
  
 

Република Србија 
Град Ниш 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 

________________________________________________________________________ 
Број:    /2016-03  
Датум: 31.10.2016. године 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008) и члана 62. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016 и 98/2016), 
 

С а з и в а м 
27. СЕДНИЦУ 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША 
СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 31.10.2016. ГОДИНЕ 

СА ПОЧЕТКОМ У 11,00 САТИ 
  
 За 27. седницу Градског већа Града Ниша, предлажем  

 
Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 
1. Закључак о утврђивању Нацрта измене Статута Града Ниша и времену, месту 

и начину спровођења стручне и јавне расправе о Нацрту 
 

2. Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период 
јануар – септембар 2016. године 

 

3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о допуни Одлуке о прибављању, 
располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша 

4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о повећању основног капитала Јавног 
комуналног предузећа  „Горица“ Ниш 

 

5. Решење о утврђивању Предлога решења о измени  Решења о преносу права 
коришћења  непокретности у јавној својини Града Ниша Установи за физичку 
културу Спортски центар „Чаир“ 

6. Решење о утврђивању Предлога решења о отуђењу 8 (осам) породичних 
стамбених зграда из јавне својине Града Ниша, уписаних у лист непокретности 
бр.1843, КО Паси Пољана, становницима села Мрамор погођеним 
елементарном непогодом - клизиштем, непосредном погодбом, без накнаде, у 
циљу отклањања последица елементарне непогоде-клизишта 

 

7. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду 
Предшколске установе "Пчелица" Ниш за радну 2015/2016. годину 

8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи 
план рада Предшколске установе "Пчелица" Ниш за радну 2016/2017 годину 

 

9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку  
Надзорног одбора Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш, о 
расподели добити за 2015. годину 

 

10. Решење о образовању Жалбене комисије 
 



  

11. Решење о образовању Радне групе за решавање статуса јавних предузећа 
као индиректних корисника буџета града Ниша  

 

12. Решење којим Град Ниш, у циљу промоције привредних потенцијала Града, 
прихвата организацију манифестације „Форума напредних технологија-
потенцијали Града“ 

13. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа "Наиссус" Ниш којом је утврђена цена израде идејних и 
главних пројеката и остале техничке документације у аналогној и дигиталној 
форми за изградњу, реконструкцију и одржавање водоводне и канализационе 
мреже и објеката за водоснабдевање и каналисање на територији Града Ниша 

14. Решење о престанку важења Решења Градског већа Града Ниша број 737-
9/2015-03 од 28.05.2015. године о давању сагласности на Одлуку о ценама 
осталих аеродромских услуга број XXXII-2057-1/15 од 14.05.2015. године,  

15. Решење о изменама и допунама Решења о задужењима Заменика 
градоначелника и чланова Градског већа Града Ниша за одређена подручја из 
надлежности Града 

 

16. Пословник о изменама и допуни Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
17. Правилник о изменама Правилника о платама лица које поставља, именује и 

бира Градско веће Града Ниша 
 

18. Закључак о покретању поступка за именовање Савета за људска и мањинска 
права 

 

19. Tекућа питања 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 


