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 На основу члана 47. Пословника о раду Градског већа Града Ниша  
(„Службени лист Града Ниша'', број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011), 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 10.01.2012. године,  усваја 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША ЗА 2011. ГОДИНУ 

  
 Извештај  о раду Градског већа Града Ниша обухвата период од 01. јануара 
2011. године до 31. децембра 2011. године. 
 У овом периоду Градско веће Града Ниша је одржало 37 седница, на којима је 
разматрано 450 тачака дневног реда. 
 У складу са  својим законским и статутарним овлашћењима, Градско веће је 
разматрало и утврдило 182 предлогa акaта и упутило их Скупштини Града на 
разматрање и доношење.  
   

Градско веће је у складу са надлежностима, предузело следеће активности: 
 

• ОБЛАСТ РАЗВОЈА ГРАДА НИША 
 

 У овој области Градско веће је утврдило предлоге стратешких докумената, и 
то: 
 

- Предлог програма развоја Града Ниша за 2012. годину 
- Предлог одлуке o усвајању Стратегије развоја туризма Града Ниша 2011-2016 
- Предлог одлуке о задуживању за инфраструктурне пројекте 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о задуживању за 

инфраструктурне пројекте 
- Предлог одлуке о измени Одлуке о задуживању за инфраструктурне пројекте 
- Предлог одлуке о изменама Посебног програма развоја локалне 

инфраструктуре коришћењем средстава остварених приватизацијом 
предузећа са територије Града Ниша 

- Предлог одлуке о усвајању Елабората о оправданости отуђења грађевинског 
земљишта у радној зони Доње Међурово 

- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о општим условима за 
уређење Града 

- Предлог локалног плана за борбу против корупције Града Ниша 
- Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Слободне зоне ЈУГ  
- Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Привредног друштва за 

управљање Слободном зоном ЈУГ Д.О.О. 
 

• ОБЛАСТ ПЛАНИРАЊА, ИЗГРАДЊЕ, УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА  
 
Планска документа: 
 
Утврђени су предлози планских докумената, који су упућени Скупштини Града 

Ниша на доношење, и то: 
 

- Предлог Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025. 
- Предлог просторног плана административног подручја Града Ниша 2021  
- Предлог плана детаљне регулације дела улице Нишавске мале у Нишу 
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- Предлог плана детаљне регулације станице за снабдевање возила горивом на 
км 8+850 аутопута Е-80 и обилазног пута у Нишу 

- Предлог плана детаљне регулације 5 улица у насељу „Доња Врежина“ у Нишу-
северно од Улице Књажевачке 

- Предлог плана детаљне регулације улице Драгчета Миловановића и улице 
Милана Топлице 2. део на подручју Бубањске долине у Нишу 

- Предлог плана детаљне регулације подручја јужно од улице Ћирила и 
Методија у Нишу 

- Предлог плана детаљне регулације дела насеља Брзи Брод „Љубомира 
Недељковића-југ“ у Нишу 

- Предлог плана детаљне регулације дела насеља Брзи Брод „Љубомира 
Недељковића-север“ у Нишу 

- Предлог плана детаљне регулације резервоарског простора IV висинске зоне-
југ на локацији "Марково кале" у Нишу 

- Решење о престанку важења Решењa о утврђивању Предлога плана детаљне 
регулације резервоарског простора IV висинске зоне-југ на локацији "Марково 
кале" у Нишу 

- Предлог плана детаљне регулације кварта „Сврљишка“у Нишу 
- Предлог плана детаљне регулације складишно-дистрибутивног центра типа 

Cash & Carry „MАLFORD“ d.o.o. у Ниш 
- Предлог других измена и допуна дела Плана детаљне регулације „Сомборска-

центар“ у Нишу 
- Предлог измена и допуна Плана детаљне регулације улице Војводе Мишића 

северно од реке Нишаве у Нишу 
- Предлог измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса складишта и 

сервиса на потезу „Булевар Медијана – Бањска рампа“ 
- Предлог измена и допуна дела Плана детаљне регулације комплекса 

„Тврђава“ у Нишу 
 

- Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о изради планова генералне 
регулације седишта локалне самоуправе – Града Ниша за територију 
грађевинског подручја ГП Ниша 1995-2010. год. 

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса „К4“ у делу 
Радне зоне СЕВЕР - западно од пута Р-214 у Нишу 

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације улице Хумске у Нишу 
- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса „К1“ у делу 

радне зоне „Север“ – западно од пута Р-214 у Нишу 
- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса „К3“ у делу 

радне зоне „Север“ – западно од пута Р-214 у Ниш 
- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације одморишта „Трупале“ тип 

II – лево на простору инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница 
Београд – Ниш 

- Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације 
рекреативног центра „Лозни калем“ у Нишкој Бањи 

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације пословно - производно - 
трговинског комплекса на простору инфраструктурног коридора аутопута Е-75, 
деоница Београд – Ниш 

- Предлог одлуке о прихватању преноса права коришћења зграде основне 
школе „Стеван Синђелић“, са припадајућим земљиштем, у Каменици 
 

- Предлог програма о измени и допуни Програма уређивања грађевинског 
земљишта и изградње са финансијским планом за 2011. годину 
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- Предлог програма о изменама и допунама Програма уређивања грађевинског 
земљишта и изградње са финансијским планом за 2011. годину 

- Предлог програма о измени и допуни Програма одржавања комуналне 
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским 
планом за 2011. годину 

- Предлог програма o измени и допуни Програма одржавања комуналне 
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским 
планом за 2011. годину 

- Предлог програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са   
финансијским планом за 2012. годину 

- Предлог програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта 
градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2012. годину 

 
Такође, Градско веће је разматрало Извештај о реализацији Програма 

уређивања и изградње грађевинског земљишта за 2010. годину и Извештај о 
реализацији Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта 
градског и сеоског подручја за период 01.01.-31.12.2010. године и упутило Скупштини 
Града на даље поступање. 

