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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА 2007. ГОДИНУ
УВОД
Град Ниш важи од давнина за капију Истока и Запада. Налази се на раскрсници балканских и европских путева, који повезују Европу са
Блиским истоком. Један је од најстаријих градова на Балкану, са најдубљим хришћанским коренима, у коме је рођен први хришћански цар,
император Константин Велики (св. цар Константин). Културно наслеђе града Ниша чврсто је уграђено у темеље савремене Европе.
Град Ниш територијално припада Нишавском округу и представља центар регионалног подручја са близу 700 000 становника у 22 општине.
Град Ниш је територијална целина која се састоји из градских општина. Градске општине су: Палилула, Црвени крст, Медијана, Пантелеј и
Нишка Бања. У Нишу живи 250 518 становника. Град Ниш обухвата простор од 597 km2.
Ниш представља једну од најзначајнијих саобраћајних раскрсница Србије и Балкана. Преко градске територије пролази аутопут и
железнички правац ка југу Србије и Косову и Метохији, као и путеви железница на правцима према источној Србији, односно граници ка
Бугарској.
Програм развоја подразумева, пре свега, промишљено усмеравање економског развоја у циљу повећања производње, запослености и
стандарда, дакле, квалитета живота уопште.
Реализацијом зацртаних циљева и реализацијом планираних пројеката очекујемо: стварање повољног окружења за развој бизниса; стварање
партнерства између јавног и приватног сектора у циљу ефикаснијег обављања неких послова; појаву и развој нових малих и средњих
предузећа; појаву нових врста занимања, односно бизниса; поправљање стања у области инфраструктуре; оптималнији просторни развој
поједних делова града; побољшање у пружању услуга грађанима и пословном сектору; опште подизање нивоа знања код становништва;
побољшање конкукрентне способности локалне заједнице и бољу интеграцију у европска и светска тржишта; повећање запослености и
животног стандарда и, на крају, очекујемо да живимо у уређеној, привлачној и здравијој средини.
МИСИЈА: Ниш, град који служи својим грађанима и бизнису
ВИЗИЈА: Ниш, град који нуди угодност инвестирања, рада и живота

-2–
I УСЛОВИ, МОГУЋНОСТИ , ПРЕТПОСТАВКЕ И ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА
1.Глобалне претпоставке развоја
Са становишта реалног сагледавања развоја града, битно је поћи од глобалних развојних опредељења, као општег амбијента у којем ће се
одвијати развој локалне заједнице.
Меморандумом Владе о буџету и економској и фискалној политици за 2007. годину са пројекцијама за 2008. и 2009. годину утврђена су
основна опредељења економске политике. Економска политика у периоду од 2007. до 2009. године биће усмерена на:
Стварање услова за средњорочно одрживу макроекономску стабилност, уз стабилан динар и ограничену инфлацију;
• Убрзано спровођење реформи привреде и друштва, уз окончање приватизације и реструктурирања привреде;
• Висок привредни раст заснован на повећању домаће штедње и инвестиција, страних директних инвестиција и извоза, уз смањење
дефицита;
• Повећање запослености, смањење сиромаштва и раст стандарда становништва.
•

Планира се реални раст БДП од 7 % и инфлација од 7,5 % на крају 2007. године.
2. Локалне претпоставке развоја
- Дефинисање дугорочне стратегије развоја града.
- Спровођење концепције одрживог развоја градa.
- Равномеран развој урбаних и руралних делова града, у складу са расположивим потенцијалима, специфичностима и
дефинисаним приоритетима.
-Стварање услова и амбијента, у оквирима и ингеренцијама локалне самоуправе, који би били атрактивни и примамљиви за
инвестиције у привредни и укупни развој града.
-Подршка пројектима битним за развој града и сарадња са другим градовима и регијама.
-Јачање функције локалне самоуправе.
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3. Циљеви развоја
Основни циљ стратегије одрживог развоја града Ниша је:
ОДРЖИВИ И ЕКОЛОШКИ БЕЗБЕДАН СОЦИО-ЕКОНОМСКИ И ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ГРАЂАНСКОГ ДРУШТВА КРОЗ
ДУГОРОЧНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ НА СОПСТВЕНЕ И ОБНОВЉИВЕ РЕСУРСЕ.
Циљ развоја у 2007. години je:
- привредни развој и стварање могућности за повећање запослености.
4.Извори финансирања
4.1. Буџет града Ниша је извор финансирања који се утврђује Одлуком о буџету града .Део буџетских средстава намењен је
развојним пројектима и активностима.
4.2. Фонд за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана, преко ког је могуће реализовати одређене иницијативе
грађана и активности, нарочито у делу комуналне инфраструктуре, који су од посебног интереса за грађане одређеног места или
насеља.
4.3.Сопствена средства носиоца активности су могућа средства која обезбеђују сами носиоци развоја за своје развојне програме, а
који истовремено представљају интерес града.
4.4.Средства заинтересованих инвеститора на бази партнерства јавног и приватног сектора .
4.5.Средства из републичких извора за одређене активности из надлежности Републике, које истовремено представљају интерес
града.
4.6.Средства намењена пројектима из Националног инвестиционог плана
4.7.Средства донација и други извори сагласни планираним активностима и пројектима.
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II ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Општи циљ: Модерна, ефикасна управа у коју грађани имају поверење
Посебан циљ: Подизање капацитета управе и нивоа услуга, јачање партнерства јавног, невладиног и приватног сектора и активније,
ангажованије и одговорније учешће самих грађана у животу, раду и развоју локалне заједнице
Рок
1. ПРОГРАМ
Оптимализација рада локалне управе
1.1. ПРОЈЕКАТ Унапређење процедура за:
- добијање прикључака за инфраструктуру,
- добијање дозвола за изградњу нових објеката,
- легализацију постојећих објеката.
1.2. ПРОЈЕКАТ Повећање ефикасности рада
- ефикаснији рад администрације која издаје неопходне сагласности,
- ефикаснији рад инспекцијских служби.
1.3. ПРОЈЕКАТ Формирање служби и органа који побољшавају рад
- центар за подршку рада Скупштине,
- формирање месних заједница као органа локалне самоуправе, у којима грађани
непосредније учествују у власти.
1.4. ПРОЈЕКАТ Модернизација рада управе у складу са праксом рада у ЕУ
- увођење електронске општине,
- набавка савремене опреме и система комуникација,
- припрема и едукација запослених за прихватање праксе и стандарда рада у ЕУ.
2. ПРОГРАМ
Унапређење партнерских односа
- јавног, приватног и невладиног сектора,
- са партнерима који учествују у локалном развоју,
- са другим локалним заједницама у Републици,
- са грађанима.

до краја
2007.г.
до краја
2007.г.
до краја
2007.г.
до краја
2007.г.
до краја
2007.г.

Носилац
активности
Скупштина града,
надлежне управе и
ЈП (јавна
предузећа)
Скупштина града,
надлежне управе и
ЈП
Скупштина града,
надлежне управе
Скупштина града,
надлежне управе
Скупштина града,
градоначелник,
градски менаџер,
надлежне управе,
МЗ
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3. ПРОГРАМ

Унапређење међународне сарадње по моделима ЕУ и стварање услова за
примену стандарда за прикључење ЕУ
3.1. ПРОЈЕКАТ Унапређење билатералне и прекограничне сарадње.

до краја
2007. г.

3.2. ПРОЈЕКАТ Сарадња са донаторима у свим фазама програма донаторства.
до краја
2007. г.
Подизање нивоа безбедности грађана на подручју града у стамбеним зградама и
јавним објектима; провера исправности и безбедности при употреби електро,
водоводно-канализационих инсталација, лифтова, фасада, кровова, шахти, хидраната
и др.
5. ПРОГРАМ
Одржавање, адаптација и реконструкција зграда управа и градских општина
- адаптација и реконструкција фасаде зграде Скупштине града Ниша,
- вишенаменска сала за односе са јавношћу.
6. ПРОГРАМ
Реструктурирање, тј. трансформација и реорганизација јавних предузећа
6. 1.ПРОЈЕКАТ Власничке, организационе и техничке промене ће се одвијати фазно, а у 2007.
години реализоваће се део активности на бази важеће законске регулативе и биће у
функцији успешног, ефикасног и економичног пословања јавних предузећа.
6.2.ПРОЈЕКАТ Организационе промене у правцу ослобађања основне делатности међусобне
зависности ; веће самосталности посебних организационих целина и ослобађања од
комерцијалних пратећих послова неисплативих у условима тржишне привреде.
6.3. ПРОЈЕКАТ Спровођење одлуке о обједињеној наплати.

Скупштина града,
градоначелник,
градски менаџер,
надлежне управе
Скупштина града,
градоначелник,
градски менаџер,
надлежне управе и
ЈП

4. ПРОГРАМ

6. ПРОГРАМ

Убрзавање процеса приватизације кроз мере у надлежности
самоуправе, пре свега кроз ослобађања обавеза за локалне накнаде

локалне

7. ПРОГРАМ

Стварање услова за афирмацију и унапређење рада друштвених организација и
удружења грађана као партнера локалне самоуправе

до краја
2007. г.

Скупштина града,
надлежне службе

током
2007. г.

Скупштина града,
надлежне управе,
ЈП
Скупштина града,
надлежне управе,
ЈП
ЈП Обједињена
наплата

током
2007. г.
почетак
2007. г.

