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Градско веће Града Ниша, као један од извршних органа Града Ниша, од 
образовања, 12. јула 2016. године до данас одржало је 190. седница.  

1. Пре свега, полазећи од овлашћења Градског већа, да је предлагач 
прописа и других аката Скупштини Града Ниша, упућено је у скупштинску процедру 
укупно 907 аката. 

Као значајан акт, истичем и предлог за промену Статута Града Ниша који је 
упућен у скупштинску процедуру. Такође, на предлог Градског већа донета је 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији градских управа Града 
Ниша, као и Одлука о правобранилаштву Града Ниша и Правилник о управи 
правобранилаштва Града Ниша. 

2. У овом периоду, у скупштинску процедуру упућено је 184 предлога општих 
аката, који су пре свега са снагом прописа. Посебно истичем новину у 
организационом и руководећем смислу која се односи на: именовање главног 
урбанисте и именовање руководиоца Правобранилаштва града Ниша.  

3. Као значајне документе за развој Града Ниша, а који су предложени од 
стране Градског већа, издвајам стратегије и акционе планове и то: 

- Акциони план одрживог развоја Града Ниша  2015-2020 
- Акциони план одрживог енергетског развоја Града Ниша (SEAP) 
- Стратегија за бригу о младима Града Ниша 2015-2020 и Стратегија 

безбедности младих Града Ниша 



- Стратегија o социјалној заштити Града Ниша  2015-2020 
- Локални акциони план за родну равноправност и имплементацију УН 

Резолуције 1325 „Жене, мир и сигурност“ на локалном нивоу у Граду Нишу 
за период 2016 – 2017 

Захваљујем свим стручним лицима и грађанима Ниша који су узели учешће 
у припреми ових документа и својим сугестијама и предлозима помогли у процени 
и проналажењу најбољих решења за Град. 

4. Сагласно новинама у Закону о планирањи и изградњи, фазно су 
предузимане активности, приступало се предлагању и доношењу планских 
документа.  

Предложено је укупно 40 одлука о изради планова регулације, 16 планова 
генералне регулације и 22 планова детаљне регулације. 

Питање вишегодишње идеје о измештању пруге је решено и на предлог 
Градског већа, Скупштина Града Ниша донела је Одлуку о изради Плана 
генералне регулације обилазне пруге на подручју Града Ниша.  

5. Створени су предуслови за стварање повољног пословног амбијента у 
циљу довођења страних инвеститoра и упошљавања нових  људи. Примера ради  
наводим успешну сарадњу са компанијом “Џонсон електрик” у Нишу. Као резултат 
те сарадње је и потписивање Меморандума и изградња новог погона фабрике 
“Џонсон електрик” у Нишу. 

Такође, поменуо бих и реализацију још једне велике инвестиције у Граду 
Нишу, и то изградњу новог продајног центра у Нишу “Stop Shop”. У овом продајном 
центру посао је нашло више до 130 Нишлија, што је у складу са мерама које су 
предузимане у циљу отварања нових радних места и смањења броја 
незапослених. 

Наводим и да су у току активности, како логистичке, тако и стручне и 
админстративне за реализацију пројеката изградње "Новог Ниша" на локацији 
касарне Бубањски хероји, од стране инвеститора Clean earth and capital, као и  
оживљавање локације Лозни калем, на основу Меморандума о разумевању између 
Града Ниша и AQUATERRA SOLUTIONS DOO Будва, ради успостављања 
техничке сарадње и спровођења заједничких активности, које имају за циљ 
реализацију пројекта изградње аква парка на локацији „Лозни калем“ у Нишкој 
Бањи - Град Ниш. 

Један од већих успеха је и успостављање редовног саобраћаја са нишког 
аеродрома. Летом из Малмеа авионом мађарске компаније “Виз Ера”, после 



годину и по дана поново је отворен редовни авионски саобраћај са нишког 
аеродроме “Цар Константин Велики”.  

Завршена је и изградња поповачког колектора. Изградња Поповачког 
колектора је највећа инвестиција у изградњи колекторске мреже у последњих пет 
година у Нишу. 

6. Градско веће сваке године доносило је Програме коришћења средстава 
буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша, као и програме и 
пројекте за његову реализацију. 

7. У делу надлежности Градског већа, да одлучује о суфинансирању и  
финасирању пројеката, Градско веће је донело 62 решења којима су прихваћени 
пројекти и омогућено задовољење интереса грађана и даљи развој Града, а тиме 
и пружање услуга грађанима. 

8. Посебно истичем активности на разматрању писама о намерама и 
понудама инвеститора за улагање у наш Град, целовиту оцену њихове 
сврсиходности и користи за Град као и обавезе града по потписаним документима. 
Успостављена заједничка сарадња омогућила је укључивање, конкурисање и 
добијање средстава пред ИПА и другим међународним фондовима. Још једном 
исказујем задовољство за успостављену повезаност са субјектима ван Града 
Ниша, где смо уз обострани интерес, омогућили покривање одређених трошкова 
за санирање у школама, ОШ Бранко Миљковић и других установа на нашем 
подручју. У том смислу, истичем неке од пројеката који су реализовани у Програму 
прекограничне сарадње Бугарска-Србија, у току 2016. године и то: „Развој спортске 
инфраструктуре“, „Реконструкција и побољшање рада позоришта у 
прекограничном региону, као симбола културолошког туризма“, „Промоција спорта 
и развој спортских активности међу младим људима у пограничном региону“, 
„Рестаурација историјског туризма у прекограничном региону“, „Повећање 
туристичке атрактивности Софије и Ниша“, „Истраживање прошлости као основе 
за развој прекограничног туризма“, „Побољшање културно-историјске туристичке 
понуде увођењем визиторског центра као промотивног алата“, „Изградња кохезије 
младих кроз спорт и едукативне активности у прекограничном региону“, „Социјална 
инфраструктура за бригу деце кроз едукацију“ - Основна школа „Радоје 
Домановић“ Ниш. 

9. У складу са новинама у законској регулативи и усвојеним општим актима 
града, Градско веће одлучивало је и одобравало средстава за пројекте које 
реализују удружења, након спроведеног јавног конкурса. Конкурси су били 
расписивани у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на 
територији Града Ниша, у области заштите животне средине, као и у области 



борачко-инвалидске заштите,  друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, 
помоћи старима, заштита и промовисање људских и мањинских права, наука, 
заштита потрошача, борба против корупције, као и хуманитарни и други програми. 

Одобрено је укупно 79 програма или пројеката од јавног интереса која 
спроводе удружења на територији Града Ниша.  

10. Овај период карактерише по први пут и пројектно буџетирање буџета 
града Ниша, а тиме и систем управљања средстава и контролу трошења истих. 
Донете су одлуке о буџету града Ниша за 2013, 2014, 2015 и 2016. годину, са 
изменама које су условиле пре свега, ради успостављања одређеног биланса. 

11. Мандат карактерише и велики број преузетих новчаних обавеза у 
ранијем периоду, затечени нерегулисани имовинско правни односи, који су имала 
утицаја и на предлагање и реалиазцију Програма уређивања грађевинског 
земљишта и изградње и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног 
земљишта. 

12. У области спорта, сагласно Правилнику и Годишњем програму 
настављене су активности на сагледавању и одобравању средстава за 
суфинанисрање и рад спортских удружења, као и задовољење посебних интереса 
за град. 

Желим да захавалим на досадањем раду свим члановима Градског већа 
који су били задужени по пројектном принципу, координирали процесима и 
пратили активности у циљу  реализације договора са колегијума Градског већа. 

13. Истичем нарочито сарадњу са Комесаријатом за избеглице Републике 
Србије, где је Град Ниш учестовао у добијању средстава на јавним позивима и 
тиме омогућавао овог категорији помоћ у поступку доделе средстава намењених 
породицама (домаћинствима) интерно расељених лица. 

14. Сарадња чланова Градског већа са јавним предузећима чији је оснивач 
град, као и ресорним начелницима омогућавала је континуирано праћење и 
проналажења модуса за унапређење, али и превазилажење насталих проблема. 

У овом периоду поднето је укупно 765 жалби и приговора, које се пре свега 
односиле на трајно, односно, привремено искључење грејања у стамбеном 
простору.  

По жалбама, као другостепени орган Градско веће је поступало и 
одлучивало, и донело је 612 решења и 53 закључка по жалбама, односно 
приговорима. 



Предложена је и донета нова Одлука о условима и начину производње, 
дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом, као и сет пратећих нормативних 
аката. 

15. На основу детаљних анализа одлучивало се о ценама у јавним, јавно-
комуналним предузећима и установама чији је оснивач Град, а сагласно 
овлашћењима прописаним оснивачким актима.  

Истичем и доношење аката у вези са повраћајем више уплаћених средстава 
родитељима корисницима услуга боравка деце у Предшколској установи 
„Пчелица“ Ниш, којим је омогућено родитељима да се изврши повраћај средстава, 
што је пре свега нејасноћа и непрецизност и у законској регулативи, јер су у 
примени два Закона, и то Закон о предшколском васпитању и образовању и Закон 
о основама система образовања и васпитања, који другачије уређују ову материју. 

16. Наглашавам и активности које су предузете од значаја за развој младих, 
пре свега у циљу подстицања активизма и волонтирања младих, као и програма 
којима се остварује јавни интерес у области омладинског сектора на локалном 
нивоу.  

17. У области образовања и школства успостављен је и јавно-приватно 
партнерски однос - замене котлова на лож уље, котловима на дрвену биомасу 
(пелет), односно природни гас, у школским и предшколским установама Града 
Ниша, у циљу примене мера побољшања енергетске ефикасности 

18. Са поносом наглашавам да су губици у одређеним предузећима 
санирани и као посебан пример истичем да је Град Ниш, са руководством Јавног 
предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“, успео да предузме активности 
и оспособи аеродром за остваривање стратешких циљева. 

Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша спровела 
је тендер у вези са обављањем комуналне делатности градског и приградског 
превоза путника на територији Града Ниша, чиме је устројила систем рада и 
смањила субвенције у области саобраћаја, руководећи се стратешким принципима 
даљег развоја. Резултат су и закључени уговори са превозницима о јавно-
приватном партнерству у области пружања услуга градског и приградског превоза 
путника на територији града Ниша. 

Такође, прихватан је и предлог за репрограм дуга грађана због дуговања 
насталих због неплаћања рачуна, народне кухиње путем пројекта, устројавана 
евиденција заштићених купаца, проширивана су права из области социјалне 
услуге, и у скалду са тим донета и нова Одлука о правима из области социјалне 
заштите на територији града Ниша. 



19. Праћени су захтеви мештана чији су објекти захваћени елементарним 
непогодама, као што су клизишта, поплаве, пожари и одобравана  су средства за 
отклањање последица и пражање помоћи. 

20. Започета је и изградња станова за социјално становање, поступак 
изгадње храма посвећеном Св. Василију Острошком, заједничком изградњом 
Града Ниша и Српске православне цркве-Епархије нишке, на локацији насеља 
„Дуваниште“ у Нишу. Град је преко својих органа предузимао активности у смислу 
управљања и располагања непокретностима. У том смилу Градско веће је 
утврдило Предлог решења којим се прибавља у јавну својину Града Ниша 
непокретност, верски објекат-храм посвећен Св. Василију Острошком, заједничком 
изградњом Града Ниша и Српске православне цркве-Епархије нишке, на локацији 
насеља „Дуваниште“ у Нишу и упутило Скупштини Града на даљу надлежност. 

21. У оквиру остваривања права на дечију и социјалну заштиту, отворено је 
обданиште „Пахуљица“ у насељу Никола Тесла и вртић „Панда“ у насељу „Бранко 
Бјеговић“, али и проширена је могућност коришћења права на боравак деце у 
приватним вртићима. Градско веће је у вези са тим утврдило предлог одлуке о 
праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је 
оснивач друго правно или физичко лице. 

22. У делу вођења кадровске политике и одабира руководећег кадра донето 
је 12 решења о разрешењу начелника и заменика начелника и 27 решења о 
постављењу начелника и заменика начелника управа и служби града. 

Поред Савета за људска и мањинска права, Привредно-економског савета, 
Савета за грађанске иницијативе и Комисије за статутарно правна питања, 
прописаних Пословником о раду Градско већа Града Ниша, Градско веће 
образовало је и друга стручна и саветодавна тела за помоћ у раду Градског већа и 
донела је укупно 27 решења. 

23. Контрола и надзор над радом управа и служби града, установа и 
предузећа јесте стална надлежност чланова Градског већа, те су у том смислу, 
ради премошћавања одређених проблема у њиховом пословању упућене и 2 
препоруке надзорним одборима, али сагледаване су и представке на рад 
начелника, одлучивано о захтевима за изузеће начелника и заменика начелника, 
као и представке грађана у вези са радом и понашањем запослених у управама, 
руководећи се пре свега принципом да је управа у служби грађана и јавни сервис. 
Својим актима поништавало је или укидало акте градских управа. 

24. Сагласно закону, предложен је максимални број запослених у локалној 
администарцији. 



Градско веће донело је 65 решења којима је дало сагласност на правилнике 
о унутрашњој организацији и систематизацији управа и служби града, јавних и 
јавно-комуналних предузећа и управа градских општина. 

25. Градско веће разматрало је рад Градских општина и доносило закључке 
у циљу отклањања нејасноћа у примени одређених надлежности ЈКП Медијана и 
ЈКП Наиссус. 

26. Саставни део ове информације је и списак аката приказан по областима 
које је донело Градско веће Града Ниша у претходном периоду, сагласно својим 
овлашћењима прописаним важећим прописима. 

*** 

Наведени подаци указују да је Градско веће Града Ниша у складу са својим 
надлежностима, перманентно пратило функционисање Града, да је имало активан 
и одговоран однос према уоченим појавама и проблемима у граду, покретало 
иницијативе за институционално уређивање и предузимало активности на 
приближавању грађанима и поједностављењу поступака остваривања права 
грађана. У овом периоду, инсистирало се на личној одговорности како носиоца 
јавних функција тако и локалне администрације, и транспарентно говорило о 
стању и одговарало за пропусте у раду. У делу  пренетих надлежности градским 
општина предузимане су координационе мере и активности, ради отклањања 
насталих ситуација и уређивала су се питања на начин, који је омогућио не само 
ефикаснији рад већ и бољи квалитет у пружању услуга житељима града Ниша. 

 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
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СПИСАК АКАТА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД  
ОД 13.07.2012. ГОДИНЕ ДО 30.06.2016. ГОДИНЕ  

  
 Списак аката Градског већа Града Ниша обухвата период од 13. јула 
2012. године до 30. јуна 2016. године. 
 У овом периоду Градско веће Града Ниша је одржало 190 седница, на 
којима je  разматрана 2261 тачка дневног реда. 

У складу са својим законским и статутарним овлашћењима, Градско 
веће је разматрало и утврдило 907 предлогa акaта и упутило их Скупштини 
Града на разматрање и доношење. 

Градско веће у новом саставу је, у периоду од 13. јула 2012. године до 
23. јуна 2016. године донело 1802 решења, 304 закључка, две препоруке, 56 
програма, 31 одлуку, 11 правилника, 4 извештаја, 3 информације, једно 
обавештење, 1 пројекат, 1 план, 1 мишљење и дало један предлог за 
аутентично тумачење одредаба члана 84. Статута Града Ниша.  

Градско веће је разматрало 37 амандмана и дало изјашњења по њима. 
Усвојило је један Извештај Комисије за разматрање пријава на Јавни оглас за 
начелнике и заменике начелника градских управа Града Ниша и донело 
Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за 2013., 
2014., 2015. и 2016. годину и Тарифни систем у јавном градском и приградском 
превозу путника на територији Града Ниша. 
 

