На основу члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша,
број 88/2008) и члана 47 Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(''Службени лист Града Ниша'', број 101/2008),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 25.06. 2009. године,
усваја
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД ОД 1. АВГУСТА 2008. ГОДИНЕ ДО 31. МАЈА 2009. ГОДИНЕ
I
Законом о локалној самоуправи градском већу је дата нова улога и место
извршног органа у систему локалне самоуправе. Град Ниш у складу са Уставом
и законом доследно спроводи концепцију законодавства. На основу статутарних
и законских овлашћења, улога градског већа је значајнија у односу на
претходни период. Ово се пре свега односи на надлежност градског већа да је
предлагач прописа и других аката које доноси скупштина града.
Руководећи се новим концептом деловања, Градско веће је комплексније
и садржаније приступило предлагању решења за уређивања области из
надлежности Града Ниша, на шта указује и број достављених предлога аката
Скупштини Града, као и покренутих поступка за решавање нагомиланих
проблема у функционисању локалне власти у претходном периоду .
Посебно је значајан приступ доношењу фундаменталних аката из
надлежности Града, као што су: Статут Града Ниша, Одлука о буџету Града
Ниша за 2009. годину, Одлука о организацији градских управа Града Ниша,
Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским
планом за 2009. годину и Програм развоја Града Ниша за 2009. годину.
II
Скупштина Града Ниша је на седници одржаној 29. јула 2008. године
донела Решење о избору Градоначелника, Заменика градоначелника и чланова
Градског већа Града Ниша.
Прва седница Градског већа одржана је 1. августа 2008. године.
По први пут донет је Правилник о поступку примопредаје дужности и
службених аката извршних органа Града и управа и служби Града и образована
Комисија о примопредаји дужности и службених аката, након чега је извршена и
записничка примопредаја материјала управа и служби Града.
Градско веће је, у складу са Статутом Града Ниша, донело Пословник о
раду Градског већа, којим се ближе уређује организација, начин рада и
одлучивања и друга питања од значаја за његов рад и рад радних тела које
образује Градско веће.

Овим пословником дато је овлашћење Градском већу да донесе посебан
Правилник којим ће се детаљније уредити област припреме и доставе
материјала.
Правилником о поступку припреме, израде и доставе материјала је
детаљније регулисано електронско достављање и електронска комуникација
између свих субјеката који на било који начин учествују у раду Већа. Уређен је и
начин одржавања електронских седница, чиме је омогућен ефикасан метод
рада Градског већа.
Градско веће, као колегијални орган, заступа пројектни принцип
задужења чланова на тај начин да се поједини члан Градског већа задужује за
одређену област или за извршење конкретног задатка. У том смислу
организовани су радни састанци и консултације са представницима управа и
служби Града, органа градских општина, јавних предузећа и установа чији је
оснивач Град и другим учесницима у конкретним активностима и пројектима. У
вршењу својих права и дужности, утврђених Законом и Статутом, чланови
Градског већа Града Ниша, колективно одлучују.
- Јавност рада Градског већа
Јавност рада Градског већа остварује се континуираним одржавањем
контакта са медијима, као и представљањем рада и аката Градског већа на
званичном сајту Града. Осим тога, служба надлежна за послове информисања
редовно упознаје представнике медија са дневним редом седница Градског
већа и активностима председника и чланова Градског већа.
Јавност рада се остварује и присуством представника медија на
седницама Градског већа, као и давањем службених саопштења о раду
Градског већа од стране председника Већа или члана Већа кога одреди Веће.
III
До 31.5.2009. године, Градско веће је одржало 54 седнице, на којима су
разматране 472 тачке дневног реда.
У складу са законским и статутарним овлашћењима, Градско веће је
разматрало и утврдило 197 предлогa акaта и упутило их Скупштини Града на
разматрање и доношење.
Као овлашћени предлагач аката, Градско веће је поднело 15 амандмана
на своје предлоге, а изјаснило се, у складу са Пословником Скупштине Града
Ниша о 60 поднетих амандмана овлашћених субјеката на предлоге аката које је
Градско веће упутило у скупштинску процедуру.
Закључцима које је донело Градско веће иницирани су поступци за
измену постојећих прописа, због уочених недостатка у њиховој примени или
њиховог усаглашавања са новим законским решењима, а покренути су и
поступци израде нових аката.
На основу овлашћења да решава у управном поступку у другом степену,
Градско веће је разматрало 43 жалбe и одлучило о правима и обавезама
грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из
надлежности Града.