-6–
III ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ
3.1.КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

3.1.1. Студијска, урбанистичка и планска документација-уређење простора
Општи циљ: Просторно уређена и за живот и рад привлачна средина
Посебан циљ: Израда и спровођење урбанистичке и планске документације, катастарска евиденција и припрема и опремање
грађевинског земљишта као битан услов развоја града
Носилац
Рок
активности
1. ПРОГРАМ
Израда и спровођење просторно - планске документације
главни архитекта,
1.1. ПРОЈЕКАТ Израда Просторног плана града Ниша.
Управа за
планирање и
током
2007. г. изградњу,
ЈП Завод за
урбанизам
главни архитекта,
1.2. ПРОЈЕКАТ Израда Генералног плана града Ниша.
Управа за
планирање и
током
2007. г. изградњу,
ЈП Завод за
урбанизам
1.3. ПРОЈЕКАТ Израда ПДР ( План детаљне регулације) ради урбанистичке разраде простора у
функцији, и то :
главни архитекта,
-израда ПДР комплекса касарни;
Управа за
-израда ПДР зоне становања;
планирање и
током
-израда ПДР зоне пословања;
2007. г. изградњу,
-израда ПДР и друге планске документације саобраћаја и друге инфраструктуре;
ЈП Завод за
-израда планова у функцији спорта и рекреације;
урбанизам
-израда планова за област јавних служби–школство, наука, здравство, култура и др.;
-израда планова за комуналне делатности;
-планова за јавне површине;
-израда планова уређења сеоских насеља на територији града ван ГП-а.
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1.4. ПРОЈЕКАТ По Програму уређивања грађевинског земљишта и изградње за 2007. годину
наставиће се израда започетих урбанистичких планова за које постоји одлука, као и
за нове планове за које ће се донети одлука о припремању.
2. ПРОГРАМ
Потпун и ажуран катастар земљишта, непокретности и подземних водова који
омогућава бржи и несметан развој и изградњу града
2.1. ПРОЈЕКАТ Службе за катастар непокретности Ниш наставиће израду катастра
непокретности, за још 5 целих и 5 делова катастарских општина, као и редовно
одржавање катастра земљишта и водова и катастра непокретности. Наставиће се са
израдом дигиталних геодетских планова како би се створили услови за
функционисање Географског информационог система.
3. ПРОГРАМ
Припрема и опремање грађевинског земљишта у складу са Програмом
уређивања грађевинског земљишта и изградње за 2007. годину

током
2007. г.

током
2007. г.
током
2007. г.

ЈП Дирекција за
изградњу града,
ЈП Завод за урбан.
РГЗ – Служба за
катастар
непокретности
Ниш
Управа за ком.
дел. и ен.,
ЈП Дирекција за
изградњу града

3.1.2.Водоснабдевање и каналисање
Општи циљ: Производња здраве пијаће воде у количини неопходној за задовољавање оптималних потреба становништва
Посебан циљ: Подизање капацитета, проширење водоводног и канализационог система у урбаном, као и у руралном подручју
града и одржавање техничке исправности система са циљем обезбеђења квалитетних услуга за потрошаче и кориснике
водоводног и канализационог система.
Носилац
Рок
активности
1. ПРОГРАМ
Унапређење система водоснабдевања и канализације
Управа за
1.1 ПРОЈЕКАТ Наставак реализације III фазе пројекта реконструкције система
комуналне
водоснабдевања и каналисања, уз подршку КfW. Програм "Реконструкција
делатности и
градског система водоснабдевања и канализације у Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и
Београду –III фаза" биће реализован у периоду од 36 месеци, са почетком у 2006. 2007. г. енергетику,
ЈКП "Наисус"
години. У складу са Програмом активности ће бити усмерене на развој и унапређење и даље
техничких компоненти система водоснабдевања преко реконструкције делова старе
и дотрајале разводне мреже и прикључака у циљу отклањања цурења и смањења
укупних губитака воде у мрежи.
Пројекат реализује ЈКП "Наисус", а финансира се из средстава донације, уз локално
учешће.
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1.2.ПРОЈЕКАТ Реализација програма инвестиционог и текућег одржавања ЈКП "Наисус" за до краја
2007. годину.
2007. г.
1.3.ПРОЈЕКАТ Реализација пројеката из Националног инвестиционог плана. Сагледавајући
укупно стање водоводног и канализационог система и потребе града, ЈКП "Наисус"
је планирао и предложио пројекте који би били реализовани у оквиру Националног
инвестиционог плана, и то:
-водопривредни систем "Селова"- фабрика воде и цевовод Куршумлија –Ниш;
-наставак реконструкције водоводне мреже, заменом мреже од азбестног 2007.г.
и даље
цемента по динамици двадесет километара годишње;

ЈКП "Наисус"

Управа за
комуналне
делатности и
енергетику,
ЈКП "Наисус"

-наставак реконструкције и уређење сеоских водовода, и то у 12 насеља у
којима се сеоска разводна мрежа ослања на нишки водоводни систем и у 8 насеља са
сеоском разводном мрежом као аутономним системом;
- основна мрежа колектора канализације Ниша.
Ови пројекти би се реализовали у фазама током наредних неколико година.
1.4.ПРОЈЕКАТ По Програму уређивања грађевинског земљишта реализоваће се активности на
водоводној и канализационој мрежи које су већ започете , почеће изградња нових
објеката, као и изградња секундарне водоводне и канализационе мреже у градским
до краја
општинама.
2007.г.

Управа за
комуналне
делатности и
енергетику,
ЈП Дирекција за
изградњу града
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1.5.ПРОЈЕКАТ Реализација пројеката из Националног инвестиционог плана.
Са идејом да се током неколико наредних година знатно побољша и функционално
заокружи систем колектора града, ЈП Дирекција за изградњу града и ЈКП
"Наисус" су предложили пројекте за реализацију у оквиру Националног
инвестиционог плана, и то:
-растеретни нишавски-укључење Књажевачког колектора;
2007. г.
и даље
-деснообални колектор-укључење колектора 12. фебруар;
-подвинички колектор;
-атмосферски и фекални колектор Ново село;
-колектор од ул. Д. Туцовића до Нишавског колектора;
-поповачки колектор;
-комренски фекални колектор;
-колектор стари аутопут за Скопље;
-колектор 12. фебруар (Чамурлијски пут);
-атмосферски колектор у ул. Д. Туцовића.
-Главни (Нишавски) колектор до локације постројења за пречишћавање;
- oдводница – колектор за одвод атмосферских вода.
Дирекција за изградњу града предложила је пројекте за сеоску канализациону
мрежу у девет сеоских насеља и за сеоске водоводе у осам села.
1.6.ПРОЈЕКАТ Завршетак изградње Сомборског (северног) колектора.

I
квартал
2007.г.

Управа за
комуналне
делатности и
енергетику,
ЈП Дирекција за
изградњу града,
ЈКП "Наисус"

Управа за
комуналне дел. и
енергетику,
ЈП Дирекција за
изградњу града

1.7.ПРОЈЕКАТ Израда физибилити студије за изградњу фабрике отпадних вода.

током
2007.г.

Управа за
комуналне дел. и
енергетику,
ЈКП "Наисус"
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3.1.3. Енергетски систем (гасификација, топлификација и електроенергетски капацитети)
Општи циљ: Инфраструктурни развој као један од предуслова бржег друштвено-економског развоја града
Посебан циљ: Развој енергетског система и повећање енергетске ефикасности
Рок
1. ПРОГРАМ

Носилац
активности

Гасификација града

Наставиће се активности на изради пројектне документације и изградњи градске
гасоводне мреже, како за индустријске потрошаче, тако и за потрошаче у широкој
потрошњи.
Изградња дистрибутивне мреже зависи од начина обезбеђења средстава и избора
дистрибутера, а одвијаће се по динамици приоритета усаглашеног на нивоу града.
Град Ниш ће са Предузећем за изградњу гасоводних система, транспорт и промет
природног гаса "Југоросгаз" а.д. Београд основати Акционарско друштво за
дистрибуцију природног гаса, пројектовање, изградњу и одржавање дистрибутивне
гасоводне мреже на територији града Ниша "Наис-гас" а.д. Ниш.
1.1. ПРОЈЕКАТ Пројектовање и градња II деонице градске гасоводне мреже у дужини од 2,5 km
(затварање кружног прстена примарне градске гасоводне мреже на релацији –Криви
вир – ОШ ''Мирослав Антић'' – булевар Медијана и путни прелази бул.Медијана –
Књажевачка, Књажевачка – Матејевачки пут).
до краја
Наставак активности на изради магистралног вода ''Нисал''–Нишка Бања и 2007. г.
припрема за рад на секундарној мрежи у Нишкој Бањи.
1.2. ПРОЈЕКАТ Пројектовање и градња прикључних гасовода по приоритетима:
ЗОВС, насеље Ратко Павловић – ТО ''Сомборска'', радна зона ''Север'', КБЦ – ТО
Спортски центар ''Чаир''.
Посебна пажња биће посвећена решењу проблема КБЦ –а Ниш, јер је неопходна
генерална реконструкција система грејања са изградњом нове котларнице на гас и
дистрибутивног гасовода.

2007. г.
и даље

менаџер,
Управа за
комуналне
делатности и
енергетику,
"Наис-гас"
менаџер,
Управа за
комуналне
делатности и
енергетику,
Министарство
здравља
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1.3. ПРОЈЕКАТ

Пројектовање и градња мерно-регулационих станица (МРС) по
приоритетима:
Ратко Павловић, ЗОВС, ЕИ комплекс, ИГМ ''Ћеле кула'', котларница ''Сомборска'',
Ратко Јовић, Доњи Комрен, Црвена звезда, Ледена стена, Медијана, Расадник.
ИГМ ''Ћеле кула'' такође захтева неопходну конверзију технолошког система
увођењем гаса на производне линије.