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 аката, и то: 
 

- Предлог програма развоја Града Ниша за 2013. годину 
- Предлог програма развоја Града Ниша за 2014. годину 
- Предлог програма развоја Града Ниша за 2015. годину 
- Предлог одлуке о доношењу Акционог плана одрживог енергетског 

развоја Града Ниша (SEAP) 
- Предлог одлуке о усвајању Акционог плана за имплементацију Пакта 

„Једно од петоро“ у периоду од 2015-2020. године 
- Предлог одлуке о усвајању Локалног акционог плана за родну 

равноправност и имплементацију УН Резолуције 1325 „Жене, мир и 
сигурност“ на локалном нивоу у Граду Нишу за период 2016 – 2017 
 

и донело: 
 

- Решење о предлагању чланова у састав Регионалног развојног савета 
за регион Јужне и Источне Србије 

- Решење о стављању ван снаге Јавног позива Градског већа Града 
Ниша за предлагање кандидата за именовање чланова Локалног 
антикорупцијског форума Града Ниша 

- Решење о избору чланова Комисије за дефинисање критеријума и 
поступак избора чланова Локалног антикорупцијског форума Ниш 
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- Решење о оснивању Локалног антикорупцијског форума Ниш 
- Решење о изменама Решења о оснивању Локалног антикорупцијског 

форума Ниш 
- Решење о образовању Оперативног тима за регулаторну реформу  

 
• 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 плана генералне регулације подручја Градске општине 
Медијана  

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације пословно-радне 
зоне „Исток“ у Нишу 

- Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине Нишка 
Бања – прва фаза  

- Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине 
Пантелеј – прва фаза  

- Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени 
Крст – прва фаза  

- Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине 
Палилула – прва фаза  

- Предлог плана детаљне регулације Поповачких колектора за одвођење 
атмосферских и употребљених вода  

- Предлог плана детаљне регулације простора „Триангле“ северно од 
улице Јована Ристића у Нишу 

- Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине 
Палилула - Друга фаза 

- Предлог плана детаљне регулације комплекса „К1“ у делу Радне зоне 
„СЕВЕР“ - западно од пута Р-214 у Нишу 

- Предлог плана детаљне регулације комплекса „К4“ у делу Радне зоне 
„СЕВЕР“ - западно од пута Р-214 у Нишу  

- Предлог измена и допуна Плана детаљне регулације колектора од 
насеља „9. мај“ до нишавског колектора 

- Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени 
Крст - друга фаза 

- Предлог плана детаљне регулације пословно – производног – 
трговинског комплекса на простору инфраструктурног коридора 
аутопута Е-75, деоница Београд – Ниш 

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

- Предлог плана детаљне регулације Комплекса Електронске индустрије 
Ниш 

- Предлог плана детаљне регулације Чамурлијских колектора за 
одвођење атмосферских и употребљених вода 

- Предлог плана детаљне регулације Медошевачког колектора за 
одвођење употребљених вода 

- Предлог плана детаљне регулације Блока „Б4“ у појасу реке Нишаве у 
Нишу 
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- Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације обилазне пруге 
на подручју Града Ниша 

- Предлог плана размештаја башти угоститељских објеката на територији 
Града Ниша 

- Предлог плана детаљне регулације скијалишта „Бојанине воде“ на Сувој 
планини ( део туристичко-рекреативног комплекса) 

- Предлог плана детаљне регулације комплекса трафостанице 110/10 кV 
„Ниш 6“ са прикључним двоструким далеководом 110 кV у Нишу 

- Предлог плана детаљне регулације саобраћајнице јужно од реке 
Нишаве (од Булевара Медијана до границе II фазе Плана генералне 
регулације Градске општине Нишка бања) у Нишу 

- Предлог измена и допуна плана детаљне регулације насеља „9. мај-
север“ у делу Новопланиране улице (веза улице Брестовачке и улице 
Јастребачких партизана) у НишуФ 

- Предлог плана детаљне регулације одморишта „Трупале“ тип II – лево 
на простору инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница 
Београд-Ниш 

- Предлог плана детаљне регулације комплекса трафостанице 110/10 kV 
„Ниш 6“ са прикључним двоструким далеководом 110кV у Нишу 

- Предлог плана детаљне регулације примарног цевовода друге висинске 
зоне водоснабдевања од насеља Доњи Комрен у правцу насеља Горња 
Топоница са локацијом планираног резервоара 

- Предлог плана детаљне регулације Трупалских колектора за одвођење 
атмосферских и употребљених вода 

- Предлог плана детаљне регулације депоније отпада „Бубањ“ на 
територији Града Ниша  

- Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине 
Пантелеј – друга фаза 

- Предлог програма o изменама и допунама Програма уређивања 
грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2015. 
годину 

- Предлог програма o изменама и допунама Програма одржавања 
комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског 
подручја са финансијским планом за 2015. годину 

- Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине Нишка 
Бања – друга фаза 

- Предлог плана генералне регулације Градске општине Пантелеј трећа 
фаза – исток  

- Предлог плана детаљне регулације дела државног пута Р-214 (државни 
пут 2.А реда број 158) од стационаже 173+255 до стационаже 175+212 у 
Нишу 

- Предлог плана локација за киоске на јавним површинама Града Ниша 
- Предлог плана детаљне регулације пута Плоче-Бојанине воде (скијашки 

центар) 
- Предлог плана детаљне регулације блока на Трошарини у Нишу 
- Предлог плана детаљне регулације дистрибутивног гасовода од тачке 

Н1 на дистрибутивној гасоводној мрежи „Индустријска зона Доње 
Међурово“ до МРС „Вулкан“ у  кругу фабрике „Вулкан“ у Нишу 

- Предлог одлуке о изради Првих измена и допуна Плана генералне 
регулације подручја Градске општине Црвени Крст – прва фаза 

- Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације подручја Градске 
општине Црвени Крст – четврта фаза запад 
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- Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације подручја Градске 
општине Црвени Крст – четврта фаза југ 

- Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације подручја Градске 
општине Палилула – четврта фаза запад 

- Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације подручја Градске 
општине Палилула – четврта фаза југозапад 

- Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације подручја Градске 
општине Палилула – четврта фаза југоисток 

- Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације подручја Градске 
општине Пантелеј – четврта фаза северозапад 

- Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације подручја Градске 
општине Пантелеј – четврта фаза север 

- Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације подручја Градске 
општине Пантелеј – четврта фаза североисток 

- Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације за насеља Доња 
Трнава, Доња Топоница и Мезграја у ГО Црвени Крст 

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за подручје 
Каменичког Виса и викенд насеља на потезу Каменица-Церје 

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за грађевинско 
подручје уз инфраструктурни коридор и реку Нишаву на потезу 
Сићевачке клисуре 

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за део спољашњег 
градског примарног прстена, од државног пута II-А реда број 158 до 
државног пута II-Б реда број 427, деонице на територији Града Ниша 

- Предлог прве измене и допуне Плана генералне регулације подручја 
Градске општине Палилула-прва фаза 

- Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине 
Пантелеј – трећа фаза – запад 

- Предлог плана детаљне регулације аеродрома „Константин Велики“ у 
Нишу 

- Предлог прве измене и допуне Плана генералне регулације подручја 
градске општине Медијана 

- Предлог плана генералне регулације дела подручја Градске општине 
Нишка Бања - трећа фаза 

- Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени 
Крст - трећа фаза 

- Предлог плана генералне регулације обилазне пруге на подручју Града 
Ниша 

 
Градско веће је упутило Скупштини Града на доношење: 

 
- Предлог одлуке о усвајању Елабората о оправданости отуђења 

грађевинског земљишта Републици Србији – Министарство здравља – 
Клинички центар Ниш  

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације депоније смећа 
„Бубањ – Јовановац“ на територији Града Ниша  

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса 
Електронске индустрије Ниш 

- Предлог одлуке о допунама одлуке о стамбеним зградама и становима 
- Предлог програма о изменама и допунама Програма уређивања 

грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2012. 
годину  
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- Предлог програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са 
финансијским планом за 2013. Годину 

- Предлог  одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа Завод за урбанизам Ниш 

- Предлог решења о образовању Комисије за планове града Ниша 
- Предлог програма о изменама и допунама Програма уређивања 

грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2012. 
годину   

- Предлог одлуке о усвајању Елабората о оправданости отуђења 
грађевинског земљишта Републици Србији – Министарство здравља– 
Клинички центар Ниш 

- Предлога одлуке о изради Плана детаљене регулације комплекса 
трафостанице 110/10 kV „Ниш 6“ са прикључним двоструким 
далеководом 110 kV у Нишу 

- 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 Плана детаљне регулације Медошевачког 
колектора за одвођење употребљених вода 

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације Поповачких 
колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода 

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације Чамурлијских 
колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода 

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације Трупалских 
колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода 

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације примарног 
цевовода друге висинске зоне водоснабдевања од насеља Доњи 
Комрен у правцу насеља Горња Топоница са локацијом планираног 
резервоара 

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације постројења за 
пречишћавање употребљених вода у КО Трупале 

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације пута Плоче – 
Бојанине воде (скијашки центар) 

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације скијалишта 
„Бојанине воде“ на Сувој планини 

- Предлог одлуке о изменама Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
депоније смећа „Бубањ – Јовановац“ на територији Града Ниша 

- Предлог одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације 
колектора од насеља 9. мај до нишавског колектора 

- Предлог одлуке o изменама и допунама Одлуке о утврђивању 
вредности бода за одређивање висине накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта 

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације аеродрома „Цар 
Константин“ у Нишу 

- Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта  

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације простора 
„Триангле“ северно од улице Јована Ристића у Нишу 

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације блока „Б4“ у појасу 
реке Нишаве у Нишу 
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- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације саобраћајнице 
јужно од реке Нишаве (од Булевара Медијана до границе II фазе Плана 
генералне регулације Градске општине Нишка Бања) у Нишу 

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације прикључног 
далековода 110 kV на трафостаницу 110/10kV „Ниш 5“ у Нишу 

- Предлога одлуке о изради Плана детаљене регулације дистрибутивног 
гасовода од тачке Н1 на дистрибутивној гасоводној мрежи „Индустријска 
зона Доње Међурово“ до МРС „Вулкан“ у кругу фабрике „Вулкан“ у Нишу 

- Предлог одлуке о изради Плана детаљене регулације магистралног 
гасовода МГ-10 Ниш – Димитровград – Граница Србија / Бугарска на 
територији Града Ниша  

- Предлог одлуке о утврђивању висине накнаде за установљење права 
службености на грађевинском земљишту у јавној својини Града Ниша 

- Предлог програма о изменама и допунама Програма уређивања 
грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2014. 
годину 

- Предлог одлуке о критеријумима за категоризацију општинских путева и 
улица на територији Града Ниша 

- Предлог одлуке о категоризацији општинских путева и улица на 
територији Града Ниша 

- Предлог одлуке о изради првих измена и допуна Плана генералне 
регулације подручја градске општине Медијана 

- Предлог одлуке о изради Првих измена и допуна Плана генералне 
регулације подручја градске општине Палилула прва фаза 

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације стамбеног насеља 
у Нишу у улици Зетској бб 

- Предлог одлуке о изменама и допунама 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 изради Плана генералне регулације обилазне пруге 
на подручју Града Ниша 

- Предлог одлуке о изменама Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације депоније отпада „Бубањ“ на територији Града Ниша 

- Предлог одлуке о усвајању Предлога концесионог акта изградње 
Регионалног центра за управљање отпадом ''Келеш'' и Студије 
оправданости давања концесије 

- Предлог одлуке о Главном урбанисти Града Ниша 
- Предлог одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта 
- Предлог одлуке о повећању основног капитала Јавног предузећа Завод 

за урбанизам Ниш 
- Предлог решења о именовању главног урбанисте Града Ниша 
- Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога 

решења о именовању главног урбанисте Града Ниша 
- Предлог решења о именовању главног урбанисте Града Ниша 
- Предлог решења о изменама Решења о образовању Комисије за 

планове Града Ниша 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о изради првих измена 

и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине 
Медијана 
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- Предлог решења о давању сагласности на закључење Уговора о 
уређивању међусобних права и обавеза у вези отуђеног неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавној својини Града Ниша који би био 
закључен између Града Ниша, са једне стране и ''ЛУКОИЛ СРБИЈА'' АД 
БЕОГРАД, са друге стране 

- Предлог одлуке о грађевинском земљишту 
- Предлог програма o изменама и допунама Програма уређивања 

грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2015. 
годину 

- Предлог програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са 
финансијским планом за 2016. годину 

- Решење о утврђивању Предлога решења о изменама Решења о 
образовању Комисије за планове Града Ниша 

- Предлог одлуке о измени Одлукe o постављању мањих монтажних 
објеката на јавним површинама на територији града Ниша 

- Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога одлуке 
о грађевинском земљишту 

- Предлог одлуке о одређивању максималне спратности објеката на 
територији Града Ниша у поступку озакоњења објеката 

- Предлог одлуке о грађевинском земљишту 
- Предлог Одлуке о усвајању Eлабората о оправданости отуђења 

грађевинског земљишта у јавној својини без обавезе плаћања накнаде, 
на територији Града Ниша, у оквиру Индустријске зоне Север, компанији 
Johnson Electric д.о.о. Ниш за реализацију пројекта Johnson Electric 
д.о.о. Ниш – 2. Фаза 

- Предлог решења о измени Решења о образовању Комисије за планове 
Града Ниша 

- Предлог плана детаљне регулације прикључног далековода 110 кV на 
трафостаницу 110/10 кV „Ниш 5“ у Нишу 

 
Градско веће је у овој области донело: 
 

- Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога одлуке 
о усвајању елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта 
у оквиру комплекса Аеродрома Константин Велики у Нишу, број 190-
1/2012-03 од 08.03.2012. године 

- Закључак којим се покреће иницијатива за израду елабората о 
оправданости и давање у закуп грађевинског земљишта Eyemaxx 
Management GMBH Аустрија или привредном друштву чији је Eyemaxx 
Management GMBH Аустрија оснивач у Србији 

- Закључак у вези са спровођењем надзора над Управом за планирање и 
изградњу поводом издавања локацијске и грађевинске дозволе и 
непоступања у складу са решењем републичког урбанистичког 
инспектора 

- Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога плана 
детаљне регулације 17 улица у насељу Доња Врежина у Нишу – јужно 
од улице Књажевачке, број 356-3/2012-03 од 05.06.2012. године 

- Закључак о покретању иницијативе за израду Елабората о 
оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде, 
Министарству здравља Републике Србије-Клиничком центру Ниш 
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- Решење о давању сагласности на Предлог одлуке o расписивању 
огласа за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини 
јавним надметањем 

- Закључак о стављању ван снаге Закључка којим се покреће иницијатива 
за израду елабората о оправданости давања у закуп грађевинског 
земљишта Eyemaxx Management GMBH Аустрија или привредном 
друштву чији је Eyemaxx Management GMBH Аустрија оснивач у Србији 

- Закључак којим се покреће иницијатива за израду елабората о 
оправданости  отуђења грађевинског земљишта Eyemaxx Management 
GMBH Аустрија или привредном друштву чији је Eyemaxx Management 
GMBH Аустрија оснивач у Србији 

- Решење о утврђивању Нацрта елабората o оправданости отуђења 
грађевинског земљишта на територији Града Ниша EYEMAXX 
Management GmbH Аустрија или привредном друштву чији је EYEMAXX 
Management GmbH Аустрија оснивач у Србији и Нацрт уговора о 
отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини без обавезе плаћања 
накнаде 

- Решење о утврђивању Нацрта елабората о оправданости отуђења 
грађевинског земљишта Републици Србији - Министарство здравља – 
Клинички центар Ниш и Нацрта уговора о отуђењу грађевинског 
земљишта у јавној својини без обавеза плаћање накнаде 

- Решење о стављању ван снаге Решења Градског већа града Ниша о 
утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације 
пословно радне зоне „Исток“ у Нишу Решење о утврђивању Предлога 
одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса Електронске 
индустрије Ниш 

- Закључак којим се препоручује Градоначелнику Града Ниша да раскине 
уговор о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини 
ради изградње, закљученог између Града Ниша и ITALNIS GROUP д.о.о. 
Нишка Бања 

- Закључак којим се предлаже Скупштини Града Ниша да по хитном 
поступку одлучује о Предлогу одлуке о изради Плана детаљне 
регулације депоније смећа „Бубањ-Јовановац“ на територији Града 
Ниша 

- Закључак којим се предлаже Скупштини Града Ниша да по хитном 
поступку одлучује о Предлогу плана генералне регулације подручја 
Градске општине Палилула – прва фаза 

- Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога 
решења о образовању Комисије за планове Града Ниша 

- Решење којим се прихвата да Град Ниш финансира разлику вишкова и 
мањкова радова за пројекат „Извођење радова на реконструкцији улица 
у Граду Нишу и прелазак на режим кружних токова“ 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога плана генералне 
регулације подручја Градске општине Медијана 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога одлуке о изради 
Плана детаљне регулације аеродрома „Цар Константин“ у Нишу 

- Закључак у вези са Иницијативом за израду Плана детаљне регулације 
Центра за управљање отпадом „Келеш“ 

- Решење о утврђивању Нацрта елабората о оправданости отуђења 
грађевинског земљишта у јавној својини, на територији Града Ниша, у 
оквиру Индустријске зоне Север у Нишу и Нацрта уговора о отуђењу 
грађевинског земљишта у јавној својини без обавезе плаћања накнаде 
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- Решење о давању сагласности на Пројекат Јавног предузећа Градска 
стамбена агенција Ниш "Изградња станова за социјално становање у Л5 
и Л6 на локацији у улици Мајаковског у Нишу" 