 
Градско веће је утврдило: 

 
-  Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
 грађевинског земљишта 
- Предлог Решења о давању сагласности за закључење Анекса уговора о 

давању у закуп осталог грађевинског земљишта  
- Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о посебним условима за 

легализацију објекатa 
 
- Предлог одлуке о измени Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за 

уређивање грађевинског земљишта 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о мерилима за утврђивање 

накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
- Предлог одлуке о мерилима за плаћање накнаде за коришћење грађевинског 

земљишта 
- Предлог одлуке о утврђивању вредности бода за одређивање висине накнаде 

за коришћење грађевинског земљишта 
 

Градско веће је донело: 
 

- Програм изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града 
Ниша и сеоских насељених места Кнежице, Перутина и Ћурлина  Општине 
Дољевац за 2011. годину 

- Програм o изменама и допунама Програмa изградње комуналне 
инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша и сеоских насељених места 
Кнежице, Перутинa и Ћурлинa Општине Дољевац за 2011. годину  

- Закључак којим се покреће иницијатива за израду елабората о оправданости и 
давању у закуп грађевинског земљишта EYEMAXX Management GmbH, 
Аустрија или предузећу чији је EYEMAXX Management GmbH, Аустрија 
оснивач у Србији 

- Закључак о покретању процеса израде капиталног инвестиционог плана Града 
Ниша 
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Градско веће је донело: 
 

- Закључак којим се одређује листа вршиоца техничког прегледа објеката за 
које употребну дозволу издаје Град Ниш   

- Решење о давању претходне сагласности на Одлуку о расписивању огласа за 
отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини јавним 
надметањем, од 15.08.2011. године   

- Решење о давању претходне сагласности на Предлог одлуке о расписивању 
огласа за прикупљање понуда ради отуђења неизграђеног грађевинског 
земљишта у јавној својини, од 21.10.2011. године 

- Решење о давању претходне сагласности на Предлог одлуке о расписивању 
огласа за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини 
јавним надметањем, од 24.11.2011. године 
 

• ОБЛАСТ ФИНАНСИЈА 
 
Градско веће је упутило Скупштини Града на доношење: 
 

- Предлог одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину 
- Предлог одлуке o завршном рачуну буџета Града Ниша за 2010. годину 
- Предлог одлуке о престанку важења Одлуке о преузимању дуга и обавеза ЈП 

за снимање, приказивање, изнајмљивање и дистрибуцију филмова и видео 
касета „Нишфилм“ Ниш 

- Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период 
јануар – јун 2011. године 

- Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период 
јануар-септембар 2011. године 

- Предлог одлуке о ребалансу буџета Града Ниша за 2011. годину, од 
07.06.2011. године  

- Предлог одлуке о ребалансу буџета Града Ниша за 2011. годину, од 
29.09.2011. године 

- Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2012. годину 
- Предлог одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским 

општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша 
градским општинама у 2012. години 
 

    Градско веће је донело: 
 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Обједињена 
наплата“ Ниш о давању гаранције ЈП „Нишка телевизија“ за коришћење 
краткорочног кредита код АИК банке а.д. Ниш 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Обједињена 
наплата” Ниш о одобравању јемства ЈКП “Градска топлана“ Ниш, за 
реализацију субвенционисаног кредита код Банке „Intesa“  

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Обједињена 
наплата” Ниш о одобравању јемства ЈКП „Медиана“ Ниш за реализацију 
овердрафт кредита код АИК Банке АД Ниш 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП Обједињена 
наплата о одобравању јемства ЈКП Градска топлана Ниш за реализацију 
субвенционисаног кредита код Банке „Intese“ 
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- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа 
за радио и телевизијску делатност "Нишка телевизија“ за прибављање 
имовине веће вредности  

- Решењe о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш о давању гаранције Јавном предузећу за радио и телевизијску 
делатност „Нишка телевизија“ Ниш  

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш 
о одобравању јемства ЈКП „Медиана“ Ниш 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Медиана“-
Ниш о одобравању јемства ЈКП „Наиссус“ Ниш  

 
- Закључак у вези са подношeњем Извештаја Државне ревизорске институције 

о спроведеној екстерној ревизији 
- Закључак о отпису обрачунате камате на дуг по основу свих изворних и 

уступљених јавних прихода буџета Града Ниша, који су доспели на наплату 
закључно са 31.12.2010. године, за привредне субјекте који се продају у 
поступку приватизације, односно који су у поступку реструктуирања 

- Закључак о прихватању Иницијативе Већа Градске општине Палилула о  
одобравању средстава Градској општини Палилула на име плаћања закупа 
стамбеног простора за смештај породица угрожених клизиштем у селу 
Мрамор и Крушце, за период: јануар, фебруар и март 2011. године 

- Закључак о одобрењу преноса средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селима Мрамор и Крушце, за период: април-децембар 2011. 
године 
 

• OБЛАСТ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
 
Градско веће је утврдило предлоге одлука у области комуналних услуга, и то:  
 

- Предлог локалног плана управљања отпадом на територији Града Ниша за 
период од  2011. до 2021. Године 

- Предлог одлуке о поверавању обављања комуналне делатности одржавања 
улица, путева и других јавних површина у граду 

- Предлог одлуке о расписивању јавног конкурса за прикупљање понуда за 
поверавање обављања комуналне делатности одржавања улица, путева и 
других јавних површина у граду на подручјима градских општина 

- Предлог решења о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за 
прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности 
одржавања улица, путева и других јавних површина у граду на подручјима 
градских општина 

- Предлог одлуке о усвајању Програма контроле и смањења популације 
напуштених паса и мачака на територији Града Ниша 
 
Такође, Градско веће је донело: 
 

- Стратешки план комуналне полиције Града Ниша 
- План рада комуналне полиције Града Ниша за 2011. годину 

 
и упутило Скупштини Града на усвајање:  
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- Предлог решења о давању сагласности на План рада комуналне полиције 
Града Ниша за 2011. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Стратешки план комуналне 
полиције Града Ниша 

 
Градско веће је донело: 
 