2007. г.
и даље

менаџер,
Управа за
комуналне
делатности и
енергетику

2007. г.
и даље

менаџер,
Управа за
комуналне
делатности и
енергетику

2007. г.
и даље

менаџер,
Управа за
комуналне
делатности и
енергетику

2.1. ПРОЈЕКАТ Рехабилитација и осавремењавање система даљинског грејања из средстава
буџета града Ниша:
- уградња преосталих калориметара у зградама, јавним установама и кућним
подстаницама,
до краја
- примена новог тарифног система наплате и цене по утрошеном Кwh,
2007. г.
- наставак реконструкције топловода по приоритетима у зависности од
учесталости хаварија и регистрованих цурења, као и замена дотрајалих
вентила у шахтама,
- конверзија котларница ''Ратко Јовић'' и ''Сомборска'' на гас,
- изградња топловода од ул. Цара Уроша до ул. Обилићев венац.

Управа за
комуналне
делатности и
енергетику,
ЈКП "Градска
топлана"

1.4. ПРОЈЕКАТ

Пројектовање и градња дистрибутивних гасовода:
– МРС радна зона ''Север'' – ''Аеродром'', радна зона ''Север'', Impex промет, насеље
Ратко Павловић – програм широка потрошња, ''Застава промет'', Млекара, ГМРС –
Психијатријска болница ''Топоница'', хотел ''Наис''.

1.5. ПРОЈЕКАТ Пројектовање и градња дистрибутивне мреже по приоритетима за насеља:
Ратко Павловић, Ратко Јовић, Доњи Комрен, Црвена звезда, Ледена стена,
Медијана, Расадник.
2. ПРОГРАМ

Топлификација
Обезбеђење стабилног даљинског грејања, повећање постојећих капацитета за
производњу топлотне енергије за нове конзументе и постизање одређене
рационалности како у потрошњи, тако и у дистрибуцији топлотне енергије.
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2.2. ПРОЈЕКАТ
Блоковска гасна топлана "Мајаковски".

до краја
2007.г.

2.3. ПРОЈЕКАТ Изградња топловодне мреже по Програму уређивања грађевинског земљишта до краја
и изградње за 2007. г.
2007. г.
3. ПРОГРАМ

Развој електроенергетских капацитета
Ради утврђивања што исправније динамике изградње, а према јасно дефинисаним
плановима изградње електроенергетских објеката (ЕЕО), оствариваће се
непосреднија,
конкретнија
и
усмеренија
сарадња
ПД
''Југоисток''- током
''Електродистрибуција Ниш'' са надлежним институцијама на нивоу града.
2007. г.
Осим учешћа у финансирању, од изузетне је важности и учешће градских структура
у пружању помоћи око бржег и ефикаснијег добијања потребних сагласности,
одобрења, дозвола и остале неопходне пратеће документације за изградњу ЕЕО.

3.1. ПРОЈЕКАТ Изградња, реконструкција и модернизација електродистрибутивне мреже по
приоритетима:
- реконструкција трафо-станице (ТС) 110/10 kv ''Ниш 10'' (Јастребац),
- наставак изградње ТС 110/10 kv ''Ниш 8'' на Леденој стени,
током
- расплет 10 kv водова из ТС 110/10 kv ''Ниш 10'' до ТС 10/0,4 kv Радна зона 2007. г.
"Север 3'', ТС 10/0,4 kv ''Југотехника'',
- далековод 110 kv ТС 110/10 kv ''Ниш 10'' – ТС 35/10 kv ''Ниш 13'',
- реконструкција ТС 35/10 kv ''Ниш 13'' ( Врежина) II фаза,
- два кабловска вода од ТС 35/10 kv ''Ниш 13'' до насеља Дуваниште 3,
- 10 kv вод од ТС 35/10 kv''Апеловац''-ТС 10/0,4 kv ''Мокрањчева 5'',
- 10 kv вод од ТС 110/10 kv ''Ниш 5'' – ТС 10/0,4 kv ''Кожара'',
- 10 kv вод од ТС 10/0,4 kv '' Ледена стена'' – ТС 10/0,4 kv ''КПД – пролаз''.

Управа за
комуналне
делатности и
енергетику,
ЈКП "Градска
топлана", ГСА
ЈП Дирекција за
изградњу града
Управа за
комуналне
делатности и
енергетику,
ЈП Дирекција за
изградњу града,
ПД ''Југоисток''

Управа за
комуналне
делатности и
енергетику,
ЈП Дирекција за
изградњу града,
ПД "Југоисток"
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3.2. ПРОЈЕКАТ

Изградња нових ТС 10/0,4 kv и 10 kv кабловских водова, по посебном током
Програму, из средстава од приватизације: (ТС 10/04 kv "Крушце 2", ТС 10/04 kv 2007. г.
"Блачка", ТС 10/04 kv "Н. Н. Тесла – препумпна станица", ТС 10/04 kv "Габровац
село 4", ТС 10/04 kv "Доња Топоница", ТС 10/04 kv "Палиграце 2", ТС 10/04 kv
"Доња Трнава 4", ТС 10/04 kv "Вртиште 4", ТС 10/04 kv "Трупале 5", ТС 10/04 kv
"Горње Међурово 3", ТС 10/04 kv "Горњи Матејевац 6", кабловски вод 10 kv од
Бањске петље до ТС 10/04 kv "Кожара" и кабловски вод 10 kv од ТС 110/10 kv
"Ниш 5" до Бањске петље).

Управа за
комуналне
делатности и
енергетику,
ЈП Дирекција за
изградњу града,
ПД "Југоисток"

3.1.4. Саобраћајна инфраструктура
Општи циљ: Функционална и безбедна саобраћајна инфраструктура
Посебан циљ: Изградња, реконструкција и модернизација саобраћајне мреже
Рок
1. ПРОГРАМ

Носилац
активности

Изградња, реконструкција и модернизација градске саобраћајне мреже и
путних деоница

1.1. ПРОЈЕКАТ Изградња и реконструкција магистралне и регионалне путне мреже:
- Измештање аутопута иза Виника, дужине око 16 km,
- Р-274 Ниш-Каменица-Кнез Село-Малча, дужине око 15,5 km,
- Петља Малча-Гаџин Хан, деоница пута дужине око 12,5 km са
мостом,
- Булевар КПД-Нишка Бања дужине око 18 km,
- Р-241 Нишка Бања-Јелашница-Равни До-граница са општином Бела
Паланка.

током
2007. г.

главни архитекта,
Управа за саобраћај,
ЈП Дирекција за
изградњу града

1.2. ПРОЈЕКАТ Капиталне саобраћајнице од посебног итереса за град предложене за
Национални инвестициони план:
- Бул. Медијана од ул. Књажевачке до аутопута Е-80.
- Бул. Медијана од ул.Ђердапске до бул. св. цара Константина,
- ул. Сомборска.

тtоком
2007. г.

Управа за саобраћај,
ЈП Дирекција за
изградњу града
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1.3. ПРОЈЕКАТ Примарне градске саобраћајнице предложене за Национални инвестициони током
2007. г.
план:
- Ул. Петра Аранђеловића,
- Реконструкција бул. Др Зорана Ђинђића,
- Реконструкција ул. Војводе Путника,
- Реконструкција ул. Српских јунака – Нишка Бања,
- Реконструкција ул. Топличких партизанских одреда,
- Реконструкција ул. Ивана Милутиновића.
Поред ових објеката, ради веће безбедности саобраћаја у постојећим и
новим насељима изградиће се улице, тротоари, паркинг-простори, надвожњаци,
мостови и др. по Програму уређивања грађевинског земљишта и изградње за
2007.годину.
током
Уградња светлосних сигнала на уличној мрежи
2007. г.
1.4.ПРОЈЕКАТ
Израда пројектне документације и уградња светлосних сигнала на раскрсницама,
и то: ул. Вождова и ул. Првомајска, Булевар цара Константина и ул. Мајаковског,
Булевар 12. фебруар и Јужна сервисна саобраћајница, ул. Ђердапска и ул.
Мајаковског.
током
1.5. ПРОЈЕКАТ Обезбеђење пружних прелаза
Град ће партиципирати (средства су обезбеђена Посебним програмом развоја 2007. г.
локалне инфраструктуре коришћењем средстава остварених приватизацијом
предузећа са територије града Ниша) са ЈП ''Железнице Србије'' у обезбеђивању
једног броја необезбеђених пружних прелаза ради повећања безбедности у
одвијању саобраћаја.
током
1.6. ПРОЈЕКАТ
2007.г.
Нишки железнички чвор
Измештање транспортних коридора из централног језгра и изградња обилазница.
1.7. ПРОЈЕКАТ Санација клизишта
Мрамору.

у Нишкој Бањи: II фаза и санација клизишта у током
2007. г.