Осим тога, Градско веће је донело Закључак којим је одлучило да
поступа по жалбама по којима није поступано у претходном мандату.
Седници Градског већа претходило је одржавање колегијума, на које се
позивају начелници управа и служби Града, а по потреби и друга лица која су
стручна за одређену област, како би додатно разјаснили нацрте аката који су на
дневном реду седнице.
ПРЕДЛОЗИ АКАТА И АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА УТВРЂИВАЊЕМ ПРЕДЛОГА
И ДОНОШЕЊЕМ АКАТА ГРАДСКОГ ВЕЋА
а) утврђивање Предлога Статута Града Ниша
-усвојен је Закључак о покретању поступка за израду промене Статута
Града Ниша
-разматрана је информација о припремним радњама у поступку
утврђивања Предлога Статута Града Ниша
-усвојена је Информација о Раду радне групе на изради Статута Града
-упућен је Предлог за промену Статута Града Ниша Скупштини Града
-утврђен је Предлог одлуке о спровођењу Статута Града Ниша
-дата су изјашњења на Амандмане других предлагача на Предлог Статута
Града Ниша и
-Градско веће је као овлашћени предлагач поднело амандмане који су
постали саставни део Предлога Статута Града Ниша.
б) утврђивање Предлога одлуке о организацији градских управа
Града Ниша
Пре утврђивања предлога нове одлуке о организацији градских управа
Града Ниша, Градско веће је разматрало извештаје о раду управа и служби у
протеклом периоду.
Закључком је покренут поступак за израду Одлуке о организацији
градских управа Града Ниша, одређена су лица за израду и координацију
активности на припреми акта, као и начин припреме материјала. Након
спроведеног поступка, Градско веће је утврдило предлог Одлуке о организацији
градских управа Града Ниша и упутило га Скупштини Града на доношење.
Одлуком о организацији градских управа образован је мањи број управа у
односу на претходни период како би се ефикасније обављали послови из
њихове надлежности и истовремено постигло рационалније ангажовање
администрације у складу са тенденцијама приближавања европским
стандардима.
Градско веће је спровело поступак постављења начелника у управама у
складу са Законом о локалној самоуправи.
Разматрајући питања и проблеме у вези са организацијом градских
управа, али и предузећа и установа над којима надзор врше надлежне градске
управе, Градско веће је донело Закључак о изради краткорочних и
средњерочних планова рада градских управа, јавних предузећа и установа чији
је оснивач Град.

в) Предлози решења о давању сагласности на акте градских
општина
Градско веће, у складу са чланом 88 Статута Града Ниша, утврдило је
предлоге решења о давању сагласности на:
- Статуте градских општина,
- Пословнике о раду скупштина градских општина .
- Одлуке о организацији управа градских општина
Градско веће је у складу са Статутом Града дало сагласност на:
- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Управи Градске општине Пантелеј
- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Управи Градске општине Палилула
- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Управи Градске општине Медиана
г) Програм развоја Града Ниша за 2009. годину
Градско веће је утврдило Предлог програма развоја Града за 2009.
годину руководећи се приоритетним пројектима које треба реализовати у Граду,
као и финансијским могућностима за њихову реализацију.
д) Пројекти и сарадња са локалним самоуправама, невладиним и
другим организацијама
У циљу успостављања нових, као и наставка успостављених контаката и
сарадње, Градско веће било је и предлагач аката које је усвојила Скупштина
Града и то:
-Одлуке о приступању Националној алијанси за локални економски развој
-Одлуке о прихватању Протокола о братимљењу и успостављању
сарадње између Града Ниша и општине Архус
-Одлуку о прихватању учешћа у програму ''Еxhange 2''- Заједничка
подршка локалним самоуправама у Србији
-Одлука о прихватању учешћа у пројекту Подршка локалном одрживом
развоју у Јужној Србији
- Одлуке о приступању Града Ниша Лиги историјских градова (''League of
historical Cities’’)
Градско веће је:
- донело Закључак у вези са прихватањем учешћа у Пројекту ''Јачање
конкурентности на локалном нивоу''