- Закључак о повлачењу из скупштинске процедуре Предлога плана 
детаљне регулације комплекса трафостанице 110/10 кV „Ниш 6“ са 
прикључним двоструким далеководом 110 кV у Нишу 

- Закључак у вези са спровођењем надзора над Управом за планирање и 
изградњу по налогу Министарства државне управе и локалне 
самоуправе у вези са захтевом за издавање локацијске дозволе   

- Закључак у вези са Иницијативом за измену Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације Регионалног центра за управљање отпадом 
„Келеш“ 

- Закључак о извршеном надзору над радом Управе за планирање и 
изградњу у вези са захтевом Ненада Радивојевића за издавање 
локацијске дозволе 

- Решење о давању сагласности ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 
издавање меница предузећу ЈКП „Горица“ Ниш   

- Закључак о покретању иницијативе за израду Елабората о 
оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини 
Републике Србије, на територији Града Ниша, без накнаде у корист 
Привредног друштва JOHNSON ELEKTRIC DOO NIŠ 

- Решење о утврђивању нацрта Елабората о оправданости отуђења 
грађевинског земљишта у јавној својини без обавезе плаћања накнаде 
на територији Града Ниша, у оквиру индустријске зоне Север, компанији 
Јohnson Electric д.о.о. Ниш за реализацију пројекта Јohnson Electric 
д.о.о. Ниш – 2 фаза и Нацрта Уговора о отуђењу грађевинског 
земљишта у јавној својини без обавезе плаћања накнаде, који би био 
закључен између Града Ниша и Јohnson Electric д.о.о. Ниш  

- Закључак којим се покреће иницијатива за израду Елабората о 
оправданости отуђења грађевинског земљишта, на к.п. бр. 2919/56, К.О. 
Ниш – Црвени Крст, у Индустријској зони „Север“, у јавној својини Града 
Ниша, укупне површине 85а и 74м2, у корист Предузећа за трговину и 
услуге ERGOMADE d.o.o. Merošina, Мраморско брдо бб, Мрамор, без 
накнаде 

- Решење о утврђивању нацрта Елабората о оправданости отуђења 
грађевинског земљишта у јавној својини Града Ниша, без накнаде, у 
корист Прeдузећа за трговину и услуге ERGOMADE  д.о.о. Мерошина 

 
У овој области Градско веће  је дало:  
 

- Обавештење о обављеном јавном увиду за Нацрт елабората о 
оправданости отуђења грађевинског земљишта Републици Србији – 
Министарству здравља– Клиничком центру Ниш као и Нацрт уговора о 
отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини без обавезе плаћања 
накнаде, на основу Решења Градског већа број 959-11/2012-03 од 
05.10.2012. године 
 

• ОБЛАСТ ФИНАНСИЈА 
 

Градско веће је утврдило предлоге следећих аката и упутило их 
Скупштини града на усвајање: 
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- Предлог одлуке о ребалансу буџета Града Ниша за 2012. годину 
- Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину 
- Предлог одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно 

градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета 
Града Ниша градским општинама у 2013. години 

- Предлог одлуке о условном отпису камата и мировању пореског дуга 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 

2013. годину 
- Предлог одлуке о задуживању за финансирање дефицита текуће 

ликвидности 
- Предлог одлуке о измени Одлуке о условном отпису камата и мировању 

пореског дуга 
- Предлог одлуке о утврђивању зона за обрачун пореза на имовину 

физичких лица 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 

2013. годину 
- Предлог средњорочног програма робних резерви Града Ниша за 2013-

2017. годину 
- Предлог одлуке о завршном рачуну буџету Града Ниша за 2012. годину 
- Предлог одлуке о прихватању учешћа Града Ниша у Програму за 

измиривање обавеза по основу капиталних инвестиционих издатака 
према приватном сектору 

- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 
2013. годину 

- Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога одлуке 
о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину, 
број 1235-1/2013-03 од 22.08.2013. године 

- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 
2013. годину 

- Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2014. годину 
- Предлог одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно 

градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета 
Града Ниша градским општинама у 2014. години 

- Предлог одлуке о сарадњи Града Ниша са Основним јавним 
тужилаштвом у Нишу  

- Предлог одлуке о ангажовању предузећа за ревизију ради екстерне 
ревизије завршног рачуна буџета Града Ниша за 2013. годину 

- Предлог одлуке о задуживању за финансирање дефицита текуће 
ликвидности 

- Предлог одлуке о задуживању за финансирање капиталних 
инвестиционих расхода 

- Предлог решења о отуђењу акција АИК Банке АД Ниш у јавној својини 
Града Ниша  

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП 
Градска стамбена агенција Ниш којом се  одобрава   продаја обичних 
(управљачких) акција АИК банке Ниш, акционара ЈП Градска стамбена 
агенција Ниш  

- Предлог одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта 

- Закључак о доприносу носиоца јавних функција мерама штедње 
- Предлог одлуке о завршном рачуну буџету Града Ниша за 2013. годину 
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- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 
2014. годину 

- Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину 
- Предлог одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно 

градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета 
Града Ниша градским општинама у 2015. године 

- Предлог одлуке о локалним комуналним таксама 
- Предлог одлуке o задуживању Града Ниша 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 

2015. године 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о задуживању Града 

Ниша 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 

2015. годину 
- Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2014. годину 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 

2015. годину  
- Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2016. годину 
- Предлог одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно 

градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета 
Града Ниша градским општинама у 2016. години 

- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним 
административним таксама 

- Предлог одлуке о измени Одлуке о задуживању Града Ниша 
- Предлог одлуке о задуживању за финансирање дефицита текуће 

ликвидности 
- Предлог одлуке о ангажовању предузећа за ревизију ради екстерне 

ревизије завршног буџета Града Ниша за 2015. годину 
- Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2015. годину 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 

2016. годину 
 
    Градско веће је донело: 
 

- Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за 
период јануар-јун 2012. године 

- Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога одлуке 
о ангажовању предузећа за ревизију за екстерну ревизију завршног 
рачуна буџета Града Ниша за 2011. годину, број 284-1/2012-03 од 
12.04.2012. године 

- Решење о утврђивању Предлога одлуке о ангажовању предузећа за 
ревизију за екстерну ревизију завршног рачуна буџета Града Ниша за 
2011. годину 

- Закључак о покретању поступка за предлагање Ребаланса буџета Града 
Ниша за 2012. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога одлуке о завршном 
рачуну буџета Града Ниша за 2011. годину 

- Закључак о кредитном задуживању ЈКП „Градска топлана“ Ниш 
- Закључак о кредитним задужењима ЈКП „Медиана“ Ниш 
- Закључак о покретању иницијативе да се ребалансом буџета Града 

Ниша за 2012. годину определе недостајућа средства Градским 
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општинама Медијана, Црвени Крст и Палилула, на име спроведених 
избора за одборнике Скупштина Градских општина 

- Закључак којим се предлаже Градоначенику да у име Града Ниша да 
изјаву ресорном Министарству регионалног развоја и локалне 
самоуправе, којом прихвата да су 2012. године, буџетом Града Ниша 
обезбеђена средства за суфинансирање пројекта, и то: 

- Изградња Булевара Сомборска, основни уговор и додатни радови  
- Реконструкција, доградња и надградња у ОШ „Душко Радовић“, 

основни уговор и додатни радови  
- Изградња отворених спортских терена у ОШ „Душко Радовић“, 

основни уговор  
- Реконструкција улица у граду Нишу, прелазак на режим кружних 

токова-раскрсница код парка Чаир, раскрница Булевара 
Немањића и Војводе Мишића, додатни радови  

- Реконструкција улица у граду Нишу, прелазак на режим кружних 
токова-раскрсница, улице Сремске, Булевара Немањића и 
Византијског Булевара, додатни радови  

- Реконструкција улица у граду Нишу-Орловића Павла, Наде Томић 
и Страхињића Бана, основни уговор  

- Доградња ОШ „Мирослав Антић“, основни уговор  
- Изградња вртића у насељу „Никола Тесла“, основни уговор и 

додатни радови  
- Изградња вртића у насељу „Бранко Бјеговић“, основни уговор и 

додатни радови  
- Закључак којим се налаже Управи за финансије, изворне приходе 

локалне самоуправе и јавне набавке, да изврши корекције у Нацрту 
одлуке о ребалансу буџета Града Ниша за 2012. годину 

- Закључак о одобравању кредитног задужења ЈКП „Тржница“ Ниш 
- Закључак којим се не одобрава кредитно задуживање ЈКП „Тржница“ 

Ниш 
- Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за 

период јануар-септембар 2012. године 
- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП 

„Обједињена наплата“ Ниш, број 00-4340 од 12.10.2012. године, о 
одобравању јемства ЈКП „Градска топлана“ Ниш 

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

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

- Закључак о кредитном задужењу ЈКП „ГОРИЦА“ Ниш 
- Закључак о кредитном задужењу ЈКП „Наиссус“ Ниш 
- Закључак којим се одобрава кредитно задужење ЈП „Аеродром“ Ниш 
- Закључак којим се одобрава кредитно задужење ЈКП „Тржница“ Ниш 
- Закључак којим се прихвата иницијатива да ЈП „Градска стамбена 

агенција“ Ниш буде сагледана као индиректни корисник буџета Града 
Ниша 

- Решење о измени Предлога одлуке о завршном рачуну буџету Града 
Ниша за 2012. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога одлуке о завршном 
рачуну буџета Града Ниша за 2012. годину, број 813-1/2013-03 од 
30.05.2013. године и број 910-8/2013-03 од 13.06.2013. године 
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- Решење о прихватању продужења рока и повећање износа за 
финансирање пројекта „Унапређење конкурентности Аеродрома 
Констанин Велики“ – II фаза 

- Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за 
период јануар-јун 2013. године 

- Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за 
период јануар-септембар 2013. године 

- Правилник о ближим критеријумима, начину и поступку доделе 
средстава или недостајућег дела средстава из буџета града Ниша за 
подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују 
удружења 

- Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за 
период јануар - јун 2014. године 

- Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за 
период јануар-септембар 2014. године  

- Решење о давању сагласности на Предлог решења о утврђивању 
елемената за расписивање јавног конкурса избора корисника места за 
оглашавање 

- Решење о давању сагласности на Нацрте уговора о задуживању код 
пословних банака  

- Решење о измени Решења о давању сагласности на Нацрте уговора о 
задуживању код пословних банака број 604-7/2015-03 од 4.5.2015. 
године 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да у сарадњи 
са Управом за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке, одобри пренос средстава Градској општини Пантелеј, због 
недостајућих средстава ради  финансирања на име трошкова набавке 
лож уља до 60 тона на годишњем нивоу за грејање пословног простора, 
седишта градске општине 

- Решење о давању сагласности на Oдлуку о утврђивању цена уклањања 
ствари и других предмета са јавних површина и цена чувања принудно 
уклоњених возила, покретних ствари и других предмета 

- Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за 
период јануар-јун 2015. године 

- Решење о давању сагласности на Нацрт Уговора о дугорочном 
инвестиционом кредиту са банком „UNICREDIT BANK SRBIJA“ АД 
Београд, по претходно прибављеној сагласности Министарства 
финансија-Управе за јавни дуг 

- Решење о давању сагласности  на Нацрт Уговора о кредиту за 
рефинансирање кредита за капиталне инвестиционе расходе са „А И К“ 
банком АД Београд,  (парија кредита бр. 105-0204580024860-57, у 
износу од 330.957.825 динара (2.750.000 евра)) по претходно 
прибављеној сагласности Министарства финансија – Управе за јавни 
дуг број 401-2098/2015-001 од 15.10.2015. године 

- Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за 
период јануар – септембар 2015. године 

- Решење о стављању ван снаге Амандмана I Градског већа Града Ниша 
на Предлог oдлуке о буџету Града Ниша за 2016. годину  

- Решење о стављању ван снаге Амандмана Градског већа Града Ниша 
на Предлог oдлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно 
градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета 
Града Ниша градским општинама у 2016. години 

http://www.ni.rs/wp-content/uploads/02-Amandman-GV-2.pdf
http://www.ni.rs/wp-content/uploads/02-Amandman-GV-2.pdf
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- Правилник о критеријумима за утврђивање висине накнаде за 
коришћење локације за постављање киоска на јавној површини на 
територији Града Ниша 

- Решење о утврђивању почетног износа накнаде за локацију за 
постављање киоска на јавној површини на територији Града Ниша 

- Решење у циљу спровођења и реализације Одлуке о буџету Града 
Ниша за 2016. годину  

- Решење о давању сагласности на Нацрт Уговора о дугорочном 
инвестиционом кредиту са банком „UNICREDIT BANK SRBIJA“ АД 
Београд, по претходно прибављеној сагласности Министарства 
финансија – Управе за јавни дуг број 401-240/2016-001 од 10.02.2016. 
године 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да у сарадњи 
са Управом за финансије, изворне приходе локалне самоупораве и 
јавне набавке, у циљу санирања последица материјалне штете, настале 
на крову стамбене зграде и становима на Византијском булевару број 
116 у Нишу, проузроковане пожаром 29. јануара 2016. године, донесе 
решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, у укупном 
износу до 3.000.000,00 динара 

 
• OБЛАСТ ИМОВИНЕ 

 
Градско веће је утврдило у oвој области утврдило предлоге аката: 

 
- Предлог решења којим се покреће поступак преноса права јавне својине 

на четири путничка моторна возила марке Chevrolet Orlando 1,8 LS+, у 
јавној својини Града Ниша, Министарству унутрашњих послова 
Републике Србије – Полицијској управи у Нишу, непосредном погодбом, 
без накнаде  

- Предлог одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у 
јавној својини Града Ниша 

- Предлог решења о преносу права јавне својине на четири путничка 
моторна возила марке Chevrolet Orlando 1,8LS+, у јавној својини Града 
Ниша, Министарству унутрашњих послова Републике Србије-
Полицијској управи у Нишу, непосредном погодбом, без накнаде 

- Предлог решења о прихватању преноса права својине на 
непокретностима уз накнаду од Републике Србије – Министарства 
одбране Републике Србије 

- Предлог одлуке o одређивању зона  и најопремљенијe зонe на 
територији Града Ниша 

- Предлог одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на 
имовину 

- Предлог одлуке о обавези подношења пореских пријава за утврђивање 
пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне 
књиге, које се налазе на територији Града Ниша 

- Предлог одлуке о висини стопе пореза на имовину у Граду Нишу 
- Предлог одлуке  о оглашавању на територији Града Ниша 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлука о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша 
- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП 

за стамбене услуге ''Нишстан'', о расподели добити за 2013. Годину 
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- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању, 
располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша 

- Предлог решења о отуђењу Зорану Митићу из Ниша, ул. Вождова бр. 
14/1, као најповољнијем понуђачу у поступку јавног надметања, 
пословни простор-локал у приземљу зграде бр. 1 у улазу бр. 14. у ул. 
Вожда Карађорђа у Нишу, површине 24м2, постојеће на кп.778 КО Ниш-
Бубањ на коме је у Листу непокретности бр. 5177 КО Ниш-Бубањ 
уписано право јавне својине Града Ниша 

- Предлог решења о преносу права коришћења Основној школи 
„Мирослав Антић“ са пословним седиштем у Нишу, ул. Књажевачка бр. 
156, на непокретностима на којима је у листу непокретности бр. 3081 КО 
Ниш-Пантелеј уписано право јавне својине Града Ниша, на неодређено 
време без накнаде 

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

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

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

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

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

- Предлог решења о измени Решења о преносу права коришћења 
Установи за физичку културу Спортски центар „Чаир“  

- Предлог решења o измени Решења о прихватању преноса права 
својине на непокретностима уз накнаду од Републике Србије – 
Министарства одбране Републике Србије 

- Предлог решења којим се прибавља у јавну својину Града Ниша 
непокретност, верски објекат-храм посвећен Св. Василију Острошком, 
заједничком изградњом Града Ниша и Српске православне цркве-
Епархије нишке, на локацији насеља „Дуваниште“ у Нишу 

 
и донело: 
 

- Закључак којим се предлаже председнику Скупштине Града Ниша да 
уврсти у дневни ред, хитно сазване седнице Скупштине Града Ниша, 
Предлог решења о прихватању преноса права својине на 
непокретностима уз накнаду од Републике Србије – Министарства 
одбране Републике Србије  
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- Закључак о иницирању покретања поступка преноса права управљања, 
коришћења и инвестиционих права на Нишкој Тврђави, са Републике 
Србије на Град Ниш 

- Решење о давању сагласности на Одлуку о расписивању огласа за 
отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини јавним 
надметањем 