Управа за саобраћај,
ЈП Дирекција за
изградњу града

Управа за саобраћај,
ЈП Дирекција за
изградњу града

Управа за саобраћај,
ЈП Дирекција за
изградњу града,
ЈП ''Железнице
Србије''
ЈП Завод за
урбанизам,
Управа за
планирање и
изградњу
ЈП Дирекција за
изградњу града
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3.1.5. Одржавање комуналних објеката
Општи циљ: Ефикасна и профитабилна комунална делатност по стандардима ЕУ, уз стално унапређење и заштиту животне средине
Посебан циљ: Функционална исправност и естетски изглед комуналних објеката по урбаним стандардима
Рок
Увођење нових технологија и техничко-технолошко опремање по посебним
програмима јавних комуналних предузећа.
током
1.1. ПРОЈЕКАТ Одржавање јавне хигијене (чишћење и прање улица и тргова).
2007. г.
1.2. ПРОЈЕКАТ Зимско одржавање улица у функцији нормалног одвијања саобраћаја и током
безбедности учесника.
2007. г.
1.3. ПРОЈЕКАТ Одвожење и депоновање смећа (проширење на нове кориснике са сеоског током
подручја, завршетак пројекта сакупљања и продаје ПЕТ амбалаже, развијање и 2007.г.
сакупљање МЕТ амбалаже и др.).
1.4. ПРОЈЕКАТ Уређење и одржавање градских паркова, дрвореда, травњака, блоковског Током
зеленила, гробаља, црквених дворишта, културно-историјских споменика и др.
2007. г.
током
1.5. ПРОЈЕКАТ Уређење и одржавање гробаља
Решавање проблема сахрањивања проширењем постојеће и утврђивањем нове 2007. г.
локације комунално опремљене за ту намену.
Опремање, стављање у функцију и одржавање сеоских гробаља, као и
одржавање Ромског гробља.
1.6. ПРОЈЕКАТ Одржавање саобраћајне сигнализације у функцији бољег регулисања саобраћаја током
и повећања безбедности.
2007. г.
2. ПРОГРАМ
Санација и изградња комуналне депоније смећа
током
Санација, затварање и рекултивација постојеће депоније-сметлишта по фазама.
2007. г.
2.1. ПРОЈЕКАТ
током
2.2. ПРОЈЕКАТ
Дефинисање начина збрињавања и третмана отпада по врстама .
2007. г.
Изградња ЕКО-центра по савременим европским стандардима у складу са I квартал
3.ПРОГРАМ
Националном стратегијом управљања чврстим отпадом и израда физибилити 2007. г.
студије

Носилац
активности

1. ПРОГРАМ

ЈКП "Медијана"
ЈКП "Медијана"
ЈКП "Медијана"
ЈКП "Медијана"
ЈП Дирекција за
изградњу града
ЈКП "Медијана"
ЈКП "Медијана"
градски менаџер,
надлежне управе
градски менаџер,
надлежне управе
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3.1.ПРОЈЕКАТ Партнерство са свим заинтересованим странама у дугорочном решавању
депоновања чврстог отпада ради заштите животне средине.
3.2.ПРОЈЕКАТ Дефинисање могуће локације, прихватљиве за све будуће кориснике, уз
поштовање еколошких и економских принципа.
3.3. ПРОЈЕКАТ Дефинисање третмана отпада по врстама, са најмањим негативним утицајем на
животну средину.
4. ПРОГРАМ
Изградња регионалне депоније
4.1. ПРОЈЕКАТ
Израда пројектне документације.
5. ПРОГРАМ
Катастар дивљих депонија
5.1. ПРОЈЕКАТ Евидентирање свих дивљих депонија на градском и сеоском подручју, као и
потенцијалних загађивача животне средине.
5.2. ПРОЈЕКАТ Утврђивање плана и динамике уклањања дивљих депонија и дефинисање мера за
спречавање стварања нових или обнављања уклоњених.
5.3. ПРОЈЕКАТ Активности на изградњи система мониторинга дивљих депонија; утврђивање и
спровођење казнене политике.
6. ПРОГРАМ
Политика цена комуналних услуга на економским принципима
6.1. ПРОЈЕКАТ Повећање степена наплативости комуналних услуга кроз различите видове
стимулација за редовне платише и развијања нових профитабилних комуналних
услуга (сакупљање и продаја ПЕТ и МЕТ амбалаже), уз адекватну заштиту
социјално најугроженијег дела популације.

током
2007. г.
током
2007. г.
током
2007. г.

градски менаџер,
надлежне управе
градски менаџер,
надлежне управе
градски менаџер,
надлежне управе

током
2007. г.

надлежне управе
и службе

током
2007. г.
током
2007. г.
током
2007. г.

надлежне управе
и службе
надлежне управе
и службе
надлежне управе
и службе

током
2007. г.

надлежне управе,
ЈКП "Медијана"

Рок

Носилац
активности

3.1.6. Инфраструктруни развој на сеоском подручју
Општи циљ: Унапређење живота и рада на селу
Посебан циљ: : Равномерни инфраструктурни развој

1. ПРОГРАМ

Инфраструктурно опремање и саобраћајно повезивање
У циљу остваривања бржег и равномернијег развоја сеоског подручја формираће
се Дирекција за изградњу и развој села.
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1.1. ПРОЈЕКАТ Развој и самофинансирање заједничких потреба грађана
Удруживањем средстава физичких лица и посредством Фонда за развој и
самофинансирање заједничких потреба грађана
реализоваће се изградња
објеката од заједничког интереса, комунално опремити и уредити насеља:
- Изградња водоводне мреже у насељу Виник – источни део,
- Изградња мреже фекалне канализације – Бубањ село,
- Завршетак мреже фекалне канализације –село Чокот,
- Завршетак водоводне мреже у селу Д.Матејевац,
- Водоводни систем Врело – села Палиграце, Велепоље и Г. Трнава,
- Изградња водоводне мреже у насељу Горица – IV висинска зона,
- Завршетак мреже фекалне канализације у селу Г. Матејевац,
- Завршетак водоводне мреже у селу Ореовац.
1.2. ПРОЈЕКАТ Развој и одржавање локалних путева
Ради стварања потребних услова за бржи развој сеоског подручја на територији
града и шире обезбедити средства за изградњу и појачано одржавање локалне
путне мреже:
- Л 10. Г.Комрен-Хум-Рујник-Церје (Кравље), дужине око 17,5 km,
- Л 10.1. Хум-Каменица, дужине око 3,3 km,
- Л 10.2. Рујник–Паљина, дужине око 4 km,
- Л 11. Церје-Каменица, дужине око 5,5 km,
- Л 20.3. Доње Власе-Бербатово-Вукманово-Прва Кутина , дужине 8 km,
- Л 11.-Л.7. Медошевац са мостом-Паси Пољана-Ново гробљебул.Медијана, дужине око 10 km,
- Пут до Еко - центра (мост Лалинац) – КПД-аутопут, дужине око 6 km,
- Мрамор-Суповац, дужине око 7,5 km,
- Малошиште (стари аутопут)-КПД-Лалинац-Еко центар, дужине 10 km,
- Стара депонија-Малошиште, дужине око 4,5 km,
- Изградња пута Д. Власе – Ћурлина дужине 700 m.
1.3. ПРОЈЕКАТ Изградња моста у Лалинцу, који ће повезивати Лалинац и Лалинске појате
Урадиће се пројекат, а почетна средства за изградњу моста предвиђена су
Посебним програмом развоја локалне инфраструктуре коришћењем средстава
остварених приватизацијом предузећа са територије града Ниша.

током
2007. г.

Фонд за развој и
самофинансирање
заједничких
потреба грађана

током
2007. г.

ЈП Дирекција за
изградњу града

током
2007. г.

Управа за ком.
делатности и
енергетику,
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1.4. ПРОЈЕКАТ Обнова и изградња сеоске инфраструктуре преко Министарства током
пољопривреде, водопривреде и шумарства Србије и Националног 2007. г.
инвестиционог плана

градске општине

Планирана је обнова и изградња водоводне и канализационе мреже у селима,
појачавање електромреже и обнова атарских путева путем годишњег конкурса за
подстицајна средства за обнову и изградњу сеоске инфраструктуре (средства
Министарства).
Предложени су пројекти канализационе мреже за Национални инвестициони
план у селима Суви До, Поповац, Г. Матејевац – II фаза, Г. Комрен, Г. Међурово,
Д. Матејевац, Д. Међурово, Чокот и село Бубањ.
Предложени су пројекти водоводне мреже за Национални инвестициони
план у селима Суви До – реконструкција, Габровац – реконструкција,
Мраморски Поток – завршетак, Г. Међурово – завршетак, насеље Подвиник –
завршетак, насеље Бања Топило, водоснабдевање села јужно од градске депоније
и водоводни систем Врело – завршетак.
током
У циљу обезбеђења квалитетног снабдевања водом ГО Пантелеј и ГО Палилула 2007. г.
су потписале споразум о сарадњи на реализацији пројеката реконструкције
сеоских водовода са ЈКП ''Наисус''. Реконструисани водоводи ће се повезати на
градску мрежу, што значи да ће ЈКП ''Наисус'' очитавати утрошену воду, бринути
о одржавању и исправности воде за пиће.

1.5. ПРОЈЕКАТ Реконструкција сеоских водовода у сарадњи са ЈКП ''Наисус''

1.6. ПРОЈЕКАТ Наставак изградње и уређења ''Бање Топило''
Наставиће се комунално опремање овог туристичког потенцијала – водоводна и
канализациона мрежа, приступни пут за Топило.

током
2007.г.