- Решење о давању сагласности на Програм пружања димничарских услуга ЈКП 
„Медиана“ Ниш за 2012. годину  

- Решење о давању сагласности на Програм рада зоохигијенске службе за 2011. 
годину 

- Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма рада 
зоохигијенске службе за 2011. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм сакупљања отпада и прања 
типских посуда за 2011. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавне хигијене на 
територији Града Ниша за 2011. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм уређивања и одржавања градских 
гробаља у употреби и рад дежурне службе Јавног комуналног предузећа 
„Горица“Ниш за 2011. годину  

- Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања јавних 
зелених површина ЈКП“Горица“ Ниш  за 2011. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм одржавања парковског и дечијег 
мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду ЈКП „Горица“ Ниш за 
2011. годину 

 
Градско веће је донело: 

 
- Тарифни систем у јавном градском и приградском превозу путника на 

територији Града Ниша 
- Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском 

превозу путника на територији Града Ниша 
- Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском 

превозу путника на територији Града Ниша 
- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Градска 

топлана“ о утврђивању цене грејања 
- Решење о давању сагласности на Oдлуку Управног одбора Јавног комуналног 

предузећа "Горица" Ниш о ценама неопходних погребних услуга 
- Решење о давању сагласности на Oдлуку Управног одбора Јавног комуналног 

предузећа ''Тржница'' Ниш о утврђивању пијачне накнаде на пијацама на 
територији Града Ниша 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног 
предузећа "Медиана" Ниш о утврђивању висине цена комуналних услуга 
редовног одвоза смећа 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног 
предузећа "Медиана" Ниш о утврђивању висине цена обавезних димничарских 
услуга 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП за стамбене 
услуге „Нишстан“ Ниш о одређивању цена одржавања стамбеног и пословног 
простора 
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• OБЛАСТ САОБРАЋАЈА 
 
Градско веће је упутило Скупштини Града на доношење: 
 

- Предлог одлуке о јавном градском и приградском превозу путника на 
територији Града Ниша 

- Предлог одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни 
превоз Града Ниша   

 
Градско веће је донело: 
 

- Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на 
територији Града Ниша за 2011. годину 

 
• ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Градско веће је упутило Скупштини Града: 
 

- Предлог решења о давању сагласности на Статут Сигурне куће за жене и децу 
жртве породичног насеља 

 
Градско веће је донело: 

 
- Закључак о пружању подршке програмским активностима Црвеног крста 

Србије,  посредством Организације Црвеног крста Ниш ради функционисања 
Народне кухиње у Нишу 

- Закључак којим се обавезује Управа за привреду, одрживи развој и заштиту 
животне средине да изради пројекат којим се обезбеђује рад и 
функционисање Националног удружења родитеља деце оболеле од рака 

- Закључак о пружању помоћи пензионерима са пребивалиштем на територији 
Града Ниша, чија су примања по основу права на пензију мања од најнижег 
износа пензије у Републици Србији, на дан 31.10.2011. године 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику, да у име Града Ниша да изјаву 
о спремности Града да учествује у јавним позивима Комесаријата за 
избеглице Републике Србије од 11. маја 2011. године  

- Иницијативу Града Ниша Влади Републике Србије за увршћивање 
здравствене установе - Завода за геронтологију Ниш у План мреже 
здравствених установа 
 

• ОБЛАСТ КУЛТУРЕ, ОБРАЗОВАЊА И СПОРТА 
 
Градско веће је упутило Скупштини Града на усвајање: 
 

- Предлог одлуке о мрежи основних школа на територији Града Ниша 
- Предлог одлуке о мрежи предшколске установе на територији Града Ниша 
- Предлог одлуке о оснивању Основне школе „Др Зоран Ђинђић“ у Нишу 
- Предлог одлуке о измени Одлуке o оснивању Установе Дечије одмаралиште 

„Дивљана“ 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о манифестацијама и 

програмима у области културе од значаја за Град 
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- Предлог одлуке о усвајању Локалног плана напретка за унапређење стања 
градитељског наслеђа у Граду Нишу и имплементацији стандарда 
QUALICITIES 

- Предлог одлуке о усвајању Локалног плана активности за обележавање 1700. 
година од доношења Миланског едикта 

- Предлог одлуке о допуни Одлуке о празнику, слави и значајним датумима 
Града Ниша 

 
- Предлог решења о образовању Савета манифестације Фестивал глумачких 

остварења играног филма „Филмски сусрети Ниш“ 
- Предлог решења о образовању Савета манифестације Интернационалне 

хорске свечаности  
- Предлог решења о образовању Савета манифестације Ликовна колонија 

"Сићево"  
- Предлог решења о образовању Савета манифестације Књижевна колонија 

"Сићево"  
- Предлог решења о образовању Савета манифестације нишких 

интернационалних музичких свечаности "НИМУС"  
- Предлог решења о образовању Савета манифестације "Мајска песма"- 

фестивал дечије музике 
- Предлог решења о образовању Савета манифестације ''Нисомниа'' - музички 

фестивал  
- Предлог решења о образовању Савета манифестације Интернационални 

Nišville џез фестивал  
- Предлог решења о образовању Савета манифестације Новогодишњи концерт 

бечких валцера 
- Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Савета манифестације 

Фестивал глумачких остварења играног филма „Филмски сусрети Ниш“ 
Градско веће је донело: 

 
- Решење о давању сагласности на Oдлуку Комисије за подстицај развоја 

талентованих ученика и студената о новчаном износу награде најбољим 
студентима  

- Решење о образовању Радног тима за разматрање приспелих приговора 
кандидата на Одлуку комисије за подстицај и развој талентованих ученика и 
студената 

- Решења и Закључак по приговорима на Одлуку Комисије за подстицај развоја 
талентованих ученика и студената 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да закључи уговор 
о суфинансирању Програма Омладинског савета - Ниш у 2011. години  

- Закључак о прихватању Основа за израду акта о мрежи основних школа 
- Решења о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Предшколске  

Установе „Пчелица“ Ниш  о цени припреме и дистрибуције ужине за децу  
основно школског узраста 