- донело Закључак у вези са прихватањем учешћа у Пројекту
''финансијски прихватљива студија изводљивости еколошког и техничког
унапређења Аеродрома ''Константин Велики'' Ниш
- донело Закључак у вези са прихватањем учешћа у Пројекту
''финансијски прихватљива студија изводљивости за програм развоја погона за
прераду отпадних вода (WWTP) за Град Ниш
- донело Закључак у вези са потписивањем Протокола о сарадњи Града
Ниша, Владе Републике Србије и Компаније Sagem Communications SAS из
Француске, којим ће се реализовати највеће инострано улагање у Град у
последњих неколико година
- донело Закључак у вези са прихватањем учешћа у Пројекту
''Mодернизација управљања и администрирања грађевинским земљиштем''
- донело Закључак у вези са прихватањем учешћа у Програму – Локални
економски развој на Балкану (LEDIB)
- донело Закључак у вези са прихватањем учешћа у Пројекту ''Лексикони
градова Србије''
- донело Закључак у вези са прихватањем учешћа у Пројекту "Дали - магија
илустрације"
- донело Закључак у вези са прихватањем учешћа у Пројекту "Локална
самоуправа Града Ниша на путу ка европским интеграцијама који кроз Програм
Exchange 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама – Пакети пројекта
општинама, финансира ЕУ, спроводи делегација европске комисије у
Републици Србији, реализује се у сарадњи са сталном конференцијом градова
и општина"
- донело Закључак у вези са потписивањем Анекса уговора о сарадњи у вези са
Пројектом "Подршка локалном и одрживом развоју у јужној Србији"
- донело Закључак у вези са прихватањем учешћа у суфинансирању Пројекта
''Фестивал хорске духовне музике MUSICAL EDIKT''
- донело Закључак у вези са прихватањем учешћа у Пројекту документарног
серијала ''Нада за југ''
ђ) Улога предузећа чији је оснивач Град
Градско веће је у циљу стварања услова за ефикасан рад предузећа и
ради решавања затечених и нагомиланих проблема у одређеним установама и
предузећима, предложило мере и активности:
-Закључком о покретању иницијативе за испитивање могућности за
обављање нових послова и надлежности ЈКП ''ОНА'',
-Закључком о покретању поступка за реструктуирање ЈКП ''Медијана'',
-донело инструкције за израду и праћење реализације годишњих
програма рада јавних предузећа за 2009. годину ,
-упутило Скупштини Града Ниша Предлог одлуке о допуни Одлуке о
оснивању а.д.''Наис-гас'' са предузећем за изградњу гасоводних система,
транспорт и промет природног гаса ''Југоросгаз'' Београд,
-образовало радни тим за закључивање Уговора о оснивању а.д ''Наисгас'',

- Закључком одредило модел Уговора ЈКП ''Наисус'' о начину обрачуна и
наплате за испоручену воду и услуге канализације у стамбеним зградама са
заједничким водомером
- Закључком прихватило Анализу оправданости изградње паркинг гаража
на територији Града Ниша
- покренут је поступак за решавање проблема пословања ЈП ''Нишфилм'',
утврђен Предлог одлуке о преузимању дуга и обавеза ЈП ''Нишфилм'' и упућен
Скупштини Града на доношење
- донет је Закључак о капиталном инвестирању за Установу Дечији
културно образовни и рекративни центар.
- Закључком наложило ЈП Дирекција за изградњу Града, ЈКП ''Градска
топлана'', ЈКП ''Медиана'' и ЈКП ''Наиссус'' ажурирање базе података корисника
услуга,
- донет је Закључак о ограничењу накнаде за рад председника и чланова
управних и надзорних одбора јавних предузећа и установа чији је оснивач Град,
- утврдило Предлоге решења о давању сагласности на програме
пословања ЈП, ЈКП и установа чији је оснивач Град, Пословног удружења ''Зона
унапређеног пословања – Нишка варош'' и Фонда за развој и самофинансирање
заједничких потреба грађана и упутило их Скупштини Града,
- утврдило Предлоге решења о давању сагласности на посебне програме
ЈКП ''Медиана'' за 2009. годину и то:
- Програм рада Техничког сектора на одржавању комуналних објеката у
Граду ЈКП ''Медиана''Ниш за 2009.годину
- Програм уређивања и одржавања јавних површина ЈКП ''Медиана'' за 2009.
годину
- Програм рада Зоохигијеничарске службе за ЈКП ''Медиана'' 2009. годину
- Програм уређивања и одржавања градских гробаља и употреби и раду
дежурне службе ЈКП''Медиана'' Ниш за 2009. годину
- Програм уређивања и одржавања меморијалних гробаља и Јеврејског
гробља ЈКП''Медиана'' за 2009. годину
- Програм одржавања јавне хигијене на територији Града Ниша ЈКП''
Медијана'' Ниш за 2009. годину
- Програм изношења смеће и прања типских посуда ЈКП '' Медиана'' за 2009.
годину
- Програм пружања димничарских услуга ЈКП '' Медиана'' за 2009. годину
е) У области комуналних делатности,
Градско веће је:
- утврдило Предлог одлуке о изменама Одлуке о комуналним
делатностима и упутило Скупштини Града
- утврдило Предлог програма одржавања комуналне инфраструктуре
јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2009.
годину