ЈКП ''Наисус'',
ГО Палилула,
ГО Пантелеј

ЈП Дирекција за
изградњу града,
ГО Црвени крст
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током
1.7. ПРОЈЕКАТ Побољшање квалитета постојећих услуга и интензивнија изградња
2007. г.
телекомуникационих капацитета у сеоским подручјима
''Телеком Србија'' а.д. планира изградњу и реконструкцију кабловске приступне
мреже, инсталацију нове комутационе опреме и изградњу оптичких спојних
путева у селима: Чамурлија (део уз Топонички пут), Доње Власе, Чокот–
Д. Међурово, Г. Међурово, Бубањ Село, Паси Пољана, Суви До и Прва Кутина
(са селима Вукманово и Лазарево Село).
Како је изградња телекомуникационих капацитета на сеоском подручју знатно
скупља него у урбаном подручју, радиће се на изналажењу алтернативних
технолошких решења (у сарадњи са Мобилном телефонијом Србије), која би
омогућила интензивнију телефонизацију сеоских подручја, по прихватљивој
цени, квалитету и брзини имплементације. Ови пројекти примењиваће се само на
одређеним подручјима са слабо развијеном мрежом фиксне телефоније. Село
Сићево је обухваћено овим пројектом.

''Телеком Србија''
а.д.

3.2. РАЗВОЈ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ

3.2.1. Пољопривреда
Општи циљ: Јачање сеоског газдинства
Посебан циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње кроз подстицање иницијатива у развоју профитабилних
пројеката у свим видовима производње
Носилац
Рок
активности
1. ПРОГРАМ
Изградња система подршке развоју пољопривреде и села путем
организационих, финансијских и стручних подстицаја
Формирање Дирекције за изградњу и развој села која ће се бавити I кварт. Скупштина града
1.1. ПРОЈЕКАТ
свеукупним проблемима сеоских средина.
2007. г.
Управа за
2. ПРОГРАМ
Фонд за развој пољопривреде града Ниша ће Програмом дефинисати током
намену и начин коришћења средстава за стварање услова за подстицање, 2007. г. привреду,
одрживи развој и
очување, унапређивање и развој овог сектора
заштиту животне
средине, Фонд
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2.1. ПРОЈЕКАТ

Унапређивање
примарне
пољопривредне
производње
путем током
2007. г.
суфинансирања:
- рада и одржавања прогнозно извештајне - службе и одржавања система,
- рада противградне заштите,
- Програма сузбијања заразне болести винове лозе (фитоплазме),
- вештачког осемењавања приплодних крава и јуница,
- набавке јагњади и јаради за приплод,
- пчеларске производње,
- у примарној биљној производњи,
- покретања производње органске хране,
- увођења стандарда квалитета и здравствене безбедности примарне
пољопривредне производње.

Управа за
привреду,
одрживи развој и
заштиту животне
средине,
Фонд за развој
пољопривреде

2.2. ПРОЈЕКАТ

Унапређење стручног знања и организованости пољопривредника и током
2007. г.
пољоприврених стручњака кроз:
- организацију и учешће на изложбама, сајмовима, предавањима и сл.,
- успостављање мултидисциплинарног тима,
- изградњу тржишног информационог система ( ТИС).

Управа за
привреду,
одрживи развој и
заштиту животне
средине, Фонд

2.3. ПРОЈЕКАТ

Унапређење пољопривредне производње, прераде, пласмана, услуга и током
укупног развоја села на подручју града Ниша оствариће се 2007. г.
субвенционирањем обнове пољопривредне механизације и унапређењем:
- ратарско-повртарске производње,
- воћарско-виноградарске производње,
- сточарске производње,
- прераде и пласмана пољопривредних производа,
- производње лековитог биља.

Управа за
привреду,
одрживи развој и
заштиту животне
средине, Фонд

3. ПРОГРАМ

Адаптација објекта и успостављање
унутрашњем промету

карантина за животиње у
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3.2.2. Водопривреда – регулација водотокова
Општи циљ: Остваривање заштитне функције и естетско уређење простора
Посебан циљ: Регулација корита реке Нишаве и потока на територији града ради заштите од поплава и естетског уређења
корита и обала водотокова
Носилац
Рок
активности
1. ПРОГРАМ
Регулација реке Нишаве и потока на територији града
Управа за ком.
1.1.ПРОЈЕКАТ По програму уређивања грађевинског земљишта, а у зависности од степена током
реализације започетих објеката и остварених припрема током 2006. године, у 2007. г. делатности и
2007. години наставиће се радови на регулацији Нишаве и почеће изградња
енергетику,
објеката–регулација Хумског потока, Кутинске реке, Суводолског потока,
ЈП Дирекција за
Матејевачког потока, Бреничког потока, Рујничког потока и Габровачке реке.
изградњу града,
Неке од ових пројеката ЈП Дирекција за изградњу града је кандидовала за
ЈП "Србија-воде"
Национални инвестициони план.

3.2.3. Саобраћај и везе
Општи циљ: Квалитетније пружање саобраћајних, телекомуникационих и поштанских услуга
Посебан циљ: Остваривања оптималног нивоа функционисања саобраћајног и транспортног система града Ниша
Рок
Јачање улоге јавног превоза
Унапређење квалитета и нивоа услуга јаног превоза, како би јавни превоз био
приоритетни избор корисника саобраћајних услуга, чиме би се смањило
саобраћајно загушење и растеретио мирујући саобраћај.
1.1. ПРОЈЕКАТ Израда Студије саобраћајног и транспортног система
Нагомилани проблеми у систему јавног градског и приградског превоза путника
током
биће реално сагледани израдом студије. Применом предложених решење доћи ће
2007. г.
се до оптималног нивоа услуге саобраћајних токова, а након тога ће се радити
физибилити студија.

Носилац
активности

1. ПРОГРАМ

Управа за
саобраћај

- 22 –
1.2. ПРОЈЕКАТ Израда студије стационарног саобраћаја
Присутни проблеми у области управљања паркирањем биће сагледани израдом
студије стационарног саобраћаја и након тога примењени на терену са
предвиђеном наплатом, како на површинским тако и планираним подземним и
надземним објектима, што ће подразумевати и активни рад ЈКП ''Паркингсервис'' на одржавању и наплати паркинга.
1.3. ПРОЈЕКАТ Унапређење рада такси - превоза
Саобраћајном студијом треба сагледати и такси - превоз као значајан подсистем
транспортног система града. Комплетна анализа тог вида превоза биће остварена
након извршених бројања, и касније, анализа мобилности, нивоа услуга,
расподела линија итд.
1.4. ПРОЈЕКАТ Даљи развој редовног ваздушног саобраћаја
Израда новог бизнис-плана развоја предузећа ЈП ''Аеродром Ниш'' за период
2007-2012, ради даљег ангажовања у реализацији инвестиција.
1.5. ПРОЈЕКАТ Унапређење телекомуникационе мреже
Заменом постојећих телефонских централа дигиталним централама постиже се
бржи проток информација и елиминишу ''двојни'' прикључци. Наставак изградње
нове мреже, коју изводи ''Телеком Србија'', на локацијама у граду на којима до
сад није изграђена модерна телекомуникациона инфраструктура, а то су: Центар
(дуж ул. Милојка Лешјанина ка МИН, Кичево и око ОТЦ), бул. Немањића (парна
страна од Ватрогасног дома до пијаце) и насеља Никола Тесла и Број 6.
1.6. ПРОЈЕКАТ Ефикасније обављање поштанског саобраћаја, подизање квалитета
пружања услуга, као и побољшање услова рада
Постићи ће се реализацијом плана инвестиција и инвестиционог одржавања
поштанских објеката.
Посебна пажња ће се посветити трансформацији и рационализацији поштанске
мреже отварањем уговорних пошта и издвојених шалтера у ванградском
подручју и периферним деловима града.

током
2007. г.

Управа за
саобраћај

током
2007. г.

Управа за
саобраћај

током
2007. г.

Управа за
саобраћај,
ЈП ''Аеродром
Ниш''
''Телеком Србија''

током
2007. г.

ЈП ПТТ саобраћаја
"Србија" РЈ Ниш
током
2007. г.
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3.2.4. Стамбена изградња и пословни простор
Општи циљ: Унапређење нивоа и квалитета становања по стандардима хуманог становања и обезбеђивање пратећег пословног
простора
Посебан циљ: Задовољавање новонасталих стамбених потреба грађана, посебно социјално рањивих категорија становништва
Рок
1. ПРОГРАМ
Изградња стамбеног и пословног простора
у току
1.1. ПРОЈЕКАТ Обезбеђивање и опремање нових локација за индивидуалну и колективну
2007. г.
стамбену изградњу
-припрема и опремање локације на Леденој стени – запад за изградњу објекта
типа П+2 за вишепородично становање,
-припрема локације у ул. Марка Орешковића.
у току
1.2. ПРОЈЕКАТ Изградња нових станова из програма социјалног становања
- Завршетак градње на локацији Мајаковског (Л-1 и Л-2, партерско уређење 2007. г.
простора око објеката, изградња блоковске трафо-станице, блоковске
котларнице на гас за загревање станова и централну примену топле воде),
- Завршетак градње два објекта на локацији Мајаковског, 70 станова,
- Наставак изградње на локацији Паси Пољана, по Програму становања и
трајне интеграције избеглица UN Habitata, сарадња града Ниша и Владе
Италије,
- Почетак градње 35 станова на локацији Дуваниште 3,
- Наставак градње на локацији ул. Битољска, 16 станова за збрињавање
интерно расељених лица, у сарадњи са Италијанском организацијом за
миграције и Комесаријатом за избеглице,
- Изградња 24 стана за борце и инвалиде рата 1991.г. у Пантелеју, донација
Владе Јапана,
- Изградња станова за запослене у државној управи и јавним службама
(200 + 192 стана из програма НИП-а).