- Предлог решења о давању сагласности на одлуку Управног одбора 
Предшколске  Установе „Пчелица“ Ниш  о цени припреме и дистрибуције 
оброка за децу у продуженом боравку 

- Решење о давању сагласности на одлуку Привременог Управног одбора 
Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ о ценама услуга у одмаралишту за 
децу основношколског узраста и талентовану децу 
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- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Предшколске 
Установе „Пчелица“ Ниш о усвојеној привременој цени бесплатног оброка-
једномесечног пакета прехрамбених намирница 

 
Градско веће је разматрало: 
 

- Извештај о раду Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и 
студената за 2010. годину   
 
Градско веће је у области спорта донело: 
 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да донесе Програм 
финансирања потреба у области спорта  

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да донесе Решење за 
одобравање средстава за стимулативно финансирање активности спортских 
организација на основу посебно исказаног интереса Града у области спорта 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да донесе Решење за 
одобравање средстава за стимулативно финансирање активности спортских 
организација на основу посебно исказаног интереса Града у области спорта 

 
• ОБЛАСТ ПРИВРЕДЕ, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПОЉОПРИВРЕДЕ  

 
 Градско веће је упутило Скупштини Града: 

 
- Предлог одлукe о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за развој и 

самофинасирање заједничких потреба грађана 
- Предлог одлуке о приступању и изради Оперативног плана одбране од 

поплава на територији Града Ниша за воде II реда 
- Предлог решења о разрешењу и именовању члана Комисије за израду 

Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Града Ниша 

- Предлог решења којим се утврђује предлог кандидата за састав Комисије која 
води поступак и доноси решење по захтевима за враћање земљишта које је 
прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и 
конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа 
пољопривредних производа 

- Предлог решења о образовању Комисије за спровођење комасације на 
територији Града Ниша 

 
Градско веће је разматрало и упутило Скупштини Града Ниша: 
 

- Предлог програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Града Ниша за 2011. годину 
 
Такође, Градско веће је упутило Скупштини Града на усвајање Предлог одлуке 

о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша, 
образовало Комисију за процену штете од елементарних непогода на 
пољопривредном земљишту, објектима и усевима на територији  Града Ниша и 
донело Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II 
реда за 2011. годину. 
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Градско веће је донело: 
 

- Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење 
животне средине Града Ниша за 2011. године 

- Програм систематског праћења квалитета земљишта на територији Града 
Ниша за 2011/2012. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма систематског праћења квалитета земљишта на 
територији Града Ниша за 2011/2012. годину 

- Програм мониторинга стања нивоа комуналне буке  на територији Града Ниша 
за 2011/2012. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма мониторинга стања нивоа комуналне буке на 
територији Града Ниша за 2011/2012. годину 

- Програм мониторинга воде за пиће сеоских водовода на  територији Града 
Ниша за 2011/2012. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма мониторинга воде за пиће сеоских вододвода на  
територији Града Ниша за 2011/12. годину 

- Програм  праћења квалитета површинских вода на територији Града Ниша за 
2011./2012. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма праћења квалитета површинских вода   на територији 
Града Ниша за 2011./2012. годину 

- Програм мониторинга воде за пиће јавних чесама на  територији Града Ниша 
за 2011/2012. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма мониторинга воде за пиће јавних чесама на  
територији Града Ниша за 2011/2012. годину 

- Програм акустичког зонирања територије Града Ниша 
- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 

финансирање Програма акустичког зонирања територије Града Ниша 
- Програм праћења активности радионуклида у земљишту  и у животној средини 

на територији Града Ниша за 2011/2012. годину 
- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 

финансирање Програма праћења активности радионуклида у земљишту  и у 
животној средини на територији Града Ниша за 2011/2012. годину 

- Пројекат мониторинга пестицида у површинским водама на територији Града 
Ниша у 2011-2012 години 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Пројекта мониторинга пестицида у површинским водама на 
територији Града Ниша у 2011-2012. години 

- Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији Града Ниша 
за 2011. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма систематске дератизације и дезинсекције на 
територији Града Ниша за 2011. Годину 

- Програм мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена на територији 
Града Ниша за 2011/2012 године 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена 
на територији Града Ниша за 2011/2012 годину 
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- Пројекат контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења у животној 
средини, формирање мапа електромагнетно угрожених подручја и 
прикупљање података за израду катастра извора нејонизујућих зрачења на 
територији Града Ниша за 2011/2012 годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Пројекта контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења 
у животној средини, формирање мапа електромагнетно угрожених подручја и 
прикупљање података за израду катастра извора нејонизујућих зрачења на 
територији Града Ниша за 2011/2012 годину 

- Програм  контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за  2011/2012  
годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање програма контроле квалитета ваздуха на територији Града  

 
• ПРОЈЕКТИ 

 
Градско веће је донело закључке којима се предлаже Градоначелнику да у 

име Града, прихвати учешће у следећим пројектима: 
 

a) област развоја Града 
 

- Закључак о измени Закључка о учешћу Града Ниша у пројекту изградње гасне 
котларнице у Клиничком центру Ниш 

- Закључак о учешћу Града Ниша у изградњи објекта Трафо станице 10/0,4 KV          
„Кардиохирургија“ и прикључног 10 KV вода 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе Решење 
о прихватању обавезе суфинансирања увећања капацитета гасне котларнице 
која се гради у Клиничком центру Ниш, за додатних 6 МW који ће се користити 
за грејање корисника који су тренутно повезани на постојећу котларницу 
„Чаир“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да донесе решење о 
прихватању учешћа у Пројекту израде Плана руралног развоја за Нишавски 
округ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе решење 
о реализацији и финансирању пројекта „Оснивање канцеларије Града Ниша у 
Бриселу“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе решење  
о измени решења о финансирању пројекта „Унапређење конкурентности 
Аеродрома Константин Велики“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе решење 
о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Наставак рада система „48 
сати“ на територији ГО „Палилула“ 