- утврдило Предлог одлуке о оснивању ЈКП ''Горица'', које ће чинити
издвојени сектори ЈКП ''Медиана''- Технички сектор, и Сектори: ''Зеленило'',
''Мирујући саобраћај'' и ''Одржавање гробаља''
- донето решење о образовању радног тима за праћење реализације
пројекта јавне расвете
- утврдило Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа ''Медиана'' Ниш
- утврдило Предлог одлуке о поверавању комуналне делатности уређења и
одржавања гробаља и сахрањивања
- утврдило Предлог одлуке о поверавању обављања комуналне делатности
хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације
- утврдило Предлог одлуке о поверавању комуналне делатности уређења и
одржавања паркова, зелених и рекреационих површина
- утврдило Предлог одлуке о приступању Града Ниша концепту заједничког
решавања водоснабдевања Града Ниша и Општине Дољевац
- утврдило Предлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за прикупљање
понуда за поверавање обављања комуналне делатности периодичног
одржавања улица, путева и других јавних површина у Граду на подручјима
градских општина
- утврдило Предлог решења о образовању Комисије за спровођење јавног
конкурса за прикупљања понуда за поверавање обављања комуналне
делатности периодичног одржавања улица, путева и других јавних површина у
Граду на подручјима градских општина
Градско веће је, у складу са Одлуком о комуналним делатностима,
донело решења о давању сагласности на одлуке управних одбора јавних
комуналних предузећа и то:
- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП ''Наиссус''
Ниш о утврђивању основних цена воде и канализације
- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП ''Медиана''
о ценама димничарских услуга
- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП ''Медиана''
Ниш о ценама редовног одвоза смећа
- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП ''Медиана''
Ниш о ценама неопходних погребних услуга
ж) функционисање градског превоза
Градско веће је разматрало иницијативе за доношење аката из
надлежности Скупштине Града и Градског већа из области саобраћаја и у вези
са тим, донело:
- Закључак о даљим активностима у вези са преласком на нови систем
превоза и реализацији одредби Уговора о поверавању обављања комуналне
делатности превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији
Града Ниша,

- сачинило предлог решења о давању сагласности на одлуке о ценама
превоза и финансирању функције превоза путника у градском и приградском
саобраћају, којима су одређене и повлашћене категорије лица која остварују
право на бесплатан превоз у градском и приградском саобраћају,
- донело Закључак о покретању поступка за сагледавање организационог
облика који би вршио контролу система јавног градског превоза
- утврдило Предлог одлуке о ауто-такси превозу путника на територији
Града Ниша
- утврдило Предлог одлуке о поверавању обављања комуналне
делатности – превоз путника у градском саобраћају на кружној линији број 34
з) Планирање, изградња, уређивање грађевинског земљишта и
пословни простор
Градско веће је:
-утврдило Предлог програма о изменама и допунама Програма
уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за
2008. годину и упутило Скупштини Града на доношење,
-утврдило је Предлог одлуке о изменама Одлуке о давању у закуп
грађевинског земљишта и упутило Скупштини Града на доношење,
-утврдило Предлог одлуке о утврђивању вредности бода за одређивање
висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта и упутило Скупштини
Града на доношење,
- утврдило Предлог одлуке о пословном простору града Ниша
-утврдило Предлог програма уређивања грађевинског земљишта и
изградње са финансијским планом за 2009. годину
-Утврђено је 27 Предлога планова детаљне регулације, који су упућени
Скупштини Града Ниша на усвајање и то:
- Предлог плана детаљне регулације улица и прилаза у насељу "Бубањска
долина" у Нишу,
- Предлог измена и допуна Плана детаљне регулације "Сомборска-центар" у
Нишу,
- Предлог измена и допуна Плана детаљне регулације северног дела
насеља "Дуваниште III" у Нишу,
- Предлог измене и допуне Плана детаљне регулације ''Стара железничка
колонија – Расадник'' у Нишу,
- Предлог Плана детаљне регулације мерно регулационе станице ''Ратко
Јовић'' са прикључним гасоводом у Нишу,
- Предлог Плана детаљне регулације мерно регулационе станице ''Ледена
Стена -1'' са прикључним гасоводом у Нишу,
- Предлог измена и допуна Плана детаљне регулације десне обале Нишаве,
од моста младости до Матејевачког потока у Нишу,
- Предлог Плана детаљне регулације пруге Ниш-Димитровград, деоница
Црвени Крст – Просек,
- Предлог Плана детаљне регулације комплекса ОШ ''Душан Радовић'',