- Закључак о поступку евидентирања непокретности на територији Града 
Ниша 

- Закључак којим Градско веће Града Ниша даје сагласност да Јавно 
предузеће за стамбене услуге "Нишстан" Ниш потпише заложну изјаву 
за упис заложног права - хипотеке на стану у Нишу, у ул. Мокрањчевој 
бр. 81/4а, по предуговору о купопродаји непокретности 

- Изјашњење по Амандману број 1095 Одборничке групе Скупштине 
Града Ниша Демократска странка Србије на Предлог одлуке о изменама 
и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима 
у јавној својини Града Ниша 

- Закључак којим се приступа закључењу Анекса I Уговора о преносу 
права коришћења непокретности у државној својини Ов. II бр.3395/2010. 
године са Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије 

- Закључак у вези са предлогом Анекса I Уговора, који ће бити закључен 
између Града Ниша и Clean Earth Capital d.o.o. Ниш 

 
• OБЛАСТ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ И УСЛУГА 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Градско веће је утврдило предлоге одлука и решења у области 

комуналних услуга и упутило Скупштини Града на усвајање: 
 

- Предлог одлуке о прихватању учешћа у програму ''Рехабилитација 
система даљинског грејања у Србији – фаза IV'' 

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

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Управног одбора 
Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш о смањењу основног 
капитала 

- Предлог одлуке о локалним комуналним таксама 
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним 

комуналним таксама 
- Предлог одлуке о утврђивању зона за обрачун пореза на имовину 

физичких лица 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа  ''Паркинг-сервис'' – Ниш 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа  ''Градска топлана'' Ниш 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа за пијачне услуге  ''Тржница'' Ниш 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа  ''Горица'' Ниш 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа за водовод и канализацију ''Наиссус''  Ниш 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и 
других услуга и накнада 
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- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа  Дирекција за јавни превоз Града Ниша 

- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша 

- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Јавном предузећу за 
аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ 

- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа  “Медиана” Ниш 

- Предлог одлукe о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ 

- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о  оснивању  Јавног  
предузећа за  стамбене  услуге  ''Нишстан'' Ниш 

- Предлог одлуке о изменама и допунама Oдлуке о оснивању Jавног 
предузећа Завод за урбанизам Ниш 

- Предлог одлуке о изменама и допунама Oдлуке о оснивању Jавног 
предузећа  ''Градска стамбена агенција'' Ниш 

- Предлог одлуке о доношењу и имплементацији Регионалног плана 
управљања отпадом за Нишки регион 

- Предлог одлуке о комуналном реду 
- Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о поверавању обављања 

комуналне делатности одржавања улицa, путева и других јавних 
површина у Граду 

- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о начину и роковима 

плаћања комуналних услуга 
- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада 

Одељења комуналне полиције Града Ниша за 2014. годину 
- Предлог решења о давању сагласности за употребу симбола Града 

Ниша Јавном комуналном предузећу „Медиана“ Ниш за употребу 
симбола Града Ниша на едукативном материјалу (летак, билборд и сл.) 
који ће бити штампан и коришћен у оквиру реализације Пројекта 
„Системи управљања отпадом-размена искустава и примера добре 
праксе у БГ-СР пограничној области“-WASTE 

- Предлог одлуке о одређивању комуналних делатности од локалног 
интереса 

- Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа за водовод и канализацију  „Наиссус“  Ниш 

- Предлог одлуке о висини накнаде за рад у надзорним одборима јавних и 
јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Ниш 

- Предлог одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом 
- Предлог одлуке о давању сагласности и усвајању пројекта јавно-

приватног партнерства замене котлова на лож уље, котловима на 
дрвену биомасу (пелет), односно природни гас, у школским и 
предшколским установама Града Ниша 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП 
Градска стамбена агенција Ниш којом се одобрава продаја обичних 
(управљачких) акција 

- Предлог одлуке о комуналном реду 
- Предлог одлуке о поступању са принудно уклоњеним возилима, 

стварима и другим предметима 
- Предлог тарифног система за обрачун и начин обрачуна топлотне 

енергије 
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- Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама и 
допунама Програма пословања  ЈКП „Паркинг-сервис" - Ниш за 2014. 
годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге „Тржница“ Ниш о допуни 
Пијачног реда за мешовите пијаце 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама 
Програма пословања за 2014. годину ЈКП „Наиссус“ – Ниш 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога одлуке о 
комуналном реду 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога одлуке о поступању 
са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Програм о изменама Програма пословањa ЈКП 
„Медиана“ Ниш за 2014. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Програм o изменама и допунама Програма пословања  
ЈКП „Паркинг-сервис" - Ниш за 2014. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
за пијачне услуге „Тржница“ Ниш о допуни Пијачног реда за мешовите 
пијаце 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног комуналног 
предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“-Ниш 

- Предлог решења о давању сагланости на Програм о изменама 
Програма пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора 
ЈКП „Наиссус“-Ниш,  о расподели добити за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора 
ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш,  о расподели добити остварене у 2013. 
години 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о усвајању прве 
измене Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2014. 
годину 

- Предлог о измени и допуни Програма одржавања комуналне 
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са 
финансијским планом за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора 
ЈКП „Медиана“ Ниш,  о расподели нераспоређене добити 

- Предлог одлуке о местима и начину извођења кућних љубимаца на 
јавне површине на територији Града Ниша 

- Предлог одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене на 
територији Града Ниша 

- Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о комуналном реду 
- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада 

Одељења комуналне полиције Града Ниша за 2015. годину 
- Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању висине накнаде за 

обављање послова обједињене наплате за комунално-стамбене услуге, 
које плаћају јавна и јавно комунална предузећа 

- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним 
паркиралиштима 
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- Предлог одлуке о локалним административним таксама 
- Предлог одлуке о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама 
- Предлог одлуке о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за 

радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ Ниш  
- Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног 

предузећа „Горица“ Ниш 
- Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног 

предузећа „Медиана“ Ниш 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа „Паркинг-сервис“ Ниш 
- Предлог одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и 

снабдевања топлотном енергијом 
- Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о начину и роковима 

плаћања комуналних услуга 
- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута 

Јавног комуналног предузећа „Паркинг – сервис“- Ниш 
- Предлог решења о преносу права  коришћења Јавном комуналном 

предузећу ПАРКИНГ СЕРВИС Ниш, улица Светозара Марковића 27, на  
подземној гаражи укупне површине 1581м² у  згради бр.1, улаз бр.1 у 
Тржном центру „Амбасадор“ у ул. Страхињића Бана бб постојећој на 
кп.бр. 352/2 КО Ниш-Бубањ, на којој је у листу непокретности бр. 5174 
КО Ниш-Бубањ уписано право јавне својине Града Ниша, без накнаде 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку  Надзорног одбора 
Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш о расподели 
добити за 2014. годину 

- Решење о стављању ван снаге Решења o утврђивању Предлога 
решења о давању сагласности на Одлуку о промени седишта ЈКП 
„Паркинг-сервис“-Ниш 

- Решење о стављању ван снаге Решење о утврђивању Предлога одлуке 
o допуни Одлуке о локалним комуналним таксама 

- Предлог одлуке o допунaмa Одлуке о локалним комуналним таксама 
- Предлог одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног 

предузећа „Горица“ Ниш 
- Предлог одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног 

предузећа „Градска топлана“ - Ниш 
- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку  о изменама Статута 

Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис“-Ниш 
- Предлог решења o давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора 

број 00-5555/3 од 18.06.2015. године о измени Одлуке Надзорног одбора 
о расподели добити, број 00-2219 од 07.04.2014. године 

- Предлог одлуке о кућном реду у стамбеним зградама на територији 
Града Ниша Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама 
Одлуке о комуналном реду Предлога програма одржавања комуналне 
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са 
финансијским планом за 2016. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада 
Одељења комуналне полиције Града Ниша за 2016. годину 

- Предлог одлуке о престанку важења одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за радио и телевизијску делатност ''Нишка телевизија'' 

- Предлог одлуке о изменама одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа  „Горица“ Ниш 
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- Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
Дирекција за изградњу Града Ниша 

- Предлог решења о образовању Комисије за решавање притужби 
- Предлог одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног 

предузећа  „Горица“ Ниш 
- Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога одлуке 

о прихватању учешћа у програму ''Рехабилитација система даљинског 
грејања у Србији – фаза IV'', број 284-2/2012-03 од 12.04.2012. године 

- Решење о измени Решења o утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Статут о измени и допуни Статута Јавног предузећа  
Дирекција за изградњу Града Ниша 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Статут о изменама Статута Јавног комуналног 
предузећа  „Медиана“ Ниш 

- Решење о измени Решења o утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног 
предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других 
услуга и накнада Ниш 

- Решење о измени Решења o утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног  предузећа 
Дирекција за јавни превоз Града Ниша 

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

- Решење о измени Решења  о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2012. 
годину 

 
Градско веће је донело: 

 
- Закључак о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Горица“ Ниш, којом је одобрено успостављање заложног права у корист 
АИК БАНКЕ АД БЕОГРАД на садашњим и будућим потраживањима ЈКП 
''Горица'' Ниш од Града Ниша по основу Уговора о обављању комуналне 
делатности превоза посмртних остатака у саобраћајним несрећама и 
другим незгодама-рад дежурне службе и Уговора о обављању 
комуналне делатности управљања гробљима, а у циљу обазбеђења 
потраживања АИК БАНКЕ по основу реструктурирања обавеза које 
према њој има ЈКП ''Горица'' Ниш 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног 
комуналног предузећа "Паркинг сервис" Ниш о утврђивању цена 
паркирања и уклањања моторних возила 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног 
комуналног предузећа "Медиана" Ниш о ценама сакупљања отпада 

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

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног 
комуналног предузећа "Градска топлана" Ниш о утврђивању цена 
грејања  
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- Решење о давању сагласности на Програм рада дежурне службе ЈКП 
„ГОРИЦА“ Ниш за 2013. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања 
градских гробаља у употреби ЈКП „ГОРИЦА“ Ниш за 2013. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм одржавања парковског и 
дечијег мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду ЈКП 
„ГОРИЦА“ Ниш за 2013. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања 
јавних зелених површина ЈКП „ГОРИЦА“ Ниш за 2013. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавне хигијене на 
територији Града Ниша ЈКП „Медиана“ Ниш за 2013. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм сакупљања отпада и прања 
типских посуда ЈКП „Медиана“ Ниш за 2013. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм рада зоохигијенске службе 
ЈКП „Медиана“ Ниш за 2013. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм пружања димничарских 
услуга ЈКП "Медиана" Ниш за 2013. годину 

- Закључак којим се налаже Управи за комуналне делатности, енергетику 
и саобраћај да преиспита и сачини нацрте аката којима ће се 
прецизирати надлежности Комуналне полиције 

- Решење о давању сагласности ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша о 
начину измирења обавеза према извођачима радова  

- Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, да од 
1.11.2012. године, омогући дужницима који имају неизмирене обавезе за 
пружене услуге, према евиденцији система обједињене наплате, да 
закључе уговор о признању дуга и отплати дуга на рате 

- Закључак у вези са даљим поступањем Управе за имовину и 
инспекцијске послове и ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и 
Компаније ITALNIS GROUP д.о.о. 

- Закључак о покретању поступка за усаглашавање аката са Законом о 
јавним предузећима 

- Закључак којим се препоручује предузимање координираних активности 
у циљу сузбијања ванпијачне продаје робе у улицама Јадранска и Ђука 
Динић 

- Закључак којим се подржава инцијатива ЈП „Нишка телевизија“ Ниш о 
поштовању и примени Стратегије развоја система јавног информисања 
у Републици Србији до 2016. године 

- Закључак o давању сагласности на захтев ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш за 
спровођење јавне набавке ovedraft кредита 

- Решење о давању сагласности ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша о 
начину измирења обавеза према извођачима радова  

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног 
предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш о одређивању цена 
одржавања стамбеног и пословног простора 

- Закључак у вези са израдом енергетског биланса Града Ниша 
- Решење о давању сагласности ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша 

за издавање меница извођачу радова „Нисал“ а.д. Ниш 
- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног 

комуналног предузећа "Наиссус" Ниш о ценама воде и канализације 
- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног 

комуналног предузећа „Горица“ Ниш о ценама неопходних погребних 
услуга 
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- Закључак у вези са пропустима у раду комуналне инспекције у Градској 
општини Медијана 

- Решење о давању сагласности ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша 
за издавање меница извођачу радова „ЈКП „Горица“ Ниш  

- Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да, у 
периоду од 01.07.2013. године до 31.08.2013. године, омогући лицима 
корисницима новчане социјалне помоћи и корисницима права по основу  
социјалних карата и  уверења о енергетски заштићеном купцу , која 
имају неизмирене обавезе за пружене услуге, према евиденцији 
система обједињене наплате и налазе се у евиденцији Центра за 
социјални рад „Свети Сава“ Ниш, да закључе уговор о признању дуга и 
отплати истог на рате 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног 
комуналног предузећа "Тржница" Ниш о утврђивању пијачне накнаде на 
пијацама на територији Града Ниша 

- Решења о давању сагласности ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша 
за издавање меница ЈКП „Горица“ Ниш 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш о утврђивању цене 
грејања 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног 
комуналног предузећа "Паркинг сервис" Ниш о утврђивању цена 
паркирања и уклањања  моторних возила број 573/13 од 05.08.2013. 
године 

- Закључак којим се прихвата предлог Управе за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај и одређује почетак грејне сезоне од 04. октобра 
2013. године 

- Решење о давању сагласности ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша 
за издавање меница извођачу радова ЈКП „Горица“ Ниш 

- Решење о давању сагласности на Програм пружања димничарских 
услуга ЈКП "Медиана" Ниш за 2014. годину 

- Годишњи план рада Одељења комуналне полиције Града Ниша за 
2014. годину 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа "Медиана" Ниш о цени одлагања комуналног 
отпада 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Наиссус“ – Ниш о одобравању јемства ФК „Раднички“ Ниш за уредно 
извршење уговора о репрограму дуга 

- Закључак којим се овлашћује Градоначелник Града Ниша да у име 
Града Ниша са ЈКП „Градска топлана“ Ниш и Југоросгаз а.д. Београд 
закључи Протокол о регулисању начина измирења дела обавеза ЈКП 
„Градска топлана“ Ниш за испоручени гас за сезону 2013/2014 према 
испоручиоцу Југоросгаз а.д. Београд 

- Решење о давању сагласности на Методологију одређивања накнаде за 
одлагање комуналног отпада, која је усвојена Одлуком Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш 

- Решење о привременом удаљењу са рада начелника Управе за 
комуналне делатности, енергетику и саобарћај 

- Закључак којим се покреће иницијатива за израду пројекта замене 
котлова на лож уље, котловима на дрвену биомасу (пелет), односно 
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природни гас, у школским и предшколским установама Града Ниша, у 
циљу примене мера побољшања енергетске ефикасности 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Наиссус“ Ниш, којом се утврђује начин обрачуна цене и количине 
испоручене воде Корисницима са територије Града Ниша који се 
снабдевају са заједничког водомера (Мрамор, Сечаница,  Крушце,  
Горњи Матејевац, Хум, Кнез Село и  Чамурлија) 

- Решење о давању сагласности на Програм одлагања комуналног 
отпада  за 2014. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм рада Зоохигијенске службе 
за 2014. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавне хигијене на 
територији Града Ниша за 2014. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм сакупљања отпада и прања 
типских посуда за 2014. годину 

- Закључак о давању сагласности да Град Ниш закључи са ЈКП „Медиана“ 
Ниш Споразум о регулисању међусобних права и обавеза, којим ће се 
дефинисати начин отплате дуговања Града Ниша по испостављеним 
ситуацијама за извршене услуге хватања, чувања и лишавања живота 
напуштених паса и мачака на савремен и хуман начин 

- Закључак о давању сагласности да Град Ниш закључи са ЈКП „Медиана“ 
Ниш Споразум о регулисању међусобних права и обавеза, којим ће се 
дефинисати начин отплате дуговања Града Ниша по испостављеним 
ситуацијама за извршене услуге јавне хигијене 

- Решење о давању сагласности на Програм одржавања парковског и 
дечијег мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду ЈКП 
''Горица'' Ниш за 2014. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм рада дежурне службе ЈКП 
''Горица'' Ниш  за 2014. годину    

- Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања 
градских гробаља у употреби Јавног комуналног предузећа ''Горица'' 
Ниш за 2014. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања 
јавних зелених површина ЈКП ''Горица'' Ниш  за 2014. годину    

- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа "Наиссус" Ниш о ценама за обављање комуналне 
делатности извођења радова на изградњи и реконструкцији водоводне 
мреже и повезивања новоизграђених мрежа на постојећи систем на 
територији града Ниша 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа "Наиссус" Ниш о утврђивању цена за редовно 
одржавање атмосферске канализације са описом позиција и јединичним 
ценама 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Наиссус“ Ниш о ценама воде и канализације број 
12496/3-1 од 08.07.2014. године којом се утврђује основна цена воде и 
канализације за категорије потрошача: корисници који се водом 
снабдевају са једног заједничког водомера (Мрамор, Сечаница, Крушце, 
Горњи Матејевац, Хум, Кнез Село и Чамурлија) и јавне чесме 

- Решење о сагласности са Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа 
за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" Ниш, број  XIV- 3786-2/14 од 
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04.09.2014. године, о усвајању Елабората са програмом мера о 
унапређењу конкурентности аеродрома „Константин Велики“ 

- Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама аеродромских 
услуга, број XIV-3786-3/14 од 04.09.2014. године, коју је донео Надзорни 
одбор Јавног предузећа за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" Ниш 

- Решење о давању сагласности на Програм пружања димничарских 
услуга ЈКП "Медиана" Ниш за 2015. годину број 14271 од 23.09.2014. 
године 

- Закључак којим се препоручује се ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да, у 
периоду од 15.10.2014. године до 31.12.2014. године, омогући 
дужницима да закључе уговор о признању дуга и отплати истог на рате 
без даљег зарачунавања камате 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Градска топлана“ Ниш о утврђивању цене произвoдње и испоруке 
топлотне енергије, број 6231/3 од 03.09.2014. године 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Градска топлана“ Ниш о цени код супституције основног енергента, број 
6231/4 од 03.09.2014. године 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа за пијачне услуге "Тржница" Ниш број 3586-
3/2014 од 24.09.2014. године о утврђивању пијачне накнаде на пијацама 
на територији Града Ниша 

- Решење о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Градска топлана“ Ниш о утврђивању цене производње и испоруке 
топлотне енергије, број 8866/2 од 20.11.2014. године 

- Годишњи план рада Одељења комуналне полиције Града Ниша за 
2015. годину 

- 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 давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа "Паркинг сервис" Ниш о утврђивању цена 
паркирања и уклањања моторних возила и постављања уређаја којима 
се спречава одвожење возила 

- Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања 
градских гробаља у употреби за 2015. годину Јавног комуналног 
предузећа ''Горица'' Ниш 

- Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања 
јавних зелених површина за 2015. годину ЈКП ''Горица'' Ниш   

- Решење о давању сагласности на Програм рада дежурне службе за 
2015. годину ЈКП ''Горица'' Ниш 

- Решење о давању сагласности на Програм одржавања парковског и 
дечијег мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду за 
2015. годину ЈКП ''Горица'' Ниш 

- Решење о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Градска топлана“ Ниш о утврђивању цене производње и испоруке 
топлотне енергије за варијабилни део 

- Програм развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града 
Ниша за 2015. годину 

- Програм системске дератизације на територији Града Ниша за 2015. 
Годину 
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- Закључак о давању сагласности на Споразума о регулисању 
међусобних права и обавеза, којим ће се дефинисати начин отплате 
дуговања Града Ниша по испостављеним ситуацијама за обављене 
послове из делатности јавне хигијене и рад зимске службе на територији 
Града Ниша и Споразум о регулисању међусобних права и обавеза, 
којим ће се дефинисати начин отплате дуговања Града Ниша по 
испостављеним ситуацијама за обављене послове из делатности 
зоохигијене  

- Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавне хигијене на 
територији Града Ниша за 2015. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм одлагања комуналног 
отпада за 2015. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм сакупљања отпада и прања 
типских посуда за 2015. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм рада Зоохигијенске службе 
за 2015. годину  

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање  

- Програм чишћењa дивљих депонија на територији Града Ниша 
- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа "Наиссус" Ниш о ценама воде и канализације 
- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа за пијачне услуге "Тржница" Ниш о измени 
Одлуке о утврђивању пијачне накнаде на пијацама на територији Града 
Ниша 

- Решење којим се одобрава додела легитимацијa за бесплатан превоз у 
јавном градском и приградском превозу путника на територији Града 
Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву удружења студената технике „BEST” 
Ниш, за 40 (четрдесет) студената, учесника академског курса под 
називом „T.E.S.L.A. Transforming Enviroment Sustainably, Looking Ahead!“ 

- Решење којим се одобрава додела легитимацијa за бесплатан превоз у 
јавном градском и приградском превозу путника на територији Града 
Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву удружења грађана „Nišville fondacija“ 
Ниш, за 400 (четиристотине) волонтера Интернационалног JAZZ 
фестивала „Nišvillе 2015“ 

- Закључак којим се прихвата иницијатива Јавног комуналног предузећа 
“Горица“ Ниш, изнета у „Анализи пословања ЈКП „Горица“ Ниш са 
иницијалним предлогом организационих промена у предузећу“  

- Решење о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Градска топлана“ Ниш о утврђивању цене снабдевања крајњег купца 
топлотном енергијом број 7332/1 од 20.08.2015. године 

- Решење о одређивању јавне површине за неограничено слободно 
кретање паса  на територији Града Ниша 

- Правилник о одређивању накнаде за одржавање функционалности 
система даљинског грејања 

- Решење о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Градска топлана“ Ниш о утврђивању цене снабдевања крајњег купца 
топлотном енергијом, осим у делу који се односи на одређивање износа 
фиксног дела цене 

- Решење о давању сагласности на Програм пружања димничарских 
услуга за 2016. годину, усвојен одлуком Надзорног одбора ЈКП 
"Медиана" Ниш 
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- Закључак којим се препоручује Надзорном одбору ЈКП ''Наиссус'' Ниш 
да донесе Одлуку о давању јемства ЈКП ''Градска топлана'' Ниш за 
кредитно задужење код АИК банке а.д. Београд, на износ краткорочног 
кредита обликованог у две партије по 50.000.000,00 динара (укупно 
кредитно задужење је 100.000.000,00 динара) 

- Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да, у 
периоду од 16.11.2015. године до 30.12.2015. године, омогући 
дужницима да закључе уговор о признању дуга и отплати истог на рате 

- Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да у 
периоду од 16.11.2015.године до 30.12.2015. године, омогући лицима у 
стању социјалне потребе (корисницима новчане социјалне помоћи , 
имаоцима социјалних карата и имаоцима уверења о енергетски 
заштићеном купцу) , која имају неизмирене обавезе за пружене услуге, 
према евиденцији система обједињене наплате и налазе се у 
евиденцији Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, да закључе 
уговор о признању дуга и отплати истог на рате 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа за пијачне услуге "Тржница" Ниш о утврђивању 
пијачне накнаде на пијацама на територији Града Ниша 

- Решење о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Градска топлана“ Ниш о одређивању јединичне накнаде за одржавање 
функционалности система даљинског грејања број 9079/1 од 15.10.2015. 
године 

- Решење о усвајању предлога енергетског субјекта ЈКП ''Градска 
топлана'' Ниш и утврђује вредност средње специфичне годишње 
потрошње топлотне енергије у износу од 130,00 kWh/m2 за све купце 
топлотне енергије - кориснике стамбеног простор у објектима 
колективног становања, где не постоје техничке могућности за наплату 
према потрошњи 

- Решење о утврђивању цене снабдевања крајњег купца топлотном 
енергијом према јединици површине грејаног простора у износу од 
1058,02 дин/m2 на годишњем нивоу, за све купце топлотне енергије - 
кориснике стамбеног простора у објектима колективног становања, где 
не постоје техничке могућности за наплату према потрошњи 

- Правилник о начину расподеле и обрачуну трошкова за испоручену 
топлотну енергију 

- Закључак којим се препоручује се енергетском субјекту - ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш, да за кориснике стамбеног простора у објектима 
колективног становања, чија је специфична потрошња, због ниже 
енергетске ефикасности објеката, изнад просечне месечне специфичне 
потрошње топлотне енергије увећане за 20%, трошкове даљинског 
грејања у делу више испоручене топлотне енергије финансира из 
сопствених прихода Решење о измени Решења о утврђивању  

- Решење о престанку важења Решења о давању сагласности на Програм 
уређења и одржавања јавних зелених површина за 2015. годину ЈКП 
''Горица'' Ниш  

- Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања 
јавних зелених површина 

- Решење о престанку важења Решења о давању сагласности на Програм 
одржавања парковског и дечијег мобилијара и новогодишње и божићне 
декорације у граду за 2015. годину ЈКП „Горица“ Ниш 
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- Решење о давању сагласности на Програм одржавања парковског и 
дечијег мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду за 
период новембар-децембар 2015. године, ЈКП ''Паркинг сервис'' Ниш 

- Закључак којим се препоручује Надзорном одбору ЈКП ''Паркинг-сервис'' 
Ниш да донесе одлуку, којом ће, из финансијских средстава предузећа, 
подржати трансформацију ЈКП „Горица“ Ниш обезбеђењем износа од 
17.000.000,00 динара 

- Закључак којим се препоручује Надзорном одбору ЈКП ''Медиана'' Ниш 
да донесе одлуку, којом ће, из финансијских средстава предузећа, 
подржати трансформацију ЈКП „Горица“ Ниш обезбеђењем износа од 
80.000.000,00 динара  

- Правилник о условима и начину остваривања права угроженог купца 
топлотне енергије 

- Годишњи план рада Одељења комуналне полиције Града Ниша за 
2016. годину 

- Правилник о изменама и допуни Правилника о начину расподеле и 
обрачуну трошкова за испоручену топлотну енергију 

- Решење о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Градска топлана“ Ниш и утврђује се варијабилни део цене снабдевања 
крајњег купца топлотном енергијом, у износу од 5,12 дин/kWh, за 
кориснике даљинског грејања којима се топлотна енергија обрачунава 
по измереној испорученој количини топлотне енергије 

- Решење о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Градска топлана“ Ниш и утврђује се цена снабдевања крајњег купца 
топлотном енергијом према јединици површине грејаног простора у 
износу од 1004,72 дин/m2 на годишњем нивоу, за све купце топлотне 
енергије - кориснике стамбеног простора у објектима колективног 
становања, где не постоје техничке могућности за наплату према 
потрошњи 

- Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да, у 
периоду од 01.02.2016. године до 30.12.2016. године, омогући лицима у 
стању социјалне потребе (корисницима новчане социјалне помоћи, 
имаоцима социјалних карата и имаоцима уверења о енергетски 
заштићеном купцу), која имају неизмирене обавезе за пружене услуге, 
према евиденцији система обједињене наплате и налазе се у 
евиденцији Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш 

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

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

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

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

- Решење о давању сагласности на Програм сакупљања отпада и прања 
типских посуда за 2016. годину број 132/НО/59-4 од 08.01.2016.године, 
који је донео Надзорни одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш 
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- Решење о давању сагласности на Програм одржавања парковског и 
дечијег мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду за 
2016. годину број 427/16 од 26.01.2016. године, који је донео Надзорни 
одбор ЈКП ''Паркинг сервис'' Ниш 

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

- Закључак о давању сагласности да Град Ниш закључи са ЈКП „Медиана“ 
Ниш  Споразум о регулисању међусобних права и обавеза, којим ће се 
дефинисати начин отплате дела дуговања Града Ниша по 
испостављеним ситуацијама за обављене послове из делатности јавне 
хигијене и рад зимске службе на територији Града Ниша у укупном 
износу од 347.422.981,27 динара са стањем на дан 13.01.2016. године 

- Закључак којим се препоручује се ЈКП „Медиана“ Ниш да, у оквиру 
планиране политике запошљавања у 2016. години, утврђене Програмом 
пословања овог јавног предузећа за 2016. годину у најкраћем року 
заснује радни однос на неодређено време са 30 (тридесет) извршилаца 
тренутно запослених у ЈКП „Горица“ Ниш, чиме би се реализовао 
процес реорганизације пословања ЈКП „Горица“ Ниш. 

-  Закључак којим се препоручује надзорним одборима ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш и ЈКП ''Тржница'' Ниш да донесу одлуке о давању јемства 
ЈКП ''Горица'' Ниш за занављање кредитног задужења у висини од 
400.676,64 еура (кредит за ликвидност) и 15.000.000,00 динара 
(дозвољени минус-овердрафт кредит) 

- Решење о давању сагласности на Правилник о раду Јавног комуналног 
предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш  

- Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања 
градских гробаља у употреби за . 2016. годину, број 1-300/2-3-2 од 
21.01.2016. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП ''Горица'' Ниш 

- Решење о давању сагласности на одлуке Надзорног одбора ЈКП 
„Градска топлана“ Ниш број 1839/2, 1839/1, 1839/4 и 1839/5 и од 
10.03.2016. године о утврђивању варијабилног дела цене снабдевања 
топлотном енергијом и утврђивању цене снабдевања топлотном 
енергијом према јединици површине грејаног простора, за период од 
01.01. до 31.01.2016. године и од 01.02.2016. године 

- Закључак о пружању подршке запосленима у ЈКП „Горица“ Ниш ради 
остваривања права на једнократну помоћ 

- Закључак о давању сагласности на нацрт споразума о регулисању 
међусобних права и обавеза између града Ниша и ЈКП ''Горица'' Ниш  

- Закључак којим се препоручује Надзорном одбору ЈКП Дирекција за 
јавни превоз града Ниша да донесе одлуку, којом ће, из финансијских 
средстава предузећа, подржати трансформацију ЈКП „Горица“ Ниш 
обезбеђењем износа од 7.000.000,00 динара 

- Закључак којим се препоручује Надзорном одбору ЈКП „Наиссус“ Ниш 
да донесе одлуку, којом ће, из финансијских средстава предузећа, 
подржати трансформацију ЈКП „Горица“ Ниш обезбеђењем износа од 
5.000.000,00 динара 

- Решење којим се одобрава доделa легитимацијa за бесплатан превоз у 
јавном градском и приградском превозу путника на територији Града 
Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву удружења грађана „Nišville fondacija“ 
Ниш, за 300 (тристотине) волонтера Интернационалног JAZZ фестивала 
„Nišvillе 2016“ 
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и дало 
 
- Препоруку јавним, јавно комуналним предузећима и установама, да 

запосленима право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада 
обезбеђују организованом куповином месечних карата 

- Препоруку јавним предузећима, jавним комуналним предузећима и 
установама чији је оснивач Град Ниш о недоношењу одлука о 
задужењима и инвестиционим улагањима  
 

• OБЛАСТ САОБРАЋАЈА 
 
 Градско веће је утврдило и упутило Скупштини града на усвајање: 
 

- Предлог одлуке о поступку поверавања обављања градског и 
приградског превоза путника на територији Града Ниша 

- Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о поверавању обављања 
комуналне делатности превоза путника у градском и приградском 
саобраћају на територији Града Ниша 

- Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о поверавању обављања 
комуналне делатности превоза путника у приградском саобраћају на 
линији 32Л 

- Предлог решења о давању сагласности на коначни Нацрт уговора о 
јавно-приватном партнерству у области пружања услуга градског и 
приградског превоза путника на територији Града Ниша 

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

- Предлог одлуке о измени Одлуке о Јавном предузећу за аеродромске 
услуге „Аеродром Ниш“ Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора 
Јавног предузећа за аеродромске услуге "Аеродром Ниш"  Ниш 

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

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП 
"Аеродром Ниш" за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања  ЈКП 
Дирекција за јавни превоз Града  Ниша за 2015. годину 

- Предлог одлуке о такси превозу путника на територији Града Ниша 
- Предлог одлукe о изменама и допуни Oдлуке о јавном градском и 

приградском превозу путника на територији Града Ниша 
  
и донело: 

 
- Решење о образовању Радног тима за анализу одрживости пројекта 

„Унапређење конкурентности аеродрома Константин Велики“ – I и II 
фаза 

- 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 

- Закључак у вези са отклањањем поремећаја у саобраћају изазваних 
обилним снежним падавинама 
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- Закључак о усвајању Извештаја о раду Савета за безбедност 
саобраћаја Града Ниша у 2012. години  

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

- Решење о утврђивању економски најниже цене у оквиру такси тарифе 
по којој се ауто-такси превоз мора обављати на територији Града Ниша 

- Решење којим се одобрава додела легитимације за бесплатан превоз у 
јавном градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша, 
за I (прву) и II (другу) зону, Николи Младеновићу из Ниша 

- Решење којим се одобрава додела легитимација за бесплатан превоз у 
јавном градском и приградском превозу путника на територији Града 
Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву Удружења студената технике Европе 
Ниш – БЕСТ Ниш, за 15 (петнаест) студената из Напуља  