-  Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе решење 
о прихватању учешћа у Програму „Подршка воћарству и сектору узгоја 
јагодичастог и бобичастог воћа на југу Србије“ 

-  Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе решење 
о приступању Града Ниша Пројекту ''Ревитализација Центра за 
виноградарство и винарство Ниш'' и покрене поступак за преузимање 
оснивачких права и оснивачког удела са Републике Србије на Град Ниш над 
Центром за виноградарство и винарство Ниш  
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- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша да изјаву 
ресорном Министарству за НИП којом прихвата да ће у току 2011.године, 
буџетом Града Ниша бити обезбеђена средства за суфинансирање пројекта 

- Изградња дечијег вртића у насељу „Бранко Бјеговић“  
- Реконструкција Булевара др Зорана Ђинђића  
- Изградња Булевара Медијана – прва деоница од ул.Ђердапске до 

Булевара Светог цара Константина  
- Изградња Сомборског булевара 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша да изјаву 
ресорном министарству за НИП којом прихвата да ће у току 2011. године, 
буџетом Града Ниша бити обезбеђена средства за суфинансирање пројекта  

- Реконструкција улица у граду Нишу – улица Ивана Милутиновића, 
улица Станка Власотинчанина, улица Његошева и улица 
Хиландарска (шифра: 14100940),  

- Реконструкција градских улица у Нишу – улица Орловића   Павла, 
улица Страхињића Бана и улица Наде Томић (шифра: 14100943) 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша да 
измењену изјаву ресорном Министарству за НИП којом прихвата да ће у току 
2011. године, буџетом Града Ниша бити обезбеђена средства за 
суфинансирање пројекта, и то: 

- Реконструкција раскрсница у Граду Нишу и прелазак на режим 
кружних токова – парк Чаир и раскрсница Булевара Немањића и 
улице Војводе Мишића (шифра 13000848), 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да донесе решење о измени 
решења о учешћу у пројекту „Оснивање Одсека за капиталне инвестиције“ 

- Закључак о усвајању Извештаја о реализацији пројекта „Унапређење 
конкурентности „Aeродрома Константин Велики“ 

- Закључак којим се предлаже се Градоначелнику Града Ниша да прихвати 
учешћe у пројекту „Електронска управа“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе решење 
о прихватању учешћа и финансирању пројекта „Дом старих заната“ 

- Закључак о приступању Града Ниша процесу оснивања „Научно-технолошког 
парка Ниш“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе решење 
o прихватању учешћа у Програму подршке општинама IPA 2007-Добра управа, 
планирање и пружање услуга 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе решење 
о учешћу и  суфинансирању  пројекта „Унапређење конкурентности 
Аеродрома Константин  Велики II фаза“ 

-   Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да закључи уговор 
са Авио-компанијом „Montenegro Airlines“, партнером у пројекту „Унапређење 
конкурентности Aеродрома Константин Велики II фаза“ 

-   Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да у име Града 
Ниша прихвати учешће у Пројекту одрживог локалног развоја Агенције 
Сједињених Америчких Држава за међународни развој (USAID) 

-  Закључак о учешћу Града Ниша у имплементацији пројекта „Механизам Чистог 
Развоја“ („CDM“), под условима Кјото протокола за поступање и управљање 
биогасом са градских отпада, у Граду Нишу и околини 

-  Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе решење 
о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Ревитализација фасаде 
зграде Палате правде у Нишу-II и III фаза“ 
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- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе решење 
о прихватању учешћа у пројекту „Биоскоп Вилин град“ 

- Закључак о преузимању пословног простора у Нишу, ул. Обреновићева бр. 19 
-Биоскоп „Вилин град“ који користи закупац Друштво Кућа моде „ТАВОО“ 
Д.О.О. Ниш 

-  Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе решење 
о суфинансирању и прихватању учешћа Града Ниша у пројекту „Екстерно и 
интерно умрежавање МСП“, који је аплициран у оквиру II позива Програма за 
локални и економски развој на Балкану – LEDIB 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе решење 
о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Научно-технолошки парк у 
Нишу“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о 
прихватању учешћа и финансирању пројекта „Научно-технолошки парк у Нишу 
- I фаза израда пројектне документације“, који је део активности пројекта 
„Научно-технолошки парк у Нишу 

- Закључак којим се предлаже Градоначенику Града Ниша да донесе решење o 
финансирању и прихватању учешћа у пројекту „Парк у порти цркве св. 
Пантелејмона“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначенику Града Ниша да донесе решење o 
суфинансирању и прихватању учешћа у пројекту „Унапређење техничких 
капацитета НТВ“ 
 
б) област образовања и културе 

 
- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да донесе решење о измени 

решења о учешћу у пројекту „Промоција предузетничких вештина у средњим 
стручним школама“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе решење 
о прихватању учешћа у пројекту „Едукација о људским правима", одобреног од 
стране норвешког Министарства спољних послова у оквиру грант линије 
Општинска међународна сарадња / Људи-људима 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша да изјаву 
ресорном министарству за НИП којом прихвата да ће у току 2011. године, 
буџетом Града Ниша бити обезбеђена средства за суфинансирање пројекта 

- Реконструкција, доградња и надоградња објекта ОШ „Душан 
Радовић“  

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да донесе решење о 
прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „ГЛУМ БАЛ ФЕСТИВАЛ“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе решење 
o финансирању и прихватању учешћа у пројекту „Виртуелна презентација 
културно-туристичких потенцијала града Ниша“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе решење 
о прихватању учешћа и финансирању пројекта „Књижара Нишког културног 
центра“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша да изјаву 
ресорном Министарству за НИП којом прихвата да ће у току 2011.године, 
буџетом Града Ниша бити обезбеђена средства за суфинансирање пројекта - 
Изградња комбиноване дечје установе – обданиште „Пахуљица“ у насељу 
Никола Тесла 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша да изјаву 
ресорном Министарству економије и регионалног развоја којом прихвата да ће 
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у току 2011. године, буџетом Града Ниша бити обезбеђена средства за 
суфинансирање пројекта  