- Предлог Плана детаљне регулације три улице и трга насељу ''Брзи Брод'' у
Нишу,
- Предлог Плана детаљне регулације улице Горичке од улице Дебарске у
Нишу до улице Његошеве у Нишу,
- Предлог Плана детаљне регулације четири улице и дечијег парка у Нишкој
Бањи,
- Предлог Плана детаљне регулације улице на левој обали Габровачке реке
у Нишу,
- Предлог Плана детаљне регулације комплекса ''Југопромет'' у Нишу,
- Предлог Плана детаљне регулације улице Милана Бакића од улице Змаја
од Ноћаја до улице Бубањске у Нишу,
- Предлог измене и допуне Плана детаљне регулације стамбеног насеља
''Горица – север'' у Нишу,
- Предлог Плана детаљне регулације дела насеља ''Шећер Мала''
Господска, јужно од улице 7. јули у Нишу,
- Предлог Плана детаљне регулације дела насеља ''Шећер Мала''
Господска, северно од улице 7. јули у Нишу,
- Предлог Плана детаљне регулације улице новопланиране у насељу ''Ратко
Јовић'' у Нишу,
- Предлог Плана детаљне регулације Стамбеног насеља ''Горња Врежина –
Запад'' у Нишу
- Предлог Плана детаљне регулације стамбено пословног блока ''Коста
Стаменковић'' у Нишу,
- Предлог Плана детаљне регулације дела подручја МК ''Бранко Бјеговић''
северно од улице Прибојске у Нишу,
- Предлог Плана детаљне регулације дела подручја МК ''Бранко Бјеговић''
јужно од улице Прибојске у Нишу,
- Предлог Плана детаљне регулације комплекса '''Ристићева-југ'' у Нишу
- Предлог Плана детаљне регулације комплекса ''Југоисток'' у радној зони
''Север'' у Нишу
- Предлог Плана детаљне регулације мернорегулационе станице ''Милка
Протић'' са прикључним гасоводом у Нишу
- измена и допуна генералног плана коридора далековода 400 ТЦ Ниш 2граница Македоније са елементима плана детаљне регулације, деоница на
територији Града Ниша
-стављено је ван снаге четири Плана детаљне регулације,
-предложено је Скупштини Града образовање Комисије за планове Града
Ниша, у складу са законом о планирању и изградњи
- образована је Комисија за праћење израде и поступка доношења
Просторног и ГУП 2008 - 2023 године
- донето је решење о прихватању преноса права коришћења
дистрибутивне гасоводне мреже на Град Ниш
и) Примарна здравствена заштита
Градско веће је:
- преузело активности на измени Програма за изградњу, одржавање и
набавку опреме здравствених установа у 2008. години и начину за
обезбеђивање средстава за њихову реализацију,

-утврдило предлоге решења о давању сагласности на статуте
здравствених установа примарне здравствене заштите и упутило Скупштини
Града на усвајање,
- разматрало иницијативе за доношење аката из ове области
- утврдило предлоге решења о давању сагласности на програме рада
здравствених установа чија је оснивачка права преузео Град и то на:
- План рада Дома здравља Ниш
- План рада са финансијским планом Апотеке Ниш
- План рада и развоја Завода за здравствену заштиту студената Ниш
- План и Програм рада Завода за здравствену заштиту радника '' Ниш
- План и Програм рада Завода за плућне болести Ниш
- План рада Завода за хитну медицинску помоћ
- предузете су активности на обезбеђивању кредита са KFW банком ради
обезбеђивања средстава за реализацију следећих пројеката:
1. Наставак изградње здравствене станице у Насељу „Бранко Бјеговић“
2. Изградња објекта здравствене станице у Нишкој Бањи
3. Санација објекта галенске лабораторије Апотекарске установе Ниш
4. Друга фаза радова на објекту Медицинско-спортско-дијагностичког
института у Нишу
- обновљен је возни парк Хитне помоћи са девет возила