Носилац
активности
ЈП Дирекција за
изградњу града

ЈП "Градска
стамбена
агенција" (ГСА)
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1.3. ПРОЈЕКАТ Изградња станова по програму Фондације за решавање стамбених потреба
младих научних радника и уметника Ниша
- 20 станова, још увек није одређена локација; партнерство града и
Републике, под посебним условима.
1.4. ПРОЈЕКАТ Изградња новог пословног простора
- Завршетак радова на ТПЦ "Србија" у ул. Обреновића.
2. ПРОГРАМ
3. ПРОГРАМ

Одржавање, ревитализација, адаптација постојећег стамбеног и пословног
простора
Располагање и управљање пословним простором у власништву града

у току
2007. г.

ЈП ГСА

у току
2007. г.
у току
2007. г.
у току
2007. г.

ЈП ''Нишстан''
Управа за
имовину

3.2.5. Приватно предузетништво
Општи циљ: Јачање локалне привреде
Посебан циљ: Отварање и рад већег броја малих и средњих предузећа
Рок
1. ПРОГРАМ
Повољнији финансијски облици стимулисања развоја предузетништва
1.1. ПРОЈЕКАТ
Формирање Фонда за развој предузетништва и запошљавање.

I
квартал
2007. г.
I
1.2. ПРОЈЕКАТ Формирање Националног фонда почетног капитала.
квартал
2007. г.
I
1.3. ПРОЈЕКАТ Формирање Развојне банке Србије.
квартал
2007. г.
1.4. ПРОЈЕКАТ Изузимање земљишта, планска припрема и инфраструктурно опремање током
земљишта у Радној зони "Север" и зони "Д. Међурово", као стварање предуслова 2007. г.
за отварање и рад малих и средњих предузећа.

Носилац
активности
Скупштина града
републичка
министарства
републичка
министарства
ЈП Дирекција за
изградњу града
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1.5. ПРОЈЕКАТ Јачање капацитета Бизнис инкубатор центра ( БИЦ) у Нишу и реализација током
Бизнис инкубатор центра "без зидова".
2007. г.

Рег. центар за
развој МСП и
предузетништва,
БИЦ

1.6. ПРОЈЕКАТ Стручно оспособљавање и преквалификација незапослених и технолошког вишка током
радника за поновно запослење у складу са потребама предузетника.
2007. г.

Национална
служба за зап.,
послодавци,
Опште удружење
самосталних
привредника и
занатлија

2. ПРОГРАМ

Нефинансијски облици стимулисања развоја предузетништва

2.1. ПРОЈЕКАТ Програми обуке за предузетништво и израду бизнис планова у:
Пословном центру Националне службе за запошљавање,
Регионалном центру за развој МСП и предузетништва,
Општем удружењу самосталних привредника и занатлија и
Центру за женско предузетништво.

током
2007. г.

Национална
служба за зап.
Регионални
центар МСП,
Опште удружење

2.2. ПРОЈЕКАТ Пружање квалитетних и поузданих информација из свих области које се тичу Током
оснивања предузећа и његовог успешног вођења у Информативно- 2007.г.
координационом центру за подршку предузетништву и Регионалном центру за
развој МСП.

Управа за
привреду,
Регионални
центар МСП

2.3. ПРОЈЕКАТ Покретање иницијативе за увођење наставног предмета "предузетништво" у I
основним и средњим школама.
квартал
2007.г.

Управа за
образовање,
културу и спорт,
Министарство
просвете и спорта

3. ПРОГРАМ

Технолошки парк и кластери – шанса за убрзани развој и запошљавање

4. ПРОГРАМ

Покретање иницијативе за формирање Одељења фонда за развој РС у Нишу
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3.2.6. Трговина и снабдевање
Општи циљ: Стабилно и редовно снабдевање робама и услугама
Посебан циљ: Равномерна покривеност територије града продајним објектима различите површине и намене

Рок
1. ПРОГРАМ

Носилац
активности

Проширење мреже рачунарских пунктова и заједничке понуде
пољопривредних производа, осавремењавање и преуређење постојећих и
изградња нових пијачних простора као савремених трговинских центара.

1.1. ПРОЈЕКАТ Формирање Интернет-странице у оквиру реализације пројекта "Тржишно- I
информациони систем" у циљу организованог излажења удружених сеоских квартал
произвођача на тржиште.
2007. г.

Управа за
привреду,одрживи
развој и заштиту
животне средине

1.2. ПРОЈЕКАТ Изградња модерне покривене пијаце са локалима у Дуваништу-ЈП "Тржница" и
грађевинско предузеће Косаница; надградња пијаце "Криве ливаде"

почетак
2007. г.

ЈП "Тржница"

1.3. ПРОЈЕКАТ Изградња велетржнице код Доњег Међурова – сопствена средства, средства
приватних инвеститора и Националног инвестиционог плана.

током
2007. г.

ЈП "Тржница"

1.4. ПРОЈЕКАТ Робне резерве као гарант снабдевања становништва неопходним намирницама и
горивом за грејање.

током
2007. г.

Управа за
привреду,одрживи
развој и заштиту
животне средине
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3.2.7. Туризам и угоститељство
Општи циљ: Свеобухватан развој туристичке делатности као један од значајних фактора укупног и динамичног развоја града
Посебан циљ: Повећање туристичког промета, уз боље искоришћавање постојећих капацитета и побољшање квалититета и
садржаја туристичких понуда и услуга; презентација Ниша као атрактивне туристичке дестинације; покретање инвестиционог
циклуса у области туризма усмереног на подизање нивоа постојећих и повећање смештајних капацитета, као и инвестирање у
путну и комуналну инфраструктуру, којим би се створили услови да атрактивни природни ресурси и културно-историјска
баштина буду стављени у туристичку функцију
Носилац
Рок
активности
1. ПРОГРАМ
Промоција туристичких потенцијала града
Управа за
1.1. ПРОЈЕКАТ Осмишљавање и организовање промоције и презентације туристичке понуде и током
потенцијала града преко израде и публиковања пропагандно-информативног 2007. г. привреду,
одрживи развој и
материјала и презентација туристичке понуде града на сајмовима и другим
заштиту животне
манифестацијама одвијаће се по програму Туристичке организације Ниша (ТОН).
средине, ТОН
ТОН, НКЦ,
1.2. ПРОЈЕКАТ Организација туристичко-културних манифестација које су у функцији током
обогаћивања туристичке понуде града.
2007. г. Удружење
занатлија
ТОН
1.3. ПРОЈЕКАТ Унапређење пласмана туристичке понуде града и реализација пројеката из током
области туризма у сарадњи ТОН-а и других туристичких организација, агенција, 2007. г.
удружења, и других институција.
јун
ТОН,
1.4. ПРОЈЕКАТ Постављање туристичке сигнализације.
2007. г. ЈП Дирекција за
изградњу града
Удружење
1.5. ПРОЈЕКАТ Удружење туристичких водича Србије – подружница Ниш ће током 2007. током
године поводом Дана водича организовати туристичко разгледање града за све 2007. г. туристичких
заинтересоване. Удружење ће покренути иницијативу да у сарадњи са основним
водича
и средњим школама реализује програм едукације и упознавања ученика са
историјом и историјском и културном баштином града.
2. ПРОГРАМ
Изградња туристичке инфраструктуре
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2.1. ПРОЈЕКАТ По посебном програму развоја локалне инфраструктурe отпочеће радови на током
уређењу централног шеталишта – поплочавање и опремање адекватним 2007. г.
партерним садржајем у Нишкој Бањи.
2.2. ПРОЈЕКАТ Инфраструктурно опремање "Бање Топило" у функцији бржег развоја туризма.

током
2007. г.

2.3. ПРОЈЕКАТ Промоција и даља улагања у "Церјанску пећину" као туристичке дестинације.

током
2007. г.

2.4. ПРОЈЕКАТ Промоција и даља улагања у споменички комплекс "Чегар" и "Ћеле кула".

током
2007. г.

3. ПРОГРАМ
4. ПРОГРАМ

Управа за
планирање и
изградњу,
ГО Н.Бања
ЈП Дирекција за
изградњу града,
ГО Ц. крст
ЈП Дирекција за
изградњу града,
ГО Ц. крст,
ГО Пантелеј
ЈП Дирекција за
изградњу града,
ГО Пантелеј

Стварање услова за постицај развоја сеоског туризма
Презентација и одржавање споменичког наслеђа Ниша

3.2.8. Запошљавање
Општи циљ: Повећање броја запослених и смањивање постојеће високе незапослености
Посебан циљ: Унапређење климе за отпочињање послова, отварање нових и развој постојећих малих и средњих предузећа и
стимулативне мере за запошљавање појединих категорија незапослених лица
Носилац
Рок
активности
1. ПРОГРАМ
Финансијска и остала подршка локалне и шире заједнице страним
директним инвестицијама, предузетништву, активирању домаће штедње и
унапређењу климе за отпочињање послова
1.1. ПРОЈЕКАТ Финансијски подстицај преко Фонда за развој предузетништва и запошљавање и током
Скупштина града
Националног фонда почетног капитала.
2007. г.
2. ПРОГРАМ
Активна политика Националне службе за запошљавање у циљу
стимулисања запошљавања незапослених лица са евиденције Службе
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2.1. ПРОЈЕКАТ Помоћ у активном тражењу посла преко Клуба за тражење посла.
2.2. ПРОЈЕКАТ Запошљавање приправника, волонтера (за стицање искуства у раду), младих до
30 година и старијих од 45 и 50 година (потпуно или делимично ослобађање
послодаваца од плаћања пореза и доприноса на плате за одређени период),
инвалида и стимулисање самозапошљавања.
2.3. ПРОЈЕКАТ Стручно оспособљавање и преквалификација незапослених и технолошког вишка
радника, програми стицања основних, посебних и стручних знања и вештина за
обављање одређеног рада и за познатог послодавца.
3. ПРОГРАМ
Смањење неформалног рада (рада "на црно")

током
2007. г.
током
2007. г.
током
2007. г.
током
2007. г.