- Решење којим се одобрава додела легитимација за бесплатан превоз у 
јавном градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша (I, 
II, III и IV зона), за 19 (деветнаест) волонтера који су ангажовани по 
уговору о волонтирању 

- Решење којим се одобрава додела легитимацијa за бесплатан превоз у 
јавном градском саобраћају на територији Града Ниша (I и II зона), по 
захтеву Nišville DOO за 300 (три стотине) волонтера 

- Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја 
на територији Града Ниша за 2013. годину 

- Решење којим се овлашћује Градоначелник Града Ниша да закључи 
Споразум о регулисању међусобних обавеза са авио компанијом 
„Montenegro Airlines“ 

- Решење којим се одобрава додела легитимацијa за бесплатан превоз у 
јавном градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша (I, 
II, III и IV зона), по захтеву Туристичке организације Ниш за 500 (пет 
стотина) ходочасника који ће бити гости Града Ниша, поводом 
одржавања централне прославе обележавања годишњице Миланског 
едикта, дана 21.09.2013. године 

- Решење којим се одобрава додела легитимације за бесплатан превоз у 
јавном градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша, 
за I (прву) зону, Жарку Ранђеловићу из Ниша  

- 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 

- Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја 
на територији Града Нишћа за 2014. годину 

- Предлог одлуке о давању сагласности и усвајању пројекта Јавно-
приватног партнерства у обављању комуналне делатности градског и 
приградског превоза путника на територији Града Ниша 

- Закључак о прихватању предлога Студије изводљивости Логистичке 
развојне зоне Ниш, у оквиру комплекса аеродрома  "Константин Велики"  
у Нишу 

- Закључак о усвајању Извештаја о раду Савета за безбедност 
саобраћаја Града Ниша у 2013. години 

- Решење којим се прихвата учешће и финансирање пројекта „Одрживост 
унапређења сектора превоза путника на линији 34А и 34Б у Нишу-II 
фаза 
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- Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и 
приградском превозу путника на територији Града Ниша 

- Решење о изменама Тарифног система у јавном градском и 
приградском превозу путника на територији Града Ниша 

- Решење којим се одобрава додела легитимацијa за бесплатан превоз у 
јавном градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша (I, 
II, III и IV зона), по захтеву предузећа „Nišville“ д.о.о. Ниш за 350 
(тристотинепедесет) волонтера фестивала „Nišville 2014.“ 

- Закључак о покретању иницијативе за постављање пешачког прелаза на 
релацији улица Обреновићева – Трг Краља Милана, на делу изнад 
подземног пролаза 

- Закључак о покретању иницијативе за спровођење радова на обарању и 
прилагођавању ивичњака за безбедно савладавање висинске разлике 
између коловоза и тротоара на улицама у Граду  

- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
предузећа за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" Ниш о начину и 
критеријумима утврђивања аеродромских накнада број 3683-2 од 
28.08.2014. године  

- Решење којим се одобрава додела легитимације за бесплатан превоз у 
јавном градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша, 
за I (прву), II (другу) и III (трећу) зону, Предрагу Цветковићу из 
Јелашнице, са роком важења за школску 2014/2015. годину 

- 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 давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о ценама 
аеродромских услуга коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за 
аеродромске услуге "Аеродром Ниш" Ниш 

- Закључак којим се прихвата иницијатива Јавног предузећа за 
аеродромске услуге “Аеродром Ниш“ Ниш и Јавног комуналног 
предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша у вези са 
организационим променама у овим предузећима, као и за уступање, 
односно прибављање аутобуса и потребне опреме неопходних за 
обављање делатности превоза путника у градском саобраћају 

- Закључак о усвајању Извештаја о раду Савета за безбедност 
саобраћаја Града Ниша у 2014. години 

- Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја 
на територији Града Ниша за 2015. години 

- Програм о изменама и допунама Програма коришћења средстава за 
унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2015. 
годину  

- Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама осталих 
аеродромских услуга, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за 
аеродромске услуге "Аеродром Ниш" 

- Решење којим се одобрава доделa легитимације за бесплатан превоз у 
јавном градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша, 
за I (прву), II (другу) и III (трећу) зону, Предрагу Цветковићу из 
Јелашнице, са роком важења за школску 2015/2016. годину 

- Решење којим се одобрава додела легитимација за бесплатан превоз у 
јавном градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша (I, 
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II, III и IV зона), по захтеву Јавног комуналног предузећа “Горица“ Ниш, 
за 227 (двестотинедвадесетседам) запослених у овом предузећу  

- Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја 
на територији Града Ниша за 2016. годину 

- 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 

 
и усвојило 

 
- Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша у 2015. 

години 
 

• ОБЛАСТ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Градско веће је упутило Скупштини града на доношење и усвајање 
предлоге аката:  

 
- Предлог одлуке о правима из области социјалне заштите на територији 

Града Ниша 
- Предлог решења о утврђивању економске цене услуга Предшколске 

установе „Пчелица“ Ниш  
- Предлог одлуке о изменама Одлуке о финансијској подршци породици 

са децом на територији Града Ниша  
- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога одлуке o оснивању 

Завода за геронтологију и палијативно збрињавање Ниш 
- Предлог одлуке о изменама Одлуке о правима из области социјалне 

заштите на територији Града Ниша 
- Предлог одлуке о изменама Одлуке о правима из области социјалне 

заштите на територији Града Ниша 
- Предлог одлуке о усвајању Локалног акционог плана за унапређење 

положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу 
Споразума о реадмисији у Граду Нишу у периоду 2014-2017. године 

- Предлог одлуке о  усвајању Стратегије o социјалној заштити Града 
Ниша  2015-2020 

- Предлог одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у 
предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице 

 
Градско веће је у овој области донело:  

 
- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да учествује у 

јавном позиву Комесаријата за избеглице Републике Србије од 
01.11.2012. године  

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора 
Предшколске установе „Пчелица“ Ниш број 7289 од 30.10.2012. године о 
цени услуга припреме и дистрибуције ужине за децу основношколског 
узраста 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора 
Предшколске установе „Пчелица“ Ниш број 7289 од 30.10.2012. године о 
цени услуга припреме и дистрибуције ужине за децу у продуженом 
боравку 
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- Правилник о изменама Правилника о регресирању трошкова боравка 
деце у Предшколској установи „Пчелица“ Ниш 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Установе 
Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш о цени услуга у одмаралишту у 
Дивљани за децу основношколског узраста од I до IV разреда, за које се 
организује настава у природи, као и за талентовану децу од V до VIII 
разреда 

- Закључaк којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша да 
изјаву Комесаријату за избеглице Републике Србије о спремности Града 
Ниша да учествује сопственим средствима  у поступку доделе 
средстава намењених породицама (домаћинствима) интерно 
расељених лица, којима ће се пружити помоћ у побољшању услова 
становања обезбеђивањем домаћинства са окућницом 

- Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да 
омогући дужницима да закључе уговор о признању дуга и отплати истог 
на рате 

- Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да 
омогући лицима-корисницима новчане социјалне помоћи и корисницима 
права по оснуву социјалних карата и уверења о енергетски заштићеном 
купцу,  која имају неизмирене обавезе за пружене услуге, према 
евиденцији система обједињене наплате и налазе се у евиденцији 
Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш, да закључује уговор о 
признању дуга и отплати истог на рате 

- Решење о образовању Савета за здравље Града Ниша 
- Решење о одређивању управе која ће обављати послове Саветника за 

заштиту права пацијената 
- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да учествује у 

јавним позивима Комесаријата за избеглице Републике Србије од 
10.08.2012. године 

- Закључак којим Градско веће Града Ниша подржава акцију коју 
спроводи Влада Републике Србије - Канцеларија за Косово и Метохију 
„Обезбеђивање услова за рад васпитно-образовних институција на 
територији Аутономне покрајине Косово и Метохија“ и акцију доделе 
новчане помоћи најугроженијим студентима на територији Аутономне 
покрајине Косово и Метохије за школску 2013/2014. годину  

- Закључaк којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша да 
изјаву Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије о 
спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима у поступку 
доделе средстава намењених за економско оснаживање избеглица на 
њиховој територији, кроз доходовне активности, на основу расписаног 
Јавног позива Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије 
од 06.03.2014. године 

- Закључaк којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша да 
изјаву Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије о 
спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима у поступку 
доделе средстава намењених стварању и побољшавању услова 
становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку 
грађевинског материјала, на основу расписаног Јавног позива 
Комесаријата за избеглице и миграције  Републике Србије од 
06.03.2014.године 

- Закључaк којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша да 
изјаву Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије о 
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спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима у поступку 
доделе средстава намењених побољшавању услова становања интерно 
расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој 
територији, за набавку грађевинског материјала, на основу расписаног 
Јавног позива Комесаријата за избеглице и миграције  Републике 
Србије од 20.03.2014. године 

- Закључaк којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша, да 
изјаву Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије о 
спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима, у 
поступку доделе средстава намењених за набавку и доделу робе и 
материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у 
пољопривредној, занатској, услужној или другој самосталној делатности 
за интерно расељена лица  док су у расељеништву, која живе на 
њиховој територији, на основу расписаног Јавног позива Комесаријата 
за избеглице и миграције Републике Србије од 20.03.2014. године 

- Закључaк којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша, да 
изјаву Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије о 
спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима, у 
поступку доделе средстава намењених за доделу помоћи интерно 
расељеним лицима док су у расељеништву, која живе на њиховој 
територији, за куповину сеоске куће са окућницом, на основу расписаног 
Јавног позива Комесаријата за избеглице и миграције  Републике 
Србије од 20.03.2014. године 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику, да у име Града Ниша, да 
изјаву Комесаријату за избеглице и миграције  Републике Србије о 
спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима, у 
поступку доделе средстава намењених побољшању услова становања 
интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој 
територији, за набавку грађевинског материјала, на основу расписаног 
Јавног позива Комесаријата за избеглице и миграције  Републике 
Србије од 15.08.2014.године, јединицама локалне самоуправе за доделу 
средстава намењених побољшању услова становања интерно 
расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој 
територији за набавку грађевинског материјала 

- Закључак којим се предлаже се Градоначелнику, да у име Града Ниша, 
да изјаву Комесаријату за избеглице Републике Србије о спремности 
Града Ниша да учествује сопственим средствима, у поступку доделе 
средстава намењених за доделу помоћи интерно расељеним лицима 
док су у расељеништву, која живе на њиховој територији, за куповину 
сеоске куће са окућницом на основу расписаног Јавног позива 
Комесаријата за избеглице и миграције  Републике Србије од 
15.08.2014.године, јединицама локалне самоуправе за доделу 
средстава намењених за доделу помоћи интерно расељеним лицима 
док су у расељеништву, која живе на њиховој територији, за куповину 
сеоске куће са окућницом 

- Закључак којим се препоручује се ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да до 
31.12.2014. године, омогући лицима у стању социјале потребе 
(корисницима новчане социјалне помоћи, имаоцима социјалних карата и 
имаоцима уверења о енергетски заштићеном купцу), која имају 
неизмирене обавезе за пружене услуге, према евиденцији система 
обједињене наплате и налазе се у евиденцији Центра за социјални рад 
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„Свети Сава“ Ниш, да закључе уговор о признању дуга и отплати истог 
на рате  

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику, да у име Града Ниша, да 
изјаву Комесаријату за избеглице и миграције  Републике Србије о 
спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима, у 
поступку доделе средстава намењених стварању и побољшању услова 
становања интерно расељених лица,  на њиховој територији, кроз 
набавку грађевинског материјала, на основу расписаног Јавног позива 
Комесаријата за избеглице и миграције  Републике Србије од 
15.10.2014.године, јединицама локалне самоуправе за доделу 
средстава намењених стварању и побољшању услова становања 
интерно расељених лица,  на њиховој територији за набавку 
грађевинског материјала 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику, да у име Града Ниша, да 
изјаву Комесаријату за избеглице и миграције  Републике Србије о 
спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима, у 
поступку доделе средстава намењених за економско оснаживање 
интерно расељених лица   на њиховој територији, кроз доходовне 
активности, на основу расписаног Јавног позива Комесаријата за 
избеглице и миграције  Републике Србије од 15.10.2014.године, 
јединицама локалне самоуправе за доделу средстава намењених за 
економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији 
кроз доходовне активности 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику, да у име Града Ниша, да 
изјаве Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије о 
спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима, у 
поступку доделе средстава намењених стварању и побољшању услова 
становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку 
пакета грађевинског материјала и да ангажује своје стручне службе у 
циљу успешне реализације помоћи, на основу расписаног Јавног  
позива Комесаријата за избеглице и миграције  Републике Србије од 
19.02.2015. године 

- Решење којим се распоређују средства за боље кадровско 
обезбеђивање здравствених установа  у  2015. години 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Ниша одобравање 
посебних програма по Предлогу одобравања посебних програма 
спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у Граду Нишу 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику, да у име Града Ниша, да 
изјаве Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије о 
спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима, у 
поступку доделе средстава намењених за доделу помоћи интерно 
расељеним лицима док су у расељеништву, а која живе на њиховој 
територији, за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ 
намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију 
предметне сеоске куће са окућницом и да ангажује своје стручне службе 
у циљу успешне реализације помоћи на основу расписаног Јавног 
позива Комесаријата за избеглице и миграције  Републике Србије од 23. 
марта 2015. године 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику, да у име Града Ниша, да 
изјаве Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије о 
спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима, у 
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поступку доделе средстава намењених побољшању услова становања 
интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој 
територији, за набавку грађевинског материјала и да ангажује своје 
стручне службе  у циљу успешне реализације помоћи на основу 
расписаног Јавног  позива Комесаријата за избеглице и миграције  
Републике Србије од 23. марта 2015. године 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику, да у име Града Ниша, да 
изјаву Комесаријату за избеглице и миграције  Републике Србије о 
спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима, у 
поступку доделе средстава намењених eкономском оснаживању 
породица избеглица на њиховој територији, кроз доходовне активности 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша, да 
изјаву Комесаријату за избеглице и миграције  Републике Србије о 
спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима, у 
поступку за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и 
материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у 
пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно 
расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику, да у име Града Ниша, да 
изјаву Комесаријату за избеглице и миграције  Републике Србије о 
спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима, у 
поступку доделе средстава намењених  за побољшање услова 
становања интерно расељених лица док су у расељеништву за доделу 
помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију 
сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су били 
корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета 
Републике Србије и АП Војводине 

- Решењe о додели средстава удружењима и организацијама особа са 
инвалидитетом по Конкурсу за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења-
организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и 
заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015. 
Години 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику, да у име Града Ниша, да 
изјаву Комесаријату за избеглице и миграције  Републике Србије о 
спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима,  у 
поступку доделе средстава намењених економском оснаживању 
породица избеглица на њиховој територији, кроз доходовне активности , 
на основу расписаног Јавног позива Комесаријата за избеглице и 
миграције  Републике Србије од 06. августа  2015.године, јединицама 
локалне самоуправе у Републици Србији,  за доделу  средстава 
намењених економском оснаживању породица избеглица на њиховој 
територији кроз доходовне активности  

- Решењe о додели средстава удружењима и организацијама особа са 
инвалидитетом по Конкурсу за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења-
организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и 
заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2015. 
години 

- Решење којим се распоређују средства за бољу кадровску обезбеђеност 
и извршавање обавеза  а по извршеним судским одлукама за: Завод за 
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хитну медицинску помоћ Ниш и Завод за здравствену заштиту 
студената Ниш  у 2015. години 

- Решење којим се распоређују средства за боље кадровско 
обезбеђивање здравствених установа у 2016. години  

- Решење о додели средстава удружењима и организацијама особа са 
инвалидитетом по Конкурсу за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења-
организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и 
заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2016. 
години 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику, да у име Града Ниша, на 
основу расписаног Јавног позива од 17. марта  2016. године, да изјаве 
Комесаријату за избеглице и миграције  Републике Србије 

a. о спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима,  у 
поступку доделе средстава намењених намењених побољшању 
услова становања интерно расељених лица док су у 
расељеништву, која живе на њиховој територији, за набавку 
грађевинског материјала; 

o о ангажовању стручних служби у циљу успешне реализације 
помоћи. 