ј) Дечија заштита и социјална заштита
Посебно је сагледан проблем одржавања нивоа безбедности деце и ђака
у близини обданишта, школа и установа дечије заштите за чију реализацију је
-донет Закључак којим је образован радни тим за праћење безбедности
ученика у образовно васпитним установама,
-утврђен Предлог одлуке о приступању изради Локалног акционог плана
за децу Града Ниша, који је и упућен Скупштини Града на доношење
- утврђен Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Установе за
дневни боравак деце и омладине ометене у развоју ''Мара'' у Нишу
- утврђен Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима из
области социјалне заштите на територији Града Ниша
- утврђен Предлог локалног плана акције за унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица у Граду Нишу за период од 2009. године 2013. године
- дата је сагласност на Правилник о садржини и начину испоруке
бесплатног оброка и донет закључак о одређивању облика бесплатног оброка
- донет Закључак о одређивању облика бесплатног оброка
- Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
годишњи програм рада Центра за дневни боравак деце, омладине и одрасла
лица ментално ометених у развоју Мара – Ниш

к) У области образовања, културе и спорта:
- након посете израелског амбасадора, започето је решавање проблема
Јеврејске заједнице у вези са добијањем просторија, чишћењем Јеврејског
гробља и сл.
- успостављена је сарадња са Француским културним центром и
координиране су заједничке активности
- успостављена је сарадња фирме GTZ и Административно биротехничке
школе у Нишу,
- предузете су све потребне активности у циљу реализације снимања
филма ''200 година Чегарског боја'',
- успостављена је сарадња са Нишком епархијом и Владиком Нишким
господином Иринејем око обележавања 200 година боја на Чегру
- успостављена је сарадња са центром за математику и физику на ПМФу – са одељењем за талентоване ђаке,
- одржани су састанци са Рукометним савезом Србије око организовања
утакмица репрезернтације и ради обезбеђивања средстава за велику халу у
Нишу,
- одржани су састанци са представницима Кошаркашког савеза Србије
око организовања Купа Радивоја Кораћа и успешно организовање овог
спортског догађаја,
- организована је хуманитарна изложба за борбу против рака дојке у
сарадњи са Фондацијом Катарине Ребраче
- образован је организациони одбор за обележавање 200 година
Чегарског боја ради обезбеђивања средстава од Министарства за рад и
социјална питања,
- разматрано је и одлучено по 36 приговора студената, ученика средњих
школа и спортиста на Одлуку Комисије за подстицај развоја талентованих
ученика и студената о додели стипендија за 2009. годину
- утврђен је Предлог решења о давању сагласности на План и Програм
рада са финансијским планом Народног универзитета - Нишу за 2009.годину

л) Решавање кризних ситуација у Граду
Градско веће је:
- утврдило мере које треба предузети поводом пожара који је избио у
згради Синђелићев трг бр 20.
- донело Закључак о предузимању активности на повећање безбедности
живота и имовине грађана од пожара на територији Града Ниша.
- Градско веће је упознато са хронолошким приказом активности у
претходном периоду, у вези са санацијом клизишта и решавањем стамбених
проблема мештана села Мрамором и Крушце, чији су објекти угрожени
клизиштем, и у вези са тим донело је Закључак о рефундацији средстава које је
градска општина Палилула исплатила из свог буџета, на име закупа стамбеног
простора за потребе смештаја домаћинстава угрожених клизиштем,

- образован је и радни тим за израду плана активности за решавање
стамбеног проблема мештана села Мрамор и Крушце, чије су куће угрожене
клизиштем,
- донело Закључак о превентивном, деловању Града на спречавању
појаве хепатитиса Типа А.
- сазван је Кризни штаб и наложене оперативне мере за поступање у
кризној ситуацији изазваној обилним снежним падавинама
- донело Закључак о решавању проблема сахрањивања мртворођене
новорођенчади ради решавања овог вишегодишњег проблема
- успостављена је сарадња са Градом Бечом у склопу сарадње са
Кризним менаџментом за спречавање катастрофа и дејства у ванредним
ситуацијама

