понављање
јавне презентације

*

7. Техничка документација, остали послови за Града Ниша
Реализација

Опис посла

Предат
о

Датум
уговора

Израда

Број
посла

*
*

*
*

Коментар

Уговори из 2019. године

2019-08-01265

05.02.2019.год.

2019-08-02774

02.04.2019.год.

Техничка документација за изградњу и полагање 10Кв
прикључног вода од ТС 110/10Кв „Ниш 10“ до нове ТС 10/0,4 Kv
„Научно технолошки парк“ у Нишу
Пројектно техничка документација за реализацију пројекта
Унапређење приступачности Града Ниша-један лаки километар

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Завршени сви уговорени
послови
Завршени сви уговорени
послови

20

2019-08-031692

12.12.2019.год.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

2019-04-01553

2019-04-01553

16.10.2019.

16.10.2019.

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553
2019-04-01553

16.10.2019.
16.10.2019.

Teхничка документација – идејног пројекта за укидање 35 Кв них
далековода и изградњу и полагање 35 Кв них прикључних
водова од ТЦ 110/35 Кв „Ниш 1“ на изводу Црвени Крст, Бубањ,
Ђ.Салај и Еи у Нишу
ТД Идејно решење за изградњу коловоза и тротоара и јавног
осветљења кружне раскрснице на укрштају булевара Никола
Тесла и улице Пантелејске, Краља Стефана Првовенчаног и
Јадранске у Нишу (прва фаза и друга фаза)

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

ТД Идејно решење кружне раскрснице на укрштају улице
Александра Медведева и булевара Николе Тесле, КО Ниш
Црвени Крст, ГО Црвени Крст у Нишу (прва фаза и друга фаза)
(30%)

*

*

Завршени сви уговорени
послови

ТД ПЗИ (Пројекат за извођење) за проширење НН мреже са
другог извода из ТС 10/0,4 kV "ХУМ" до новог СРО на КП 6573/3
и 5633 КО Хум у Нишу

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

ТД Идејни пројекат семафоризације пешачког прелаза на
раскрсници улица Обреновићеве и Николе пашића у ГО
Медијана на КП бр. 922, 3939, 9791 КО Ниш-Бубањ у Нишу у
оквиру постојеће регулације улица

*

*

Завршени сви уговорени
послови

ТД Пројекат за извођење семафоризације пешачког прелаза
на раскрсници улица Обреновићеве и Николе пашића у ГО
Медијана на КП бр. 922, 3939, 9791 КО Ниш-Бубањ у Нишу у
оквиру постојеће регулације улица

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

Пројекат за грађевинску дозволу кружне раскрснице на укрштају
улице Александра Медведева и булевара Николе Тесле, КО
Ниш Црвени Крст, ГО Црвени Крст у Нишу (прва фаза и друга
фаза) (60%)

*

*

Завршени сви уговорени
послови

Пројекат за грађевинску дозволу прве фазе изградње коловоза,
паркинга, тротоара и осветљења приступне саобраћајнице на
северној страни Византијског булевара у Нишу, ГО Медијана на
к.п. 320 и 394/1, КО Ћеле Кула (до 90% - ИДР)

*

*

Завршени сви уговорени
послови

Исправљено Идејно решење изградње комбиноване дечије
установе у Новом Селу, Ниш к.п. 728/1 к.о.Ново Село,
спратности Пр+1

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*
*
*

*
*
*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

ПЗИ радова на изградњи коловоза улица у стамб.компл.
"Стеван Синђелић" на КП 1398/14 и 1398/15, КО Ниш Црвени
Крст и осветљења у стамб.компл. "Стеван Синђелић" на КП
1398/12, 1398/13, 1398/14 и 1398/15 КО Ниш Црвени Крст, ГО
Црвени Крст у Нишу
Техничка контрола пројекта саобраћајне опреме и
сигнализације за улицу Јасеновичку у Нишу

Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу коловоза и
тротоара у Ул. Милоша Ђурића - 4. прилаз

Пројекат за извођење радова на изградњи саобраћајнице са
саобраћајном сигнализацијом саобраћајних површина и
осветљења Ул. др.Милоша Ђорића на КП 7719/13, 7720/2,
7722/1, 7999/9, 7723/4, 7723/2, 7792/18 и 7755/43 КО Каменица,
ГО Пантелеј у Нишу
КТП улица у насељу "Шљака" КО Ниш-Црвени Крст (допуна
достављеног КТП бр. 2270 од 31.07.2018.године)
КТП насеља Сечаница
КТП стадиона Чаир
Пројекат за грађевинску дозволу и Извод из ПГД-а за изградњу
коловоза, тротоара и јавног осветљења кружне раскрснице на
укрштају булевара Никола Тесла и булевара јунака са Кошара,
ГО Црвени Крст у Нишу

Завршени сви уговорени
послови
Завршени сви уговорени
послови

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

ТД за радове на уређењу у оквиру постојеће регулације колско
пешачке стазе из Мокрањчеве улице у Нишу

*

*

Завршени сви уговорени
послови

2019-04-01553

16.10.2019.