 
- Закључак којим се предлаже Градоначелнику, да у име Града Ниша, на 

основу расписаног Јавног позива од 17. марта  2016. године, да изјаве 
Комесаријату за избеглице и миграције  Републике Србије: 

 
a. спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима,  у 

поступку доделе средстава намењених за набавку и доделу робе 
и материјала за покретање,развој и унапређење доходовних 
активности у пољопривредној, занатској,услужној или другој 
области  за интерно расељена лица док су у расељеништву, а 
која живе на њиховој територији; 

b. о ангажовању стручних служби у циљу успешне реализације 
помоћи 
 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику, да у име Града Ниша, на 
основу расписаног Јавног позива од 17. марта  2016. године, да изјаве 
Комесаријату за избеглице и миграције  Републике Србије: 

 
o о спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима, у 

поступку доделе средстава намењених за доделу помоћи интерно 
расељеним лицима док су у расељеништву, а која живе на 
њиховој територији, за куповину сеоске куће са окућницом и 
додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку 
или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом; 

o о ангажовању стручних служби у циљу успешне реализације 
помоћи 
 

- Решење о измени Решења о распоређивању средстава за бољу 
кадровску обезбеђеност здравствених установа у 2016. години 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику, да у име Града Ниша, на 
основу расписаног Јавног позива Комесаријата за избеглице и миграције  
Републике Србије од 19. априла 2016. године, да изјаву Комесаријату за 
избеглице и миграције Републике Србије: 

 



 38 

o о спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима у 
поступку доделе средстава јединицама локалне самоуправе у 
Републици Србији, намењених за набавку и доделу робе и 
материјала за покретање, развој и унапређење доходовних 
активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој 
области  за интерно расељена лица док су у расељеништву, а која 
живе на њиховој територији и економском оснаживању породица 
интерно расељених лица на њиховој територији 

o о спремности Града Ниша да ангажује стручне службе у циљу 
успешне реализације помоћи   

- Закључак којим Градско веће Града Ниша покреће иницијативу и 
препоручује Центру за социјални рад „Свети Сава“ у Нишу да предузме 
све неопходне активности ради омогућавања остваривања права на 
једнократну помоћ појединим запосленима у ЈКП „Горица“ Ниш или 
њиховим породицама, који су у стању социјалне потребе  

Градско веће је у овој области дало 
 

- Информацију о захтеву в.д. директора Установе ''Сигурна кућа за жене и 
децу жртве породичног насиља'' Соње Шћекић за ангажовање лица за 
обављање привремених и повремених послова 
 

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

 
- Предлог решења о давању сагласности на употребу имена Града Ниша 

у називу Клуба малог фудбала „Ниш 92“ 
- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 

сагласности на употребу имена Града Ниша у називу Женског 
рукометног клуба „Наиса“ 

- Предлог одлуке о изменама Одлуке о мрежи основних школа на 
територији Града Ниша 

- Предлог одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области 
спорта у граду Нишу 

- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним признањима 
Града Ниша 

- Предлог решења о давању сагласности на Решење о именовању 
Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената 

- Предлог одлуке о младима 
- Предлог одлуке о јавном информисању од значаја за Град Ниш 
- 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 Фестивал 

глумачких остварења играног филма ''Филмски сусрети Ниш''   
- Предлог решења о образовању Савета манифестације Ликовна 

колонија "Сићево"  
- Предлог решења о образовању Савета манифестације ''Нисомниа'' - 

музички фестивал  
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- Предлог решења о образовању Савета манифестације 
Интернационални Nišville џез фестивал  

- Предлог решења о образовању Савета манифестације 
Интернационалне хорске свечаности  

- Предлог решења о образовању Савета манифестације Новогодишњи 
концерт бечких валцера  

- Предлог решења о образовању Савета манифестације "Мајска песма"- 
фестивал дечије музике 

- Предлог одлуке о изменама Одлуке о остваривању потреба и интереса 
грађана у области спорта у Граду Нишу  

- Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Галерије савремене 
ликовне уметности у Нишу 

- Предлог одлуке о jавним признањима Града Ниша 
- Предлог одлуке  о усвајању Стратегије безбедности младих Града Ниша 
- Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Установе дечије 

одмаралиште „Дивљана“ 
- Предлог одлуке о минумуму процеса рада за време штрајка у 

Предшколској установи „Пчелица“ 
- Предлог решења о давању сагласности спортском удружењу „ЈОГА 

ЦЕНТАР НИШ“, да употребљава име Града Ниша у свом називу 
- Предлог одлукe о мрежи установа у којима се обавља предшколско 

васпитање и образовање 
- Предлог  одлуке о давању сагласности и усвајању пројекта јавно-

приватног партнерства којим се предлаже замена котлова на лож уље, 
котловима на дрвену биомасу (пелет), односно природни гас, у 
школским и предшколским установама Града Ниша 

- Предлог одлуке о усвајању Стратегије за бригу о младима Града Ниша 
2015-2020 

- Предлог одлуке о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за 
радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ Ниш 

- Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма 
рада Нишког симфонијског оркестра за 2014. године 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Установе  Дечији 
центар Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о усвајању Финансијског извештаја о пословању 
Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период 1.1.2014.-31.12.2014. 
године 

- Предлог одлуке о измени Одлуке о мрежи основних школа на територији 
Града Ниша  

- Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о јавном информисању 
од значаја за Град Ниш 

- Предлог одлуке о подизању и одржавању споменика и спомен обележја 
на територији Града Ниша 

- Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о манифестацијама и 
програмима у области културе од значаја за град Предлог одлуке о 
моделу и методу приватизације Јавног предузећа за радио и 
телевизијску делатност „Нишка телевизија“Ниш 

- Предлог решења о образовању Савета манифестације „Мајска песма“ – 
фестивал дечије музике 

- Предлог решења o oбразовању Савета манифестације Фестивал 
глумачких остварења играног филма ''Филмски сусрети Ниш'' 



 40 

- Предлог решења o oбразовању Савета манифестације 
Интернационалне хорске свечаности 

- Предлог решења o oбразовању Савета манифестације Књижевна 
колонија "Сићево" 

- Предлог решења o oбразовању Савета манифестације Ликовна 
колонија "Сићево" 

- Предлог решења o oбразовању Савета манифестације Нишке 
интернационалне музичке свечаности - "НИМУС" 

- Предлог решења o oбразовању Савета манифестације ''Нисомниа'' - 
музички фестивал 

- Предлог решења о образовању Савета манифестације 
Интернационални Nišville џез фестивал 

- Предлог решења o oбразовању Савета манифестације Новогодишњи 
концерт бечких валцера 

- Предлог одлуке о усвајању Програма развоја спорта за Град Ниш 2016-
2017. године 

- Предлог решења о измени Решења о образовању Савета 
манифестације Нишке интернационалне музичке свечаности – „НИМУС“ 

- Предлог одлуке о Буџетском фонду за подстицај развоја талентованих 
ученика и студената Града Ниша  
 
Градско веће је у овој области донело: 

 
- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша давање 

сагласности на Правилник о поступку одобравања програма којима се 
остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу 

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

- Закључак о прихватању покровитељства за одржавање спортске 
манифестације Европско првенство у рукомету за жене – ЕУРО 2012 

- Решење о додели награда најбољим студентима  
- Решење о давању сагласности на Одлуку Комисије за подстицај развоја 

талентованих ученика и студената на висину новчаног дела награде 
најбољим студентима  

- Решење о додели плакета Града Ниша 
- 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 одобравање годишњих 
програма по Предлогу одобравања годишњих програма спортских 
организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта Граду Нишу 

- Решење о измени Предлога решења о образовању Савета 
манифестације Ликовна колонија "Сићево" 

- Решење о измени Предлога решења о образовању Савета 
манифестације Књижевна колонија "Сићево" 

- Решење о измени Предлога решења о образовању Савета 
манифестације ''Нисомниа'' - музички фестивал  
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- Решење о измени Предлога решења о образовању Савета 
манифестације Интернационални Nišville џез фестивал 

- Решења по приговорима кандидата поднетим на Одлуку о избору 
кандидата за доделу стипендија у 2013. години и то: 

- Дејане Гојковић - Предлог решења којим се приговор одбија 
- Маје Стојиљковић - Предлог решења којим се приговор одбија 
- Алексе Крстића - Предлог решења којим се приговор одбија 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша одобравање 
посебних програма по Предлогу одобравања посебних програма 
спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у Граду Нишу 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе 
решење о додели стимулативних средстава спортским организацијама 

- Решење о образовању Савета за ревитализацију Нишке Тврђаве 
- Решења по приговорима на Одлуку о избору кандидата који остварују 

право на доделу стипендија и износу стипендија и то: 
 а) Пливачког клуба „Свети Никола“  
 б) Карате–до клуба „КИ“ 
 в) Клуба за синхроно и уметничко пливање „Сирене“ 
 г) Кик бокс клуба „Ниш“    
 д) Атлетског клуба „Нишки маратон“ 
 ђ) Карате клуба „Ана Марија“  
 е) Кајак кану клуба „Гусар“  
 ж) Наталије Динић, члана Карате клуба „Борац“ 
 з) Бориса Бјековића, члана Карате клуба „Елид“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику давање сагласности на 
Правилник о изменама  и допунама Правилника о поступку одобравања 
програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области 
спорта у Граду Нишу 

- Решења о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Установе 
Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш о цени услуга боравка у 
одмаралишту у Дивљани за децу основношколског узраста од I до IV 
разреда,за које се организује настава у природи, као и за талентовану 
децу од V do VIII разреда 

- Решење о образовању Комисије за припрему Нацрта одлуке о јавним 
признањима Града Ниша 

- Закључак о подношењу захтева Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја – Школска управа у Нишу, за добијање сагласности 
за већи број васпитних група у Предшколској установи „Пчелица“ 

- Решење о додели награда најбољим студентима за постигнути успех у 
току студија и дипломираним студентима са просечном оценом 10 
факултета Универзитета у Нишу у 2013. години 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша одобравање 
годишњих програма  по Предлогу одобравања годишњих програма 
спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у Граду Нишу 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша одобравање 
посебних програма по Предлогу одобравања посебних програма 
спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у Граду Нишу 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику доношење решења о 
додели стимулативних средстава спортским организацијама 
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- Извештај о раду Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и 
студената за 2013. године 

- Решење којим се утврђује регресирање трошкова од стране буџета 
Града Ниша за боравак деце основношколског узраста од I до IV 
разреда у дечијем одмаралишту чији је оснивач Град Ниш, у 
организацији основних школа са територије града Ниша и учешће деце 
у настави у природи за талентоване ученике од V до VIII разреда 

- Решење о измени и допуни Решења о додели награда најбољим 
студентима за постигнути успех у току студија и дипломираним 
студентима са просечном оценом 10 факултета Универзитета у Нишу у 
2013. години, број 79-4/2014-03 од 23.1.2014. године 

- Решења по приговорима кандидата поднетим на Одлуку о избору 
кандидата за доделу стипендија у 2014. години и то: 

- Маје Ранђеловић - Предлог решења којим се приговор одбија 
- Миле Николић - Предлог решења којим се приговор одбија 
- Ане Крстић - Предлог решења којим се приговор одбија  
- Вељка Јеленковића - Предлог решења којим се приговор одбија 
- Младена Бошковића - Предлог решења којим се приговор одбија  
- Јелене Костић - Предлог решења којим се приговор одбија 
- Јелене Михајловић - Предлог решења којим се приговор одбија 

- Информација поводом активности у вези спровођења градске славе 
Града Ниша „Цар Константин и царица Јелена“ 

- Решење о измени Решења о образовању Савета за ревитализацију 
Нишке тврђаве 

- Правилник о изменама правилника о регресирању трошкова боравка 
деце у Предшколској установи „Пчелица“ Ниш 

- Решења о одбијању приговора спортских организација на Решења 
Градоначелника Града Ниша у вези са Годишњим програмима 
спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у Граду Нишу: 

1. Клуб малог фудбала „Ниш 92“ за Програм „Такмичење у Другој 
Футсал лиги Србије регион источне Србије“ 

2. Карате до клуб „Ки“ за Програм „Спортом против стреса“ 
3. Градски шаховски савез за Програм „Летња шаховска школа 

„Дивљана 2014“ 
4. Градски шаховски савез за Програм „Опен Ниш 2014“ 
5. Спортски савез инвалида Ниша за Програм „Годишњи план 

рада ССИН за 2014“ 
6. Женски фудбалски клуб „Машинац“ за Програм „Организација 

учешћа прве сениорске екипе Супер лига Србије за жене – 
такмичарска 2013/14“ 

7. Друштво за рекреативни спорт „Палилула“ за Програм 
„Рекреација од 7 до 77 година“ 

8. Универзитетски спортски савез Ниша за Програм „Студентска 
спортска такмичења у Нишу“ 

9. Шаховски клуб „Челин камен“ за Програм „Камп перспективних 
шахиста“ 

10. Шаховски клуб „Челин камен“ за Програм „Учествовање у 
Првој лиги Централне Србије и Купу Србије“ 

11. Одбојкашки клуб „Ниш“ за Програм „Одбојкашки камп“ 
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12. Теквондо клуб „Табу“ за Програм „Програм редовних 
годишњих тренажних и такмичарских активности у 2014. 
години – сениори“ 

13. Куглашки клуб „Чаир“ за Програм „Програм редовних 
спортских активноси за 2014. годину“ 

14. Шаховски клуб „Цар Константин“ за Програм „Лига централне 
Србије – Југ 2014“ 

15. Шаховски клуб „Цар Константин“ за Програм „Стандард рејтинг 
турнир Цар Константин 2014“ 

16. Планинарско друштво „Јелашничка клисура“ за Програм 
„Школа за омладину – упознај околину Ниша“ 

- Решења о одбијању приговора на Одлуку о избору кандидата који 
остварују право на доделу стипендија и износу стипендија и то: 

1. КАЈАК  КАНУ „МЕДИЦИНАР“ за: 
  а) спортисткињу Ољу Лазаревић 
  б) спортисткињу Милицу Костов 
  в) спортисту Вукоту Радовановића 
  г) спортисткињу Наталију Стојиљковић 
  д) спортисту Владана Тодоровића 
 

2. ТЕКВОНДО КЛУБ „АКАДЕМИЈА БОРИЛАЧКИХ ВЕШТИНА“ 
за спортисткињу Јану Стојановић 

 
3. КАЈАК КАНУ „ГУСАР“ за: 

  а) спортисту Душана Стојиљковића, и 
  б) спортисткињу Кристину Петровић 

- Решење о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у 
Предшколској установи „Пчелица“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе 
решење о додели стимулативних средстава спортским организацијама 

- Решење о утврђивању висине новчаног износа награде „Бранко 
Миљковић“ 

- Мишљење Градског већа Града Ниша на Одлуку Управног одбора 
Предшколске установе „Пчелица“ број 7594 од 19.9.2014. године о 
обављању проширене делатности Установе 

- Закључак којим се налаже Управи за образовање, Управи за културу и 
Управи за омладину и спорт да, у сарадњи са Службом за одржавање и 
информатичко-комуникационе технологије, изврше измене у Регистру 
административних поступака 

- Закључак о измени Закључка Градског већа Града Ниша којим се 
предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о додели 
стимулативних средстава спортским организацијама 

- Решење о утврђивању висине новчаног износа награде „Стеван 
Сремац“ 

- Решење о додели награда најбољим студентима за постигнути успех у 
току студија и дипломираним студентима са просечном оценом 10 
факултета Универзитета у Нишу у 2014. години 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша доношење 
решења о додели стимулативних средстава спортским организацијама 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша одобравање 
годишњих програма  по Предлогу одобравања годишњих програма 
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спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у Граду Нишу 

- Извештај о раду Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и 
студената у 2014. години 

- Решење о утврђивању висине новчаног износа награде „Бранко 
Миљковић“ 

- Решење о измени и допуни Решења о додели награда најбољим 
студентима за постигнути успех у току студија и дипломираним 
студентима са просечном оценом 10 факултета Универзитета у Нишу у 
2014. години, број 97-1/2015-03 од 23.01.2015. године  

- Решење о додели средстава за финансирање програма-пројеката на 
основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за 
подстицање програма или пројеката од јавног инетереса која спроводе 
удружења 

- Решење о додели средстава за финансирање програма-пројеката на 
основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за 
подстицање програма или пројеката од јавног интереса која спроводе 
удружења 

- Решење о утврђивању висине новчаног  износа  награде „Стеван 
Сремац“ 

- Закључак о измени Закључка којим се предлаже Градоначелнику 
доношење Решења о измени Решења о додели  стимулативних 
средстава спортским организацијама 

- Решење о утврђивању висине новчаног износа награде „11. јануар“ 
- Решење о додели награда најбољим студентима за постигнути успех у 

току студија и дипломираним студентима са просечном оценом 10 
факултета Универзитета у Нишу у 2015. години 