љ) Заштита животне средине, санација депоније и пољопривредно
земљиште
- Град је конкурисао код Фонда Министарства заштите животне средине и
просторног планирања за суфинансирање пројеката за санцију депоније
''Бубањ'' у Граду Нишу
- Закључком о покретању поступка за спровођење активности на изради
регионалног стратешког плана управљања отпадом направљен је нови концепт
управљања отпадом.
- Градско веће је утврдило предлоге посебних програма из области
заштите животне средине које је упутило Скупштини Града и то:
- Предлог програма праћења квалитета земљишта на територији Града
Ниша за 2009. годину
- Предлог програма мониторинга праћења стања и прогноза аерополена
на територији Града Ниша за 2009. годину
- Предлог програма систематског праћења квалитета ваздуха на
територији Града Ниша за 2009. годину
- Предлог програма испитивања масене активности радионуклеида у
пољопривредном и непољопривредном земљишту и у намирницама на
територији Града Ниша за 2009. годину
- Предлог програма мониторинга стања нивоа буке на територији Града
Ниша за 2009. годину
- Предлог програма праћења квалитета површинских вода реке Нишаве
на територији Града Ниша за 2009. годину
- Предлог програма систематске дератизације и дезинсекције на
територији Града Ниша за 2009. годину
- Утврђен Предлог решења о образовању Комисије за израду програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
Града Ниша за 2009. годину

- покренут је поступак за израду нацрта одлуке о изменама Одлуке о
поступању са псима и мачкама луталицама.
м) Област финансија
Градско веће је:
- утврдило Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
Града Ниша за 2008. годину,
- утврдило Предлог одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду,
односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета
Града Ниша градским општинама у 2009. години,
- утврдило Предлог Одлуке о буџету Града Ниша за 2009. годину,
- поднело је као предлагач акта амандмане и дало изјашњења о
поднетим амандманима других предлагача на предлоге одлуке,
- донело Закључак о прихватању иницијативе за упућивање захтева
Министарству финансија РС за обезбеђење масе за исплату плата
новозапослених у Дирекцији за саобраћај у оквиру Управе за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
- покренуло поступак за доношење Одлуке о локалним комуналним
таксама,
- покренуло поступак за израду нацрта одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету Града Ниша за 2009. годину

н)

У области информационих технологија (IT)

- веб презентација Града је добила изглед портала који својим сервисима
пружа бољу и ефикаснију информисност грађана, али и тако да представља
добру основу за даљу надградњу и увођење нових сервиса електронске управе
који ће омогућити бољу комуникацију са грађанима
- установљена је јединствена база података корисника комуналних
услуга, што ће омогућити упоређивање података са подацима локалне пореске
администрације, проширење базе пореских обвезника и повећање изворних
прихода Града
- започета је реализација пројекта увођења бежичног интернета у Граду
- настављене су активности на увођењу јединственог система
географских података о Граду, кроз који ће се јавно објављивати подаци од
општег интереса, а посебан сегмент би био намењен привлачењу инвеститора
- почео је са радом сајт локалне пореске администрације којим је
установљена могућност свим корисницима да се на једноставан, брз и
ефикасан начин информишу о свим питањима везаним за испуњење пореских
обавеза и новостима у раду Локалне пореске администрације. Сајт пружа
могућност подношења пореских пријава правних и физичких лица, комуналне

таксе и за све друге пореске облике које су у надлежности локалне самоуправе.
Истовремено, преко сајта је могуће добити увид у пореске картице обвезника,
информације о доспелим обавезама и дуговањима.
њ) Етички кодекс понашања функционера
локалне самоуправе у Нишу
Градско веће је упутило Скупштини Града на доношење Етички кодекс
понашања функционера локалне самоуправе у Нишу којим су утврђене етичке
норме за њихово понашање, принципи којима се спречавају злоупотребе у
вршењу функције и несавесно поступање према гађанима и запосленима и
одговорност за такво понашање.
о) Праћење примене прописа
Градско веће образује тимове или задужује
праћење реализације аката, разматра недостатке
важећих градских прописа у пракси, предлаже
превазилажењу истих и координира рад управа,
обављању послова из њихове надлежности.