Национална
служба за
запошљавање
Национална
служба за
запошљавање
Национална
служба за
запошљавање
Надлежне
инспекције,
државни
подстицаји

IV РАЗВОЈ ВАНПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ
4.1. Образовање и научно-истраживачки рад
Општи циљ: Подизање образовног нивоа становништва, усаглашавање са потребама региона и града и другачије позиционирање у
односу на свеукупан развој локалне заједнице
Посебан циљ: Модернизација и трансформација образовања и веће укључивање научно истраживачких институција и појединаца на
унапређењу делатности предузећа и установа и конкурентности њихових производа
Носилац
Рок
активности
1.1. ПРОГРАМ
Стварање повољнијих услова за образовно-васпитни рад
током
Управа за
1.1. ПРОЈЕКАТ Инвестиционо-техничко одржавање и санација објеката према Програму
капиталног инвестирања у нефинансијску имовину за област основног и средњег 2007. г. образовање,
културу и спорт,
образовања.
ЈП Дирекција за
изградњу града
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1.2. ПРОЈЕКАТ Наставак изградње основних школа у Паси Пољани и Брзом Броду и Поповцу.

током
2007. г.

1.3. ПРОЈЕКАТ Изградња фискултурне сале у Машинској школи и 3 балон сале.

током
2007. г.

1.4. ПРОЈЕКАТ Опремање школа и факултета савременом рачунарском и другом опремом.

током
2007. г.

2. ПРОГРАМ
2.1. ПРОЈЕКАТ

Управа за
образовање,
културу и спорт,
ЈП Дирекција за
изградњу града
Управа за
образовање,
културу и спорт,
ЈП Дирекција за
изградњу града
Управа за
образовање,
културу и спорт,
ЈП Дирекција за
изградњу града

Увођење наставних програма и нових образовних профила, група и
предмета усклађених са потребама регионалног и националног привредног
развоја
I
квартал
Иницијатива за огледне програме предузетничке обуке у основним и средњим
2007. г.
школама.

2.2. ПРОЈЕКАТ Усавршавање наставника у Регионалном центру за професионални развој током
запослених у образовању.
2007. г.
током
2.3. ПРОЈЕКАТ
Усаглашавање високог школства са Законом о високом образовању.
2007. г.
2.4. ПРОЈЕКАТ Рад научника и појединаца на великом броју научно-истраживачких и развојних током
пројеката у функцији развоја друштва и унапређења делатности предузећа и 2007. г.
установа.
током
2.5. ПРОЈЕКАТ
Примена резултата истраживања и иновација.
2007. г.
3. ПРОГРАМ
Подршка организовању научних и стручних скупова у граду

Управа за
образовање,
културу и спорт,
Министарство
просвете
Регионални
центар
Универзитет и
факултети
институти,
појединци,
предузећа
Универзитет,
предуз. и установе
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4.2. Култура и споменици културе
Општи циљ: Што потпуније и разноврсније задовољавање културних потреба грађана
Посебан циљ: Заштита културног наслеђа и верских објеката, подизање капацитета институција културе, одржавање традиционалних
градских и општинских манифестација и подстицање свих видова професионалног и аматерског стваралаштва
Носилац
Рок
активности
1.1. ПРОГРАМ
Заштита културног наслеђа и верских објеката
у току
ЈП Дирекција за
1.1. ПРОЈЕКАТ
Изградња опремање и одржавање верских објеката
2007. г. изградњу града
- наставак радова на Саборном храму,
- наставак градње Храма светог цара Константина и царице Јелене,
у току
Управа за
1.2. ПРОЈЕКАТ
Реконструкција, уређење, одржавање меморијалних центара и
2007. г. образовање,
археолошких налазишта
културу и спорт,
- уређење културно-историјског комплекса "Тврђава",
ГО
- реконструкција меморијалног центра логор "Црвени крст",
- уређење споменичког комплекса "Чегар",
- наставак археолошких ископавања и конзерваторски радови на
археолошком налазишту "Медијана".
Управа за
2. ПРОГРАМ
Изградња нових, доградња и реконструкција објеката институција у току
2007. г. образовање,
културе
културу и спорт
- реконструкција и доградња зграде Народне библиотеке "Стеван Сремац",
- реконструкција зграде Нишког симфонијског оркестра,
- реконструкција зграде "Синагога",
- завршна фаза радова у згради Нишког културног центра у ул. Станоја
Бунушевца,
- покривање Летње позорнице.
3. ПРОГРАМ
Организовање, промовисање и унапређење сталних културних
манифестација које својим значајем и садржајем афирмишу град
(Филмски сусрети, Хорске свечаности, Ликовна колонија Сићево, Књижевна
колонија Сићево, НИМУС, Мајска песма, Нисомнија, Nišville, Новогодишњи
концерт).
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3.1. ПРОЈЕКАТ

Финансирање програма, уметника и група из области културе по избору з току
Савета за културно стваралаштво.
2007. г.

Управа за
образовање,
културу и спорт

3.2. ПРОЈЕКАТ

Неговање и постицање свих видова аматерског стваралаштва (обезбеђивање у току
простора, опреме за рад КУД, финансирање путовања на такмичења и смотре) 2007. г.
Етно фестивал, "Селу у походе".

Управа за
образовање,
културу и спорт

у току
2007. г.

Управа за
образовање,
културу и спорт

у току
2007. г.

Управа за
образовање,
културу и спорт

4. ПРОГРАМ

5. ПРОГРАМ

Осавремењавање рада институција културе
- модернизација рада Позоришта лутака,
- модернизација рада Народног позоришта.
Набавка савремене административне опреме за институције културе

4.3. Информисање
Општи циљ: Деполитизовано, објективно, правовремено и тачно информисање грађана локалне заједнице
Посебан циљ: Модернизација рада локалних медија
Рок
1. ПРОГРАМ

Приватизација ЈП "Нишка телевизија"

2. ПРОГРАМ

Техничко опремање и модернизација рада локалних медија

3. ПРОГРАМ

Обезбеђивање равноправног учешћа локалних
националних и регионалних фреквенција

у току
2007. г.
у току
2007. г.

медија у расподели у току
2007. г.

Носилац
активности
Скупштина града
Управа за
образовање,
културу и спорт
Управа за
образовање,
културу и спорт
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4.4. Спорт
Општи циљ: Што потпуније и квалитетније задовољавање спортско – рекреативних потреба грађана
Посебан циљ: Проширење понуде спортских садржаја и капацитета
Рок
1. ПРОГРАМ

Носилац
активности

Изградња нових спортских објеката

1.1. ПРОЈЕКАТ - изградња комплекса отворених базена у Чаиру.

у току
2007. г.

Управа за
образовање,
културу и спорт

1.2. ПРОЈЕКАТ - изградња, реконструкција и санација отворених спортских терена у складу са
Извештајем комисије о прегледу и процени стања спортских објеката града
Ниша.

у току
2007. г.

Управа за
образовање,
културу и спорт

1.3. ПРОЈЕКАТ - изградња фискултурних сала и балон - сала у основним и средњим школама.

у току
2007. г.

Управа за
образовање,
културу и спорт

1.4. ПРОЈЕКАТ Реконструкција и санација Спортске хале "Чаир".

у току
2007. г.

Управа за
образовање,
културу и спорт

у току
Одржавање и опремање постојећих спортских објеката
- одржавање и опремање постојећих фискултурних сала и отворених терена 2007. г.
основних и средњих школа,
- осветљавање и опремање отворених спортских терена у оквиру стамбених
блокова и МК.

Управа за
образовање,
културу и спорт

2. ПРОГРАМ

3. ПРОГРАМ

Промоција и припрема за 2008.годину као годину спорта у Нишу
(Школска олимпијада, два европска првенства).