- Изградња комбиноване дечје установе – обданиште „Пахуљица“ у 
насељу Никола Тесла  

 
в) област спорта 

 
- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша да изјаву 

Mинистарству омладине и спорта којом прихвата да ће у току 2011. године, 
буџетом Града Ниша бити обезбеђена средства за реализацију пројекта: 

- Изградња малих спортских терена за младе – мини пич у Основној 
школи „Милан Ракић“, Медошевац 

- Изградња малих спортских терена за младе – мини пич у Основној 
школи „Мирослав Антић“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша да изјаву 
ресорном Министарству за НИП којом прихвата да ће у току 2011. године, 
буџетом Града Ниша бити обезбеђена средства за суфинансирање пројекта, и 
то: 

- Изградња отворених спортских терена у ОШ „Душан Радовић“ (шифра: 
13000848-12) 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да у име Града 
Ниша да изјаву Министарству омладине и спорта да је Град Ниш  Одлуком о 
буџету Града Ниша за 2011. годину предвидео средства за израду и контролу 
техничке документације, извођење припремних радова за постављање 
терена, ангажовање стручног надзора, технички преглед и прибављање 
употребне дозволе, укњижбу и слично, у пројекту изградње тениског терена  у 
Oсновној школи „Бранко Миљковић“ из Ниша 

- Закључак којим се предлаже Градоначенику да у име Града Ниша да изјаву 
Министарству омладине и спорта да је Град Ниш  Одлуком о буџету Града 
Ниша за 2011. годину предвидео средства за израду и контролу техничке 
документације, извођење припремних радова за постављање вештачке 
траве, ангажовање стручног надзора, технички преглед и прибављање 
употребне дозволе, укњижбу и слично у пројекту „Изградња малих спортских 
терена за младе – мини пич у комплексу Економске, Трговинске и 
Угоститељско туристичке школе 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да донесе решење о 
прихватању учешћа Града Ниша у суфинансирању пројекта „Изградња 
спортске хале у Дечијем одмаралишту у Дивљани“ 

- Закључак којим се предлаже се Градоначелнику да донесе решење о 
прихватању учешћа Града Ниша у суфинансирању пројекта „Изградња два 
тениска терена у спортском комплексу „Вртоп“ у Нишкој Бањи“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да донесе решење о 
прихватању учешћа у суфинансирању пројекта „Изградња једног рукометног и 
фудбалског терена и два терена за баскет“ у оквиру спортско рекреативног 
комплекса „Кула“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да донесе решење о 
прихватању учешћа у суфинансирању пројекта „Изградња балон сале у 
Машинској школи у Нишу“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша да изјаву 
Mинистарству омладине и спорта којом прихвата да ће у току 2011. године, 
буџетом Града Ниша бити обезбеђена средства за реализацију пројекта 
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- Изградња фискултурне сале у износу од 6.000.000 динара са ПДВ-ом 
за реализацију пројекта „Изградња фискултурне сале у О.Ш.„Краљ 
Петар I“ Ниш, издвојено одељење у Паси Пољани“ 

 
г) област туризма, уређења и заштите животне средине  

 
- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе решење 

o суфинансирању и прихватању учешћа у пројекту „Врата Константинове 
Медијане“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да донесе решење о измени 
решења којим је Град Ниш прихватио учешће и суфинансирање пројекта 
„Врата Константинове Медијане“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе решење 
о прихватању учешћа у пројекту „Извођење санационих и конзерваторско-
рестаураторских радова на згради Пастеровог завода у Нишу 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
суфинансирање Пројекта „Изградња рециклажног дворишта“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе решење 
о прихватању учешћа и финансирању пројекта „Реконструкција западне капије 
и дела ограде комплекса Старо гробље“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
(су)финансирање Пројеката невладиног сектора из области животне средине у 
складу са тачком V Програма коришћења средстава буџетског фонда за 
заштиту и унапређење животне средине града Ниша за 2011. године 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Пројекта „Уређење међублоковског зеленила на територији 
Града Ниша у периоду X-XII 2011. године“ 

 
д) област здравства и социјалне заштите 
 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да прихвати учешће и 
суфинансирање пројекта „Сервис персоналних асистената Ниш - СПАН“ 

- Закључак о подршци Пројекту „Увећање општинских капацитета за 
унапређење квалитета живота социјално рањивих група“ у оквиру програма 
EXCHANGE 3 

 
• У СКЛАДУ СА СТАТУТАРНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ, ГРАДСКО ВЕЋЕ ЈЕ 

ДОНЕЛО РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АКТЕ УПРАВА И 
СЛУЖБИ ГРАДА И АКТЕ ГРАДСКИХ ОПШТИНА И ТО: 
 

- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Управи за образовање, културу, омладину и 
спорт  

- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и   
систематизацији радних места у Управи за планирање и изградњу  

- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и        
систематизацији радних места у Управи за грађанска стања и опште послове 

- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Управи за дечију, социјалну и примарну 
здравствену заштиту  



 16

- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Управи за комуналне делатности, енергетику 
и саобраћај   

- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Служби за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије 

- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи 
за имовину и инспекцијске послове  

- Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке  

- Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи Градске 
општине Палилула 

- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби за послове 
Градског већа 

- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи 
за планирање и изградњу  

- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи 
за имовину и инспекцијске послове 
 

• ОБЛАСТ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА, НЕВЛАДИНИМ И 
ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 
Градско веће је утврдило: 
 

- Предлог одлуке о потврђивању чланства у Сталној конференцији градова и 
општина – Савезу градова и општина Србије 

- Предлог одлуке о прихватању „Повеље Градоначелника“ 
 

Ради наставка реализације Пројекта ''Јачање конкурентности на локалном 
нивоу'' који Град Ниш спроводи у сарадњи са International Finance Corporation (IFC-
ом), Градско веће је, како би се повећала ефикасност у раду градских управа и 
служби Града, донело: 

 
- Решење o усвајању захтева за упис административног поступка: потпуно 

регресирање трошкова боравка у Предшколској установи „Пчелица“ Ниш у 
Регистар административних поступака 
 

• ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК У 2011. ГОДИНИ 
 

Решавајући у управном поступку у другом степену, Градско веће је донело 42 
решења и три закључка којима је одлучено о правима и обавезама грађана и 
правних лица. Градско веће је разматрало 16 жалби и 29 приговора. Приликом 
разматрања поднетих жалби, Градско веће је донело 11 решења о одбијању жалбе, 
3 решења о поништењу решења првостепеног органа и 2 закључка о обустављању 
поступка. Приликом разматрања поднетих приговора, Градско веће је донело 17  
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решења којима је усвојило приговор странке, 11 решења којима је приговор одбијен 
и један закључак којим је приговор одбачен. 