Идејни пројекат (измена) изградње потпорног зида са
степеништем у Нишу, кп 163/3 КО Ниш-Брзи Брод

*

*

Завршени сви уговорени
послови
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2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553
2019-04-01553

16.10.2019.
16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

Приказ трасе Примарног цевовода на II висинске зоне Доњи
Комрен - Горња Топоница на ДКП-у

*
*

*
*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*
*

*
*

Завршени сви уговорени
послови
Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

ТД за радове на реконструкцији пута кроз село Крушце на делу
к.п.2366 КО Крушце између стационажа 0+380,07 и 0+410,22
ТД за ПОТПОРНИ ЗИД (Идејни пројекат) за радове на
реконструкцији пута кроз село Крушце на делу к.п.2366 и 1297/1
КО Крушце између стационажа 0+380,07 и 0+410,22
Изјашњење Главног пројектанта ТД за уређење Трга краља
Милана - на предлог о промени модула стишљивости на делу
предвиђеном за пешачки саобраћај
Идејни пројекат реконструкције пешачког моста код Тврђаве у
Нишу

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

Изјашњење Главног пројектанта ТД за уређење Трга краља
Милана - на предлог о промени гранулације камене ситнежи на
4/8mm
ТД за радове на техничком одржавању објекта Спортског савеза
Ниша у улици Страхињића бана бр. 2а у Нишу, к.п.363 КО НишБубањ
Идејни пројекат за проширење НН мреже са другог извода из ТС
10/04 kV "ХУМ" до новог СРО на КП 6573/3 и 5633 КО Хум у
Нишу (30%)
Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу коловоза и
тротоара улице Јагодинмалске од ул. Студеничке до ул.
Господске; на к.п.бр. 6403, 6395, 6405/1 и 5743/1 КО НишПантелеј, ГО Пантелеј у Нишу
Идејни пројекат семафоризације пешачког прелаза на
раскрсници улица Обреновићеве и Николе пашића у ГО
Медијана на КП 9791 КО Ниш-Бубањ у Нишу у оквиру постојеће
регулације
ТД за радове на техничком одржавању објекта Фудбалског
терена ФК Железничар у улици Чаирска бр.66, к.п. 2911/1 КО
Ниш*Ћеле Кула у Нишу
Техничка контрола пројекта саобраћајне опреме и
сигнализације за Ратарску и Баштенску улицу у Нишу

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

Предмер и предрачун радова на реконструкцији Трга Краља
Милана по целинама
Измењени ПЗИ по захтеву Наручиоца изградње трафостанице
ТС 10/0,4 kV "Академика Ђорђа Лазаревића 2" и изградње
прикључног 10 kV кабловског вода за ТС 10/0,4 kV "Академика
Ђорђа Лазаревића 2" на к.п. 7787/8, 7723/2 и 7723/4 КО
Каменица, ГО Пантелеј у Нишу
Пројекат партерног уређења дела дворишта ОШ "Учитељ Таса"
на к.п.бр.4472 КО Бубањ
Идејни пројекат реконструкције тврђавског моста у Нишу
Идејно решење изградње коловоза и тротоара Ул.Франца
Винтера од Студеничке улице до Илије Војиновића, Ул.
Јагодинмалска од Студеничке до Господске илице и Ул.
Милована Крстића од Студеничке до Господске улице ГО
пантелеј КО Ниш-Пантелеј
Идејно решење Палионице свећа са продавницом уз Храм Св.
Цара Константина и царице Јелене на к.п.бр.922/1 КО НишЋеле Кула