4. ПРОГРАМ

Подршка клубовима и појединцима који својим резултатима доприносе
промоцији града
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4.5. Здравство
Општи циљ: Очување и унапређење здравственог стања грађана у одрживом здравственом систему
Посебан циљ: Модеран, децентрализован и транспарентан систем здравствене заштите усклађен са материјалним могућностима
заједнице
Носилац
Рок
активности
1. ПРОГРАМ
Децентрализација примарне здравствене заштите
I кварт. Скупштина града
1. 1. ПРОЈЕКАТ Доношење одлуке о преузимању оснивачких права над установама примарне
здравствене заштите
2007. г.
2. ПРОГРАМ
Подизање капацитета постојећих објеката здравствених установа и
равномернији распоред на територији града
Дом здравља,
2. 1. ПРОЈЕКАТ Наставак изградње нове здравствене станице у Дуваништу и насељу Бранко током
Бјеговић.
2007. г. ЈП Дирекција за
изградњу града
током
Дом здравља
2.2. ПРОЈЕКАТ Реконструкција Дома здравља и адаптација здравствених амбуланти.
2007. г.
Завода за
2. 3. ПРОЈЕКАТ Санација и адаптација зграде диспанзера и амбуланти Завода за здравствену током
заштиту радника.
2007. г. здравствену
заштиту радника
Завод за плућне
2. 4. ПРОЈЕКАТ Набавка опреме нове генерације за ефикасну превенцију и лечење плућних током
болесника.
2007. г. болести
Завод за хитну
2. 5. ПРОЈЕКАТ Завршетак система за централну климатизацију; набавка нове медицинске током
опреме; увођење целовитог информационог система и обнова дела возног парка 2007. г. медицинску помоћ
(три возила ) у Заводу за хитну медицинску помоћ.
током
Завод за
2. 6. ПРОЈЕКАТ Надградња централног објекта Завода за здравствену заштиту студената.
2007. г. здравствену
заштиту студената
3. ПРОГРАМ
Адаптација, реконструкција и санација објеката; набавка нове и поправка
постојеће опреме; унапређење кадровске базе клиничког здравства
3.1. ПРОЈЕКАТ Почетак болничког рада максилофацијалне хирургије у новоизграђеном простору почетак Клиника за
Клинике за стоматологију.
2007. г. стоматологију
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4. ПРОГРАМ

Очување и унапређење здравља и спречавање настанка болести и повреда у
којима је локална заједница партнер здравственим установама
током
4. 1. ПРОЈЕКАТ Превентивне и промотивне активности на афирмацији здравог начина живота.
2007. г.
током
4. 2. ПРОЈЕКАТ Превенција болести зависности – пре свега код младих.
2007. г.

Институт за
заштиту здравља
Одсек за
превенцију
болести
зависности

4.6. Друштвена брига о деци
Општи циљ: Свеобухватни систем заштите деце и породица са децом
Посебан циљ: Обезбеђивање основних права, посебно најсиромашнијем делу дечје популације
Рок
Финансијска помоћ породици са децом у функцији њиховог правилног
психофизичког развоја
током
1. 1. ПРОЈЕКАТ Редовни трансфери законом утврђених финансијских облика дечје заштите.
2007. г.

Носилац
активности

1. ПРОГРАМ

1.2 ПРОЈЕКАТ Праћење и поједностављивање поступка остваривања законом утврђених права
из дечије заштите.

1. 3. ПРОЈЕКАТ Финансијска помоћ породици са децом по прописима града.

2. ПРОГРАМ

Подизање капацитета постојећих објеката дечијих установа и изградња
нових

Управа за дечију,
социјалну и
примарну здрав.
заштиту

током
2007. г.

Управа за дечију,
социјалну и
примарну
здравствену
заштиту

током
2007. г.

Управа за дечију,
социјалну и
примарну
здравствену
заштиту
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2. 1. ПРОЈЕКАТ Проширење капацитета доградњом постојећих вртића.
Наставак изградње вртића у Нишкој Бањи и Дуваништу
Реконструкција, доградња и санација објекта Дечјег одмаралишта у Дивљанама.
2.2. ПРОЈЕКАТ Набавка нове опреме, дидактичких средстава и уређење унутрашњег и
спољашњег простора вртића, стварање квалитетнијих услова за боравак деце и
рад предшколских институција

током
2007. г.

ЈП Дирекција за
изградњу града

током
2007. г.

надлежне управе,
ЈП "Пчелица"

4.7. Социјална заштита
Општи циљ: Социјална сигурност грађана
Посебан циљ: Минимална социјална сигурност грађанима који не могу да обезбеде своју егзистенцију економским активностима
Рок
Адекватна и правовремена социјална заштита у складу са потребама
грађана у предстојећим транзиционим променама
1. 1. ПРОЈЕКАТ Развијање мреже социјалне заштите, већи износи трансфера и укључивање током
најугроженијих група које нису обухваћене социјалном заштитом.
2007. г.

Носилац
активности

1. ПРОГРАМ

1.2 ПРОЈЕКАТ Проширени облици социјалне заштите предвиђени градском
реализоваће се у складу са материјалним могућностима града.

одлуком током
2007. г.

Реформа социјалних услуга у правцу деинституционализације, развоја
алтернативних облика и укључивања различитих актера у пружању услуга.
2. 1. ПРОЈЕКАТ Увођење нових, недостајућих услуга социјалне заштите у локалној заједници и током
подизање квалитета пружених услуга корисницима.
2007. г.

Управа за дечију,
социјалну и
примарну
здравствену
заштиту, Центар
за социјални рад
Управа за дечију,
социјалну и
примарну здрав.
заштиту, Центар
за социјални рад

2. ПРОГРАМ

Управа за дечију,
социјалну и
примарну здрав.
заштиту
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2. 2. ПРОЈЕКАТ Посредовање (медијација) између малолетних преступника и њихових жртава
заједнички ће наставити да реализују УНХЦР, надлежно министарство и Центар
за социјални рад.
2. 3. ПРОЈЕКАТ Социјално становање у заштићеним условима – УНХЦР, као донатор,
реализоваће преко Центра за социјални рад.
2. 4. ПРОЈЕКАТ Користећи постојеће просторне и кадровске капацитете Дом за децу и омладину
"Душко Радовић" уз помоћ града и градске општине Пантелеј, формираће
Центар за:
-децу без родитељског старања,
-прихватилиште за децу и младе,
-дневни боравак за децу из материјално угрожених породица,
-подршку осамостаљивању штићеника ("Корак до самосталности "),
-жене и децу жртве насиља у породици,
-интернатски смештај.
2. 5. ПРОЈЕКАТ Отварање клубова за дневни боравак остарелих.
2. 6. ПРОЈЕКАТ Увођењем нових, хуманијих облика збрињавања путем пружања неопходних
услуга у кућним условима (здравствена нега, помоћ у кући и ван ње).
2. 7. ПРОЈЕКАТ Просторни проблем установе за смештај лица ометених у развоју "Мара"
решаваће се у 2007. години, учествовањем у партнерским програмима,
донаторством или на други начин.
3. ПРОГРАМ
Народна кухиња наставиће рад уз преиспитивање могућности повећања
броја корисника и одржавање квалитета оброка

током
2007. г.

Центар за
социјални рад

током
2007. г.
током
2007. г.

Центар за
социјални рад
Центар за
социјални рад,
Дом "Душко
Радовић"

током
2007. г.
током
2007. г.

Геронтолошки
центар
Установа "Мара"

током
2007. г.

Управа за дечију,
социјалну и прим.
здрав. Заштиту

4.8. Заштита животне средине
Општи циљ: Смањење загађености, живот и развој у здравој животној средини
Посебан циљ : Спречавање , контрола, смањивање и санација свих облика загађивања
Рок
1. ПРОГРАМ

Санација и решавање затечених проблема, реализација инфраструктурних
пројеката и бољи приступ у заштити животне средине

Носилац
активности
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1. 1. ПРОЈЕКАТ Санација постојеће депоније која је већ достигла критичну квоту одлагања
отпада реализоваће се према пројекту Института "Кирило Савић " и захтева:
-обезбеђење средстава за реализацију пројекта (по фазама)
-дефинисање начина будућег третмана,
- избор технолошког решења.
1.2 ПРОЈЕКАТ Изградња ЕКО-центра у складу са Националном стратегијом управљања отпадом
отпочеће:
-договором заинтересованих општина,
-избором локације,
-обезбеђењем средстава за формирање,
-избором стратешког партнера.
2. ПРОГРАМ
Припрема годишњег програма мониторинга ваздуха
2. 1. ПРОЈЕКАТ Обезбеђење средстава из буџета или других извора, информисање јавности и
покретање иницијатива у вези са резултатима мониторинга.

3. ПРОГРАМ
Припрема годишњег програма мерења буке у Нишу
3. 1. ПРОЈЕКАТ Израда акустичке мапе града.

током
2007. г.

градски менаџер,
надлеже управе

током
2007. г.

градски менаџер,
надлеже управе

током
2007. г.

Управа за
привреду,
одрживи развој и
заштиту животне
средине

током
2007. г.

Управа за
привреду,
одрживи развој и
заштиту животне
средине

4. ПРОГРАМ
Припрема програма вишегодишњег мониторинга аеро полена
4. 1. ПРОЈЕКАТ Дефинисање извора финансирања; избор погодне локације; инсталација мерног током
инструмента; очитавање и обрада података; обавештавање јавности.
2007. г.

Управа за
привреду,
одрживи развој и
заштиту животне
средине
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5. ПРОГРАМ

Израда Локалног акционог еколошког плана (ЛЕАП ) на основу
претходног,али са уважавањем нове ситуације и савремене методологије
израде
5. 1. ПРОЈЕКАТ Израда овог изузетно значајног документа који ће детаљно указати на све тком
проблеме у области екологије и одредити активности за отклањање уочених и 2007. .
спречавање даље деградације животне средине подразумева:
-изгласавање скупштинске одлуке о изради ЛЕАП-а,
-именовање координатора,
-обезбеђивање средстава,
-доношење политичке одлуке о учешћу локалне заједнице у изради овог
стратешког документа.

6. ПРОГРАМ

Управа за
привреду,
одрживи развој и
заштиту животне
средине

Изградња прихватилишта за псе и мачке луталице

У Нишу, 06.11.2006. године

УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОДСЕК ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