  
• ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 
Градско веће је донело: 

 
- Извештај о раду Градског већа Града Ниша у 2010. години 
- Пословник о допуни Пословника о раду Градског већа Града Ниша 

 
* 
 

Градско веће је разматрало и утврдило предлоге решења о давању 
сагласности на планове и програме рада за 2011. годину, предлоге решења о 
усвајању Извештаја o раду за 2010. годину и предлоге решења о давању 
сагласности на статуте јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и установа и 
упутило их Скупштини Града: 

 
• Извештаји јавних предузећа и јавних комуналних предузећа за 2010. 

годину 
 

- Предлог решења о усвајању Извештаја o пословању ЈП за стамбене услуге 
„Нишстан“ за 2010. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈП „Градска стамбена 
агенција“ Ниш за 2010. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈП Дирекција за изградњу 
Града Ниша за 2010. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈП Завод за урбанизам 
Ниш за 2010. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања 
Пословног удружења Зона Унапређеног Пословања ''Нишка Варош'' Ниш за 
2010. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Тржница“ Ниш за 
2010. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Горица“ Ниш за 
2010. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Обједињена 
наплата“ Ниш за 2010. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Паркинг-сервис“ 
Ниш за 2010. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Наиссус“ Ниш за 
2010. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП Градска топлана 
Ниш за 2010. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Медиана“ Ниш за 
2010. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈП „Аеродром“ Ниш за 
2010. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације Ниш 
за 2010. годину и финансијског извештаја о оствареним приходима и 
расходима Туристичке организације Ниш за 2010. годину 
 



 18

 
• Извештаји о раду установа за 2010. годину 

 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Завода за хитну 

медицинску помоћ Ниш за 2010. годину  
- Предлог решења о усвајању Изештаја о извршењу плана рада и извештаја о 

финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период 01.01.-
31.12.2010. године 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду, пословању и завршном рачуну 
Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2010. годину  

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању и Извештаја о извршењу 
плана здравствених услуга Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш у за 
2010. годину  

- Предлог решења о усвајању Изештаја о пословању Апотеке Ниш за 2010. 
годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању – анализа извршења 
Плана рада и развоја за период I – XII 2010. године Завода за здравствену 
заштиту студената Ниш 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Центра за дневни боравак 
деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ за 2010. 
годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад „Свети 
Сава“ у Нишу за 2010. годину 

 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Народног 

позоришта Ниш за 2010. годину 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Позоришта лутака Ниш за 2010. 

годину 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању 

Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2010. годину 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Историјског 

архива Ниш за 2010. годину  
- Предлог решења о усвајању Извештаја о остварењу Програма рада и 

Финансијског плана Народног универзитета Ниш за 2010. годину 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Нишког симфонијског оркестра 

за 2010. годину 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈП за радио и 

телевизијску делатност „Нишка телевизија“ Ниш за 2010. годину 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Народног музеја Ниш за 2010. 

годину са финансијским извештајем 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Установе за физичку културу 

Спортски центар „Чаир“ Ниш за период 01.01.-31.12.2010. године 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Регионалног центра за 

професиоинални развој запослених у образовању за 2010. годину 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Установе Дечије одмаралиште 

„Дивљана“ Ниш за 2010. годину  
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Установе Дечији центар Ниш за 

2010. годину  
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Предшколске установе 

„Пчелица“ Ниш за школску 2009-2010. годину 
- Предлог решења о усвајању Финансијског извештаја о пословању 

Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период 01.01.-31.12.2010. године  
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- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским пословањем 
за 2010. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Установе Нишки 
културни центар за 2010. годину 
 

• Извештаји фондова за 2010. годину 
 

- Предлог решења о усвајању Извештаја Фонда за развој пољопривреде за 
2010. годину  

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Фонда за развој и 
самофинансирање заједничких потреба грађана Ниш у периоду од 01.01.2010. 
године до 31.12.2010. године 

 
• Програми јавних предузећа и јавних комуналних предузећа за 2011. 

годину 
 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП за 
стамбене услуге „Нишстан“ за 2011. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градска 
стамбена агенција“ Ниш за 2011. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Дирекција 
за изградњу Града Ниша за 2011. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Завод за 
урбанизам Ниш за 2011. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Дирекција 
за јавни превоз Града Ниша за 2011. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Тржница“ 
Ниш за 2011. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Медиана“ 
Ниш за 2011. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Горица“ 
Ниш за 2011. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Обједињена наплата“ Ниш за 2011. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Наиссус“ 
Ниш за 2011. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Градска 
топлана Ниш за 2011. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг 
сервис“ Ниш за 2011. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Аеродром“ 
Ниш за 2011. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Пословног 
удружења Зона унапређеног пословања „Нишка варош“ Ниш за 2011. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Туристичке 
организације Ниш за 2011. годину са финансијским планом за 2011. Годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма 
пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2011. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма  
пословања  ЈКП „Тржница"Ниш за 2011. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма 
пословања  ЈКП "Горица"- Ниш за 2011. годину 
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- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама програма 
пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2011. годину 
 

• Програми установа за 2011. годину 
 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским 
планом за 2011. годину Завода за хитну медицинску помоћ Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на План рада и развоја Завода за 
здравствену заштиту студената Ниш за 2011. годину  