Идејно решење изградње саобраћајнице са саобраћајном
сигнализацијом саобраћајних површина и осветљења ул.
Новопројектоване од кружног тока на раскрсници Булевара
Медијана и Византијског булевара до улаза у ЈКП Наиссус на
к.п. Наведених у доставници
Катастарско топографски план ул. Сјеничке у Нишу
Пројекат за грађевинску дозволу изградње коловоза улица у
стамбеном комплексу "Стеван Синђелић" на КП 1398/14 и
1398/15. КО Ниш-Црвени Крст и осветљење на КП 1398/12,
1398/13, 1398/14 и 1398/15 КО Ниш-Црвени Крст, ГО Црвени
Крст у Нишу
Пројекат за грађевинску дозволу изградње саобраћајнице са
саобраћајном сигнализацијом саобраћајних површина и
осветљења Ул. др.Милоша Ђурића на КП 7719/13, 7720/2,
7722/1, 7999/9, 7723/4, 7723/2, 7792/18 и 7755/43 КО Каменица,
ГО Пантелеј у Нишу
Идејно решење за изградњу коловоза и тротоара прилаза улици
Бубањска долина (Милоша Ђурића IV прилаз), ГО Палилула у
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Завршени сви уговорени
послови
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2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

2019-04-01553

16.10.2019.

Нишу
Идејни пројекат изградње спортског терена и летње учионице у
кругу основне школе "Радоје Домановић" у ул. Милојка
Лешјанина бр. 49а, к.п.1143 к.о. Ниш - Бубањ
Идејно решење за изградњу коловоза, тротоара и јавног
осветљења кружне раскрснице на укрштају булевара Никола
Тесла и булевара јунака са Кошара, ГО Црвени Крст у Нишу
Идејни пројекат изградње комбиноване дечије установе у Новом
Селу, Ниш к.п. 728/1 к.о.Ново Село, спратности Пр+1
Идејно решење прве фазе изградње коловоза, паркинга,
тротоара и осветљења приступне саобраћајнице на северној
страни Византијског булевара у Нишу, ГО Медијана на к.п. 320 и
394/1, КО Ћеле Кула
Идејни пројекат изградње трафостанице ТС 10/0,4 kV
"Академика Ђорђа Лазаревића 2" и изградње прикључног 10 kV
кабловског вода за ТС 10/0,4 kV "Академика Ђорђа Лазаревића
2" на к.п. 7787/8, 7723/2 и 7723/4 КО Каменица, ГО Пантелеј у
Нишу
Главна свеска Пројекта за извођење (ПЗИ) електро инсталација
кабловског вода 10 kV ТС 10/0,4kV "Међурово колектор" и
кабловског вода 0,4kV до ормана пумпне станице Бубањског
колектора у Нишу
Пројекат за извођење изградње трафостанице ТС 10/0,4 kV
"Академика Ђорђа Лазаревића 2" и изградње прикључног 10 kV
кабловског вода за ТС 10/0,4 kV "Академика Ђорђа Лазаревића
2" на к.п. 7787/8, 7723/2 и 7723/4 КО Каменица, ГО Пантелеј у
Нишу

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*
*

*
*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

*

*

Завршени сви уговорени
послови

Завршени сви уговорени
послови

8. Конкурси

Број
посла

Датум
уговора

Наручилац

Опис посла

реализација

Коментар

Уговори из 2019.год.
2019-1001-1403

25.06.18.

КЛЕРП

Уговор о пружању услуге ангажовања
спроводиоца конкурса за локацију ЕKСПО
ЦЕНТРА у Нишу

Жирирање радова у заврђној
фази

2019-1002-1594

18.07.2019.год.

Народни музеј
Ниш

Уговор о пружању услуге ангажовања
спроводиоца конкурса за oбјекат установе
културе „Нова зграда Народног музеја
Ниш“

У току јавна набавка пружања
услуге израде идејног решења

Завршени сви уговорени послови

9. УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
ПОДРУЧЈЕ ГРАДА НИША
Урбанистичко-технички услови за баште отвореног типа
Урбанистичко-технички услови за киоске
Урбанистичко-технички услови за баште затвореног типа
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Поднето захтева: 186
Уговорено: 171
Издато: 171
Поднето захтева: 17
Уговорено: 12
Издато: 12
Поднето захтева: 4
Уговорено: 3
Издато: 3
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И. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Подаци за 2019. годину
13. Подаци о приходима и расходима
Укупан приход
Пословни приход
Укупни расходи
Пословни расходи

98.088.229 Извор:
96.811.543 Годишњи финансијски извештај
97.807.827 за 2019. годину
95.717.105

14. Подаци о јавним набавкама
14.1. Јавне набавке велике вредности: није било у наведеном периоду
14.2. Јавне набавке мале вредности
Квартал

Врста предмета
јавне набавке

ПРВИ
ДРУГИ
ТРЕЋИ
ЧЕТВРТИ

Добра
Услуге
Радови
Добра
Услуге
Радови
Добра
Услуге
Радови
Добра
Услуге
Радови

Укупан
број
закључених
уговора
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Укупна вредност
закључених уговора
без ПДВ
(у хиљадама динара)
1.522
0
0
0
0
0
0
0
0
1.012
0
0

