
  
 

Република Србија 
Град Ниш 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 

________________________________________________________________________ 
Број: 222/2016-03   
Датум: 24.02.2016. године 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008) и члана 54. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 1/2013), 

С а з и в а м 
171. СЕДНИЦУ 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША 
СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 25.02.2016. ГОДИНЕ 

СА ПОЧЕТКОМ  У 10,00 САТИ 
  
 За 171. седницу Градског већа Града Ниша, предлажем  

 
Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 
1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о задуживању за финансирање 

дефицита текуће ликвидности 
2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о ангажовању предузећа за ревизију 

ради екстерне ревизије завршног буџета Града Ниша за 2015. годину 
3. Решењe о утврђивању предлога Одлуке о усвајању Eлабората о 

оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини без обавезе 
плаћања накнаде, на територији Града Ниша, у оквиру Индустријске зоне 
Север, компанији Johnson Electric д.о.о. Ниш за реализацију пројекта Johnson 
Electric д.о.о. Ниш – 2. фаза и Уговора o отуђењу грађевинског земљишта у 
јавној својини без обавезе плаћања накнаде 

4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о одређивању надлежног органа за 
доношење Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини 

5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о престанку важења одлуке о 
оснивању Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност ''Нишка 
телевизија'' 

6. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења 
Установи Дечији центар Ниш са пословним седиштем у Нишу, ул. IX Бригаде 
бр. 10, на непокретности у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и 
без накнаде  

7. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења Заводу 
за плућне болести и туберкулозу Ниш са пословним седиштем у Нишу, 
Булевар Зорана Ђинђића бр. 83, на непокретности у јавној својини Града 
Ниша, на неодређено време и без накнаде 

8. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења 
Установи „Народно позориште Ниш“ са пословним седиштем у Нишу, 
Синђелићев трг бб, на непокретности у јавној својини Града Ниша, на 
неодређено време и без накнаде  



  

9. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења 
Установи за физичку културу Спортски центар „Чаир“, са седиштем у Нишу, ул. 
IX бригаде бр. 10, на непокретностима у јавној својини Града Ниша, на 
неодређено време и без накнаде 

10. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права коришћења 
Предшколској установи „Пчелица“ Ниш, са пословним седиштем у Нишу, ул. 
Орловића Павла бб, на непокретностима у јавној својини Града Ниша, на 
неодређено време и без накнаде  

11. Решење о утврђивању Предлога решења о измени Решења о образовању 
Комисије за планове Града Ниша 

12. Решење о утврђивању Предлога решења o давању сагласности на Прву 
допуну Статута Нишког симфонијског оркестра  

13. Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине 
Града Ниша за 2016. годину 

14. Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша у 2015. години 
15. Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на 

територији Града Ниша за 2016. годину 
16. Решење којим Град Ниш прихвата нефинансијско учешће („ин кајнд 

допринос“), са партнерским организацијама, у реализацији пројеката Управе 
за дијаспору и Србима у региону Министарства спољних послова РС:  
- „Да те цео свет разуме 03“ 
- „Попис српске дијаспоре (у Европи у државама Европске Уније, Швајцарске 

и Норвешке – земљама боравка значајног броја српских резидената“) 
- „Промоција привредних и инвестиционих потенцијала града Ниша 

дијаспори у Аустрији“ 
- „Дијаспора на вези“ 

17. Решење о давању сагласности на Програм рада дежурне службе за 2016. 
годину, број 1-300/1-3-1 од 21.01.2016. године, који је донео Надзорни одбор 
ЈКП ''Горица'' Ниш 

18. Решење о давању сагласности на Програм обављања делатности зоохигијене 
за 2016. годину број189/НО/60-1 од 08.01.2016. године, који је донео Надзорни 
одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш 

19. Решење о давању сагласности на Програм одлагања комуналног отпада  за 
2016. годину број 132/НО/59-3 од 08.01.2016. године, који је донео Надзорни 
одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш 

20. Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања јавних 
зелених површина за 2016. годину број 189/НО/60-2 од 08.01.2016.године, који 
је донео Надзорни одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш 

21. Решење о давању сагласности на Програм сакупљања отпада и прања 
типских посуда за 2016. годину број 132/НО/59-4 од 08.01.2016.године, који је 
донео Надзорни одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш 

22. Решење о давању сагласности на Програм одржавања парковског и дечијег 
мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду за 2016. годину број 
427/16 од 26.01.2016. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП ''Паркинг 
сервис'' Ниш 

23. Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавне хигијене на 
територији града Ниша за 2016. годину број 132/НО/59-5 од 08.01.2016. 
године, који је донео Надзорни одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш 

24. Закључак о давању сагласности да Град Ниш закључи са ЈКП „Медиана“ Ниш  
Споразум о регулисању међусобних права и обавеза, којим ће се дефинисати 
начин отплате дела дуговања Града Ниша по испостављеним ситуацијама за 
обављене послове из делатности јавне хигијене и рад зимске службе на 



  

територији Града Ниша у укупном износу од 347.422.981,27 динара са стањем 
на дан 13.01.2016. године 

25. Закључак o изменама Закључка Градског већа Града Ниша којим се предлаже 
Градоначелнику Града Ниша одобравање годишњих програма  по Предлогу 
одобравања годишњих програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу, 
број 176-17/2016-03 од 11.02.2016. године 

26. Текућа питања 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 