- Предлог решења о давању сагласности на План рада Завода за здравствену 
заштиту радника „Ниш“ за 2011. годину  

- Предлог решења о давању сагласности на Програм и план рада и развоја са 
финансијским планом Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2011. 
годину   

- Предлог решења о давању сагласности на План рада са финансијским планом 
Апотеке Ниш за 2011. годину  

- Предлог решења о давању сагласности на План рада Дома здравља Ниш за 
2011. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални 
рад „Свети Сава“ у Нишу за 2011. годину  

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Центра за дневни 
боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ 
за 2011 

 
- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе Дечије 

одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2011. годину  
- Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Установе Дечије 

одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2011. годину  
- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Народног музеја 

Ниш за 2011. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Народног музеја 

Ниш за 2011. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на План и програм рада Народног 

позоришта Ниш за 2011. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Народног 

позоришта Ниш за 2011. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на План и програм рада Позоришта 

лутака Ниш за 2011. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Позоришта 

лутака Ниш за 2011. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе Нишки 

културни центар за 2011. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Установе Нишки 

културни центар за 2011. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Галерије савремене 

ликовне уметности Ниш за 2011. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Галерије 

савремене ликовне уметности Ниш за 2011. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Историјског архива 

Ниш за 2011. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Историјског 

архива Ниш за 2011. годину 
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- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке 
„Стеван Сремац“ у Нишу за 2011. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Народне 
библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу за 2011. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног 
предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ за 2011. 
годину  

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања са 
финансијским планом за 2011. годину Регионалног центра за професионални 
развој запослених у образовању Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на План и програм рада са 
финансијским планом Народног универзитета Ниш за 2011. Годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Нишког симфонијског 
оркестра за 2011. годину  

- Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Нишког 
симфонијског оркестра за 2011. годину  

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе за физичку 
кутлуру Спортски центар „Чаир“ за 2011. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Установе за 
физичку културу Спортски центар „Чаир“  за 2011. Годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Предшколске 
установе „Пчелица“ Ниш за школску 2010/2011. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Предшколске 
установе „Пчелица“ Ниш за 2011. годинe 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе Дечији 
центар Ниш за 2011. годину са финансијским планом 

 
• Програми фондова за 2011. годину 

 
- Предлог решења о давању сагласности на Програм Фонда за развој 

пољопривреде за 2011. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Фонда за 

развој и самофинансирање заједничких потреба грађана за 2011. годину 
 

• Статути јавних предузећа и јавних комуналних предузећа 
 

- Предлог решења о давању сагласности на Статут  Јавног комуналног  
предузећа  „Медиана“ Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног 
предузећа за пијачне услуге „Тржница“ Ниш  

- Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног  
предузећа  Дирекција за јавни превоз Града Ниша 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 
Статута ЈП Завод за урбанизам Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута ЈП 
„Градска стамбена агенција“ Ниш 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈП Завод за 
урбанизам Ниш 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Одлуку о измени Статута ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш 
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- Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног  
предузећа  Дирекција за јавни превоз Града Ниша 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 
Статута ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈКП „Паркинг-сервис“ 
Ниш  

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Јавног комуналног  предузећа  за обједињену наплату комуналних, 
стамбених и других услуга и накнада Ниш  

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш 
 

• Статути установа 
 

- Предлог решења о давању сагласности на Статут Центра за дневни боравак 
деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „ Мара“ Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на Статут Центра за социјални рад 
„Свети Сава“ у Нишу 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Статут Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих 
лица ментално ометених у развоју „ Мара“ Ниш 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Статут Центра за социјални рад „Свети Сава“ у Нишу 

 
- Предлог решења о давању сагласности на Статут Народног музеја Ниш     
- Предлог решења о давању сагласности на Статут Народног позоришта Ниш    
- Предлог решења о давању сагласности на Статут Позоришта лутака Ниш      
- Предлог решења о давању сагласности на Статут Установе Нишки културни 

центар  
- Предлог решења о давању сагласности на Статут Установе Галерије 

савремене ликовне уметности    
- Предлог решења о давању сагласности на Статут Историјског архива Ниш   
- Предлог решења о давању сагласности на Статут Народне библиотеке 

"Стеван Сремац"     
- Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног  предузећа за радио 

и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ Ниш 
- Предлог решења о давању сагласности на Статут Регионалног центра за 

професионални развој запослених у образовању     
- Предлог решења о давању сагласности на Статут о измени Статута Народног 

универзитета   
- Предлог решења о давању сагласности на Стaтут Установе за физичку 

културу Спортски центар "Чаир"     
- Предлог решења о давању сагласности на Статут о изменама Статута 

Предшколске установе „Пчелица“ Ниш 
- Предлог решења о давању сагласности на Статут Установе Дечији центар 

Ниш 
- Предлог решења о давању сагласности на Статут о измени Статута Установе 

Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш 
- Предлог решења о давању сагласности на Статут Нишког симфонијског 

оркестра 
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- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Статут Јавног  предузећа за радио и телевизијску делатност 
„Нишка телевизија“ Ниш 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Статут о измени Статута Установе Дечије одмаралиште 
„Дивљана“ Ниш 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Статут Историјског архива Ниш   

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Статут Установе Народног музеја Ниш     

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Статут Установе Галерије савремене ликовне уметности    

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Статут о измени Статута Народног универзитета   

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Статут Установе Народне библиотеке "Стеван Сремац"     

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Статут Установе Нишки културни центар  

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Статут Установе Дечији центар Ниш 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Статут о изменама Статута Предшколске установе „Пчелица“ 
Ниш 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Статут Позоришта лутака Ниш      

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Статут Народног позоришта Ниш    

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Статут Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању     

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Стaтут Установе за физичку културу Спортски центар "Чаир" 

 
* 
 

Градско веће, у складу са чланом 47. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша, подноси Извештај о раду Скупштини Града Ниша, по сопственој иницијативи. 
 
Број: 18-47/2012-03 
У Нишу, 10.01.2012. године      
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

       ПРЕДСЕДНИК 
   

 
           мр Милош Симоновић 

 