Укупна вредност
закључених уговора
саз ПДВ
(у хиљадама динара)
1.827
0
0
0
0
0
0
0
0
1.213
0
0

- дин -

(000 дин)
Извор података

Образац Б за
евидентирање
података о
закљученим
уговорима о
јавним набавкама
за период КВАРТАЛНО

16. Подаци о исплаћеним зарадама и другим примањима запослених
- дин Бруто зараде и социјални
67.455.519 Извор:
Годишњи финансијски извештај за 2019. годину
доприноси
Умањење зараде 5% у
1.804.341 Напомена: последња исплата зараде у 2019.г.:
корист Буџета РС
за 11/2019 – други део
Остала примања
7.622.817
запослених са ПиД
17. Подаци о средствима рада
17.1. Финансијски показатељи
Врста
Основна средства
Ситан инвентар

Набавна
вредност
14.816.318
2.578.979

Исправка
вредности
14.259.205
2.578.979

- дин -

Садашња
вредност
557.113
-

Извор података
Годишњи финансијски извештај за
2019. годину

17.2 Количине битнијих средстава за рад
Врста средстава
Количина
Путнички аутомобил
Персонални рачунар
Плотер
Мрежни мултифункцијски уређај
А3 црно – бели
(фоток.апарат/скенер/факс/...)
Мрежни мултифункцијски уређај
А4 у боји

3
72
5
3
1
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Ј. ПОДАЦИ О ЧУВАЊУ ИНФОРМАЦИЈА
И ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА
Врсте података који се путем информација могу добити и који настају у
предузећу су:
- документи просторног и урбанистичког планирања,
- урбанистичко-технички документи,
- урбанистичко-технички услови,
- записници у поступку доношења планова,
- фото-документација,
- базе података.
Наведени подаци налазе се у аналогном (папир) и дигиталном облику и
чувају се у архиви Jавног предузећа. Подаци старијег порекла су искључиво у
аналогном облику смештени у техничкој архиви (документација Завода).
Новији подаци настају у дигиталном облику и, по правилу, расположиви су у
оба вида.
Целокупна документација настала у раду Jавног предузећа налази се
смештена у следећим архивама:
- архива просторних и урбанистичких планова, урбанистичко-техничких
докумената и урбанистичко-техничких услова,
- фото-архива (фотодокументација),
- дигитална архива (DVD),
- дискови на серверима рачунарске мреже Jавног предузећа.
Рачунарска мрежа (сервери и радне станице) се штите софтверски: заштитним
зидом (Microsoft) и антивирусним софтвером .
К.

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

Сходно закону и општем акту о канцеларијском пословању у Jавном предузећу
се чувају као архивски материјали следећа документа:
- записници са седница органа управљања и надзорног органа
са свим одлукама и закључцима ових органа,
- закључени уговори са наручиоцима услуга и добављачима
предузећа и други уговори,
- дописи упућени од стране органа, правних лица, предузетника и грађана,
- електронска пошта и телефакс поруке и пошта,
- понуде свих понуђача у поступцима јавних набавки и јавни позиви,
- књиговодствена докуметација о извршеним плаћањима,
- персонална документа запослених,
- радне верзије документације у припреми,
- радни налози,
- белешке које се односе на послове и задатке,
- поднесци корисника услуга у поступцима израде и доношења
планова и пројеката и друга службена документација.
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Л.

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН
ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

Приступ подацима наведеним у овом Информатору Jавно предузеће омогућава
у начелу без ограничења, осим што се приступ поднесцима омогућава само странкама
у поступку.
Такође увек постоји могућност да се приступ информацијама ускрати потпуно
или делимично из разлога наведеним у одговарајућим одредбама Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја.

Љ.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА
ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Jавно предузеће омогућава све видове подношења захтева од стране корисника
услуга и других заинтересованих субјеката.
Захтев може поднети свако физичко и правно лице и сваки захтев мора да
садржи: име и презиме односно пословно име подносиоца, адресу на коју ће предузеће
доставити тражену информацију, контакт телефон и податке који се траже.
Право на приступ информацијама од јавног значаја може се остварити увидом,
издавањем копије, или у виду писане информације.
На захтев се мора одговорити или се захтев прослеђује надлежном органу
јединице локалне самопуправе.

**************************

Овај Информатор израђен је у складу са Упутством за израду и објављивање
информатора о раду државног органа које је донео Повереник за информације од
јавног значаја и заштиту података о личности.

Д и р е к т о р,
Мр Мирољуб Станковић, дипл.инж.арх.
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