
На основу члана 29 Одлуке о промени статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 143/2016), 59. Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
148/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 1/13, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016), члана 39. Одлуке о Градској управи Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша” број 143/2016) и члана 6. Одлуке о службама Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша” број 143/2016),  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 27.01.2017. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I НАЛАЖЕ СЕ Канцеларији за локални економски развој и пројекте, а у складу са Одлуком о 
Градској управи Града Ниша и Одлуком о службама Града Ниша, да настави реализацију следећих 
пројеката, a који су се реализовали на основу Решења Градског већа Града Ниша или Уговора и то: 

 
1. „Изградња дела регионалног водоводног система Пуста река - I фаза“, у оквиру реализације 

пројекта водоснабдевања насељених места Кнежице, Перутине, Ћурлине и Белотинца; 
2. „Комунално опремање радне зоне Лозни калем I фаза”; 
3. „Реконструкција улица у граду Нишу – улица Орловића Павла, улица Наде Томић и улица 

Страхињића Бана” 
4. „Изградња Булевара Сомборска”; 
5. „Ревитализација улица у граду Нишу – изградња Фрушкогорске улице (коловоз и фекална 

канализација) и изградња тротоара у Улици Византијски Булевар у Нишу”; 
6. „Доградња ОШ Мирослав Антић”;  

 
II НАЛАЖЕ СЕ Канцеларији за локални економски развој и пројекте, а у  складу са Одлуком 

о Градској управи Града Ниша и Одлуком о службама Града Ниша пројеката, да чува и архивира 
пројектну документацију већ реализованих пројеката чији је рок за отклањање недостатака у 
гаранатном року у току, а за чију реализацију је била задужена Управа за привреду, одрживи развој и 
заштиту животне средине, који су се реализовали на основу Решења Градског већа или Уговора и то: 

 
1. „Реконструкција и доградња постојећег пословног објекта – Зграда старог официрског дома у 

мултифункционални центар”; 
2. „Изградња колектора од пута за Доње Међурово до нишавског колектора у радној зони Доње 

Међурово”; 
3. „Реконструкција и доградња ОШ Бранко Миљковић“; 
4. „Реконструкција улица у граду Нишу – улица Драгише Цветковића, улица Косте 

Стаменковића, улица Светозара Марковића и улица Епископска”; 
 
III НАЛАЖЕ СЕ Канцеларији за локални економски развој и пројекте, а у  складу са Одлуком 

о Градској управи Града Ниша и Одлуком о службама Града Ниша, да чува пројектно-техничку 
документацију за пројекте који су подобни за реализацију, а за чију реализацију је била задужена 
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, и то: 
1. „Научно-технолошки парк у Нишу-I фаза израда пројектне документације”; 
2. „Јачање капацитета града Ниша за амбијентални и екотуризам”. 

 
IV НАЛАЖЕ СЕ Градској управи Града Ниша-Секретаријату за привреду да сву расположиву 

документацију о горе наведеним пројектима, преда Канцеларији за локални економски развој и 
пројекте и да на захтев достави Канцеларији за локални економски развој и пројекте сву потребну 
документацију и информцијe за горе наведене предмете. 

V НАЛАЖЕ се Градској управи Града Ниша-Секретаријату за привреду и Канцеларији за 
локални економски развој и пројекте да сачине записник о примопредаји наведене документације. 

VI Налаже се Градској управи Града Ниша-Секретаријату за привреду да у складу са 
правилима канцеларијског пословању органа државне управе изврши архвирање све документације 
за чију реализацију је била задужена Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, 
а који су се реализовали на основу Решења Градског већа или Уговора. 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
Чланом 29 Одлуке о промени статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 

143/2016) је образована Канцеларија за локални економски развој и пројекте за обављање стручних, 
административних и организационих послова за потребе органа Града. 

Одлуком о Градској управи Града Ниша („Службени лист Града Ниша број 143/2016) 
стављена је ван снаге Одлука о организацији градске управе Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“ број 3/2014-пречишћени текст 44/2015). Овом Одлуком престала је да постоји Управа за 
привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, која са другом надлежношћу почиње да 
функционише као Секретаријат за привреду, а у чијем саставу је егзистирао Пројектни центар, који је 
био надлежан за реализацију домаћих и међународних пројеката, те ће стога Градска управа Града 
Ниша, Секретаријат за привреду бити надлежан да у складу са правилима канцеларијског пословања 
органа државне управе изврши архвирање све документације за чију реализацију је била задужена 
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, а који су се реализовали на основу 
Решења Градског већа или Уговора. 

Чланом 6 Одлуке о службама Града Ниша („Службени лист Града Ниша број 143/2016) 
формирана је Канцеларија за локални економски развој и пројекте, која има надлежност јединице за 
имплементацију пројеката и развојних програма града Ниша.  

Обзиром да је Град Ниш започео реализацију пројеката наведених у диспозитиву овог 
решења, реализовао пројекте чији је рок за отклањање недостатака у гаранатном року и вршио 
припрему пројектно-техничку документацију за пројекте који су подобни за реализацију, да је за 
њихову релизацију била задужена Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, 
која је престала да постоји, а да је наведеним Одлукама Канцеларија за локални економски развој и 
пројекте надлежна за имплементацију пројеката и развојних програма, Градско веће Града Ниша, 
налаже Канцеларији за локални економски развој и пројекте да  реализује решења Градског већа из 
диспозитива.  

На основу свега напред изложеног, а у циљу остваривања континуитета у нормалном 
функционисању Градске управе Града Ниша Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву 
овог решења. 

 
 
 
 
 

Број: 105-7/2017-03 
У Нишу,  27.01.2017. године 
                             

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

                                                                                                             
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
 

Проф. др Милош Банђур 
 