члана Градског већа за
и проблеме у примени
мере и активности на
предузећа и установа у

п) Остале активности Градског већа
-утврдило предлог решења о давању сагласности на решење
Градоначелника о именовању Комисије за подстицај и развој талентованих
ученика и студената,
- разматран је Извештај Комисије за развој талентованих ученика и
студената и упућен Скупштини Града
- расписан јавни позив ради прикупљања предлога кандидата за чланове
Савета за развој Града Ниша
- расписан јавни позив ради прикупљања предлога кандидата за чланове
Савета за људска и мањинска права
- обезбеђена је донација ДИН ''Филип Морис'' за дечији мобилијар у
Тврђави
- донето је решење о именовању председника и чланова Савета за
људска и мањинска права
- покренута је иницијатива за оснивање Слободне зоне на територији
Града Ниша
- утврђени су Предлози решења о усвајању извештаја о раду установа
чији је оснивач Град и упутило их Скупштини Града на разматрање и усвајање,
и то:
1) Извештаја о раду Галерије савремене ликовне уметности Ниш за
2008. годину
2) Извештаја о раду Историјског архива Ниш за 2008.годину

3) Извештај о пословању и годишњи обрачун Народног универзитета Ниш за 2009. годину
4) Извештаја о раду Нишког симфонијског оркестра за 2008. годину
5) Извештајa о раду за 2008. годину Позоришта лутака у Нишу
6) Извештаја о раду за 2008. годину Туристичке организације Ниш
7) Извештаја о раду Народног музеја у Нишу за 2008.годину
8) Извештаја о раду Установе "Мара" за 2008. годину
9) Извештајa о раду за 2008. годину Народног позоришта у Нишу
10) Извештаја о раду Установе Дечији културно образовни и рекреативни
центар за 2008.годину
11) Извештаја о раду Установе Нишки културни центар за 2008. и
Финансијског извештаја Установе Нишки културни центар од 01.01. до
31.12.2008.године
12) Извештаја о раду за радну 2007/2008 годину и Финансијски извештај о
раду Установе за предшколско васпитање, образовање, здравствену
заштиту, исхрану, угоститељство и туризам '' Пчелица'' за 2008.
годину.
13) Извештаја о пословању Установе СЦ "Чаир" у периоду 01.01. 31.12.2008.године
14) Извештаја о раду за 2008. годину Народне библиотеке"Стеван
Сремац" у Нишу.
15) Извештајa о раду за 2008.годину Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању
16) Извештаја о раду Центра за социјални рад '' Свети Сава'' у Нишу за
2008.годину
17) Извештаја о финансијско-материјалном пословању Дома Здравља
Ниш за период од 01.01. до 31.12.2008. године
18) Извештаја о годишњем пословању Апотеке Ниш за 2008. годину
19) Извештаја о пословању Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за
2008. годину
20) Извештаја о материјално – финансијском пословању Завода за
плућне болести и туберкулозу Ниш за 2008. годину
21) Извештаја о пословању Завода за здравствену заштиту радника
''Ниш'' за 2008. годину
22) Извештаја о раду Завода за здравствену заштиту студената Ниш за
2008. годину
- Утврђени су Предлози решења о усвајању извештаја о пословању
предузећа чији је оснивач Град и то:
1) Извештаја о пословању за 2008. годину ЈКП ''Градска Топлана'' Ниш
2) Извештаја о пословању за пословну 2008. годину ЈКП ''Медиана'' Ниш
3) Извештаја о пословању за 2008. годину ЈКП за водовод и
канализацију ''Наиссус'' Ниш
4) Извештаја о раду и финансијском пословању ЈКП ''Тржница'' Ниш за
период 01.01.-31.12.2008. године
5) Извештаја о пословању Јавног предузећа ''Аеродром Ниш'' у 2008.
години
6) Извештаја о пословању предузећа за 2008. годину, Јавног предузећа
''Градска стамбена агенција'' Ниш

7) Извештаја о пословању Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш у
2008. години
8) Извештаја о пословању ЈП "Нишка телевизија" за 2008. годину и
Финансијског извештаја о пословању предузећа ЈП"Нишка телевизија"
за 2008.годину
9) Извештаја о програму пословања ЈП “Нишстан“ за 2008.годину
10) Извештајa о раду Фонда за развој и самофинансирање заједничких
потреба грађана –Ниш у периоду од 01.01. 2008 до 31.12.2008. године
11) Извештајa о пословању ЈКП "Паркинг сервис"Ниш за 2008.годину
12) Извештаја о пословању ЈП Дирекција за изградњу Града за 2008.
годину
Градско веће Града Ниша усваја извештај о раду за период од 1. августа
до 31. маја 2009. године и у складу са чланом 47 Пословника о раду Градског
већа подноси га Скупштини Града Ниша на разматрање.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
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У Нишу, 25.06.2009. године
Председник
мр Милош Симоновић