- Закључак којим се предлаже се Градоначелнику Града Ниша 
одобравање годишњих програма  по Предлогу одобравања годишњих 
програма спортских организација којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у Граду Нишу   

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша доношење 
решења о додели стимулативних средстава спортским организацијама 
од изузетног значаја за унапређивање и развој спорта на територији 
града за период 01.01.-30.06.2016.године Извештај о раду Комисије за 
подстицај развоја талентованих ученика и студената у 2015. години  

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

- Правилник о изменама и допуни Правилника о регресирању трошкова 
боравка деце у предшколској установи Пчелица“ Ниш 

- Решење о утврђивању висине новчаног износа награде „Бранко 
Миљковић“ 

- Решење о додели средстава за финансирање програма-пројеката на 
основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за 
подстицање програма или пројеката од јавног инетереса која спроводе 
удружења 

- Закључак у вези са повраћајем више уплаћених средстава родитељима 
корисницима услуга боравка деце у Предшколској установи „Пчелица“ 
Ниш 
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- Закључак о измени Закључка у вези са повраћајем више уплаћених 
средстава родитељима корисницима услуга боравка деце у 
Предшколској установи „Пчелица“ Ниш, бр 470-2/2016-03 од 
18.4.2016.године 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику доношење Решења о 
додели средстава за стимулативно финансирање спортских 
организација од изузетног значаја за унапређивање и развој спорта на 
територији Града за период од 01.07.2016. године до 31.12.2016. године 
 
Градско веће је у области културе дало: 
 

- Информацију у вези са припремним активностима за организовање 
прославе и обележавања јубилеја Миланског едикта 2013. године 

 
• ОБЛАСТ ПРИВРЕДЕ, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 

Градско веће је у овој области донело: 
 

- Закључак којим се задужује Управа за привреду, одрживи развој и 
заштиту животне средине да припреми предлоге аката којим ће се 
извршити замена овлашћеног лица, координатора или контакт особе у 
пројектима 

- Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога одлуке 
о усвајању Плана руралног развоја Нишавског округа 2012 – 2021, број 
284-4/2012-03 од 12.04.2012. године 

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

- Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за 
2012/2013 годину 

- Програм мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена на 
територији Града Ниша за 2012/2013. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначленику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма контроле квалитета ваздуха на територији 
Града Ниша за 2012/2013. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма мониторинга, праћења стања и прогноза 
аерополена  на територији града Ниша за 2012/2013. годину 

- Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога 
решења о давању сагласности на Програм мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 
подручје територије Града Ниша за 2013. годину (Програм Фонда за 
развој пољопривреде за 2013. годину), број 446-27/2013-03 од 
27.03.2013. године 

- Програм систематске дератизације на територији Града Ниша за 2013. 
годину 

- Предлог програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног 
земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2013. 
годину 

- Програм мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена на 
територији Града Ниша за 2013/2014. годину 
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- Програм мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији Града 
Ниша за 2013/2014. годину 

- Закључак којим се налаже ЈКП „Наиссус“ Ниш да са водоводне мреже у 
селу Горње Међурово обезбеди ургентно снабдевање села Белотинац 
водом за пиће инсталирањем две јавне чесме на локације одређене у 
сарадњи са Саветом грађана села Белотинац 

- Програм спровођења дезинсекције на територији Града Ниша за 2013. 
годину 

- Програм праћења активности радионуклида у земљишту и у животној 
средини на територији Града Ниша за 2013/2014. годину 

- Програм  праћења квалитета површинских вода  на територији Града 
Ниша за 2013/2014. годину  

- Програм  систематског праћења квалитета земљишта на територији 
Града Ниша за 2013/2014. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да одобри финансирање 
Програма мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена на 
територији Града Ниша за 2013/2014. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма мониторинга стања нивоа комуналне буке на 
територији Града Ниша за 2013/2014. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма спровођења дезинсекције на територији Града 
Ниша за 2013. 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 2013/2014. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма праћења квалитета површинских вода  на 
територији Града Ниша за 2013/2014. годину 

- Пројекат контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења у 
животној средини, одређивање електромагнетно угрожених подручја на 
територији Града Ниша за 2013/2014. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Пројекта контролног мониторинга нивоа нејонизујућих 
зрачења у животној средини, одређивање електромагнетно угрожених 
подручја на територији Града Ниша за 2013/2014. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма систематског праћења квалитета земљишта на 
територији Града Ниша за 2013/2014. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду Туристичке организације Ниш за 2012. годину са 
Финансијским извештајем о оствареним приходима и расходима за 
2012. годину, број 446-25/2013-03 од 27.03.2013. године 

- Програм  Уређења Парк шуме Бубањ у периоду VI до IX 2013. године 
- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 

финансирање Програма „Уређење Парк шуме Бубањ у периоду VI до IX 
2013. године 

- Програм Уређења међублоковског зеленила на територији Града Ниша 
у периоду VI до IX 2013. године 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма „Уређење међублоковског зеленила на 
територији града Ниша у периоду од VI до IX 2013. године 
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- Решење о образовању Радног тима за преузимање активности на 
реализацији и имплементацији Пројекта развоја постројења за прераду 
отпадних вода Града Ниша 

- Закључак о достављању Привредно-економском савету кварталних 
извештаја о реализацији Програма развоја Града Ниша за 2013. годину 
и података о идентификацији инвестиционих локација   

- Закључак о прихватању иницијативе Привредно-економског савета за 
сагледавање спровођења пројекта „Истраживање мишљења пословне 
заједнице Града Ниша у 2013. години“ 

- Закључак о прихватању иницијативе Привредно-економског савета да 
се покрене поступак укључивања Града Ниша у процес 
ресертификације општина са повољном пословном климом (НАЛЕД-ов 
програм сертификације) 

- Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за 
воде II реда за 2013. годину 

- Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и 
унапређење животне средине Града Ниша за 2013. годину  

- Истраживачко развојни програм оцене квалитета ваздуха – путем 
сензора, са проценом здравственог ризика при краткотрајним 
експозицијама, објављивањем  резултата у реалном времену и 
предлогом мера за смањење загађења 1.А. фаза 

- Закључак о измени Закључка којим се предлаже Градоначелнику 
одобравање годишњих програма по Предлогу одобравања годишњих 
програма спортских организација којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта Граду Нишу 

- Програм развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града 
Ниша и општине Дољевац 

- Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за 
2013/2014. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма контроле квалитета ваздуха на територији 
града Ниша за 2013/2014. годину 

- Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине Града Ниша за 2014. годину 

- Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за 
воде II реда за 2014. годину 

- Решење о опредељењу средстава за набавку противградних ракета 
- Програм развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града 

Ниша за 2014. годину 
- Програм спровођења дезинсекције на територији Града Ниша за 2014. 

годину 
- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 

финансирање Програма спровођења дезинсекције на територији града 
Ниша за 2014. годину 

- Програм систематске дератизације на територији Града Ниша за 2014. 
годину 

- Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за територију Града Ниша  за 2014. годину 

- Решење о приступању изради Акционог плана одрживог развоја Града 
Ниша 2015-2020 године 

- Програм Уређења Спомен парка Бубањ и одржавање споменика 
природе 
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- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма „Уређење Спомен парка Бубањ и одржавање 
споменика природе“ 

- Програм уређења међублоковског зеленила у циљу унапређења 
животне средине  

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма „Уређење међублоковског зеленила у циљу 
унапређење животне средине“ 

- Информацију у вези са стањем и активностима које се предузимају у 
циљу превазилажења проблема насталих поводом поплава 

- Одлуку о пружању помоћи угроженим подручјима од поплаве на 
територији Републике Србије 

- Решење о образовању Комисије за утврђивање и процену штете 
настале од елементарне непогоде-поплаве на територији Града Ниша 

- Решење о престанку важења Решења о образовању Комисије за 
процену штете од елементарних непогода на пољопривредном 
земљишту, објектима и усевима на територији града Ниша 

- Решење о опредељењу средстава за набавку противградних ракета 
- Решење о приступању изради Програма заштите животне средине 

Града Ниша 2016-2026. године 
- Програм озелењавања дворишта школских и предшколских установа у 

циљу смањења нивоа буке и аерозагађења у 2014. години 
- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 

финансирање Програма озелењавања дворишта школских и 
предшколских установа у циљу смањења нивоа буке и аерозагађења у 
2014. години 

- Решење о приступању изради пројектне документације која ће 
омогућити звучну заштиту постављањем звучних баријера на 
одабраним локацијама на територији Градске општине Медијана 

- Програм испитивања загађености земљишта на територији Града Ниша 
за 2014/2015. годину 

- Програм мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена на 
територији Града Ниша за 2014/2015. годину 

- Програм праћења нивоа комуналне буке на територији Града Ниша за 
2014/2015. годину 

- Програм  контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за 
2014/2015. годину 

- Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града 
Ниша за 2014/2015. годину 

- Програм испитивања масене активности радионуклида у земљишту и у 
животној средини на територији Града Ниша за 2014/2015. годину 

- Пројекат обзебеђивање услова и формирање мобилне станице за 
контролни мониторинг нивоа нејонизујућих зрачења, одређивање 
електромагнетно угрожених подручја и формирање мапе 
електромагнетних зрачења за територију Града Ниша у 2014/2015. 
години, са предлогом мера за смањење нивоа нејонизујућих зрачења 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма испитивања загађености земљишта на 
територији Града Ниша за 2014/2015. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма мониторинга, праћења стања и прогноза 
аерополена на територији Града Ниша за 2014/2015. годину 
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- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма праћења нивоа комуналне буке на територији 
Града Ниша за 2014/2015. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма праћења квалитета површинских вода на 
територији Града Ниша за 2014/2015. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма испитивања масене активности радионуклида у 
земљишту и у животној средини на територији Града Ниша за 
2014/2015. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Пројекта обзебеђивања услова и формирања мобилне 
станице за контролни мониторинг нивоа нејонизујућих зрачења, 
одређивање електромагнетно угрожених подручја и формирање мапе 
електромагнетних зрачења за територију Града Ниша у 2014/2015. 
години, са предлогом мера за смањење нивоа нејонизујућих зрачења 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање програма контроле квалитета ваздуха на територији 
Града Ниша за 2014/2015. годину 

- Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине Града Ниша за 2015. годину 

- Програм спровођења дезинсекције на територији Града Ниша за 2015. 
годину  

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма спровођења дезинсекције на територији Града 
Ниша за 2015. годину 

- Решење о усвајању Извештаја о реализацији Програма мера подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 
територију Града Ниша за 2014. годину 

- Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја Града Ниша за 2015. годину 

- Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за 
воде II реда за 2015. годину 

- Решење о престанку важења решења о образовању Комисије за 
утврђивање и процену штете настале од елементарне непогоде-
поплаве на територији Града Ниша 

- Решење о образовању Комисије за процену штете од елементарних 
непогода на пољопривредном земљишту на територији Града Ниша 

- Решење о образовању Комисије за утврђивање и процену штете од 
елементарних непогода на стамбеним објектима, привредним добрима 
(објектима и опреми) и локалној инфраструктури на територији Града 
Ниша 

- Програм уређења међублоковског зеленила у циљу унапређења 
животне средине 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма Уређење међублоковског зеленила у циљу 
унапређења животне средине 

- Програм Уређења Спомен парка Бубањ и одржавање споменика 
природе 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма Уређења Спомен парка Бубањ и одржавање 
споменика природе 
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- Програм контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења на 
територији града Ниша у 2015. години 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма контролног мониторинга нивоа нејонизујућих 
зрачења на територији града Ниша у 2015. години 

- Програм праћења квалитета површинских вода на територији града 
Ниша за 2015/2016. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма праћења квалитета површинских вода на 
територији града Ниша за 2015/2016. годину 

- Закључак којим се прихвата иницијатива Јавног тела за покретање и 
реализацију поступка ЈПП у смислу Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама – Регионалне развојне агенције Југ д.о.о. 
Ниш,  за расписивање међународног јавног позива за давање концесије 
за изградњу и управљање Регионалним центром за управљање 
отпадом Келеш и пет трансфер станица 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога програма комасације 
делова катастарских општина Малча, Горња Врежина, Доња Врежина, 
Брзи Брод и Просек Манастир (Град Ниш) 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 
територију Града Ниша за 2015.године 

- Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији Града Ниша 

- Решење о прихватању и суфинансирању пројекта „Трансфер 
вештина/сензибилизација произвођача вишања нишавског округа за 
органску производњу“ 

- Решење о измени и допуни Решења о прихватању учешћа кроз 
суфинансирање пројекта „Регионални центар за управљање отпадом 
Келеш – ЈПП“ број 1482-5/2013-03 од 28.10.2013.године, број 1603-
20/2013-03 од 23.11.2013.године и број 1468-14/2014-03 од 03.10.2014. 
године 

- Решење о додели средстава за финансирање програма-пројеката на 
основу спроведеног Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у 
области заштите животне средине у 2015. години 

- Програм испитивања загађености земљишта на територији Града Ниша 
за 2015/2016. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма испитивања загађености земљишта на 
територији Града Ниша за 2015/2016. годину 

- Програм праћења нивоа комуналне буке на територији Града Ниша за 
2015/2016. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма праћења нивоа комуналне буке на територији 
Града Ниша за 2015/2016. годину 

- Програм испитивања масене активности радионуклида у земљишту и у 
животној средини на територији Града Ниша за 2015/2016. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма испитивања масене активности радионуклида у 
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земљишту и у животној средини на територији Града Ниша за 
2015/2016. годину 

- Решење о стављању ван снаге Решење о утврђивању Предлога 
решења о усвајању Извештајa о раду Фонда за развој и 
самофинансирање заједничких потреба грађана у 2014. години 

- Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за  
2016. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма контроле квалитета ваздуха на територији 
града Ниша за 2016. годину 

- Програм мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена  на 
територији Града Ниша за 2015/2016. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма мониторинга, праћења стања и прогноза 
аерополена  на територији града Ниша за 2015/2016. годину 

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

- Програм спровођења дезинсекције на територији Града Ниша за 2016. 
годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма спровођења дезинсекције на територији града 
Ниша за 2016. годину 

- Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за 
воде II реда за 2016. годину 

- Програм развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града 
Ниша и Општине Дољевац за 2016. годину 

- Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја Града Ниша за 2016. годину 

- Програм систематске дератизације на територији Града Ниша за 2016. 
годину 

- Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта за територију Града Ниша за 2016.годину 

- Програм праћења квалитета површинских вода на територији града 
Ниша за 2016/2017. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма праћења квалитета површинских вода на 
територији града Ниша за 2016/2017. годину 

- Програм испитивања масене активности радионуклида у земљишту и у 
животној средини на територији града Ниша за 2016/2017. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма испитивања масене активности радионуклида у 
земљишту и у животној средини на територији града Ниша за 2016/2017. 
годину 

- Решење о додели средстава за финансирање програма-пројеката на 
основу спроведеног Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у 
области заштите животне средине на територији Града Ниша 

- Решење о приступању изради Програма заштите животне средине 
Града Ниша 2017-2027. године 

- Програм уређења Спомен парка Бубањ и одржавање споменика 
природе 
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- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма уређења Спомен парка Бубањ и одржавање 
споменика природе 

- Програм уређења међублоковског зеленила у циљу унапређења 
животне средине  

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма уређења међублоковског зеленила у циљу 
унапређења животне средине 

- Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 
2016/2017. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програмa контроле квалитета ваздуха на територији 
града Ниша за 2016/2017. годину 

- Програм чишћења дивљих депонија на територији града Ниша 
- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 

финансирање Програма чишћења дивљих депонија на територији града 
Ниша 

- Решење о опредељењу средстава за набавку противградних ракета 
 

Градско веће је упутило Скупштини Града на доношење и усвајање: 
 

- Предлог одлуке о усвајању Плана руралног развоја Нишавског округа 
2012. – 2021.  

- Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Града Ниша за 2013. годину 

- Предлог одлуке о изменама Одлуке о Туристичкој организацији Ниш 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Фонда за развој и 

самофинансирање заједничких потреба грађана у 2012. години 
- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Фонда за развој и самофинансирање заједничких 
потреба грађана 

- 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 о усвајању Извештаја Фонда за развој пољопривреде 
за 2012. годину 

- Предлог програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Града Ниша за 2012. годину  

- Предлог решења о давању сагласности на Програм мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 
подручје територије Града Ниша за 2013. годину (Програм Фонда за 
развој пољопривреде за 2013. годину) 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм Фонда за развој 
пољопривреде за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Фонда 
за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана у 2013. 
години 

- Предлог одлуке о партнерству јавног и приватног сектора у области 
пољопривреде 

- Предлог одлуке о поступку обезбеђења финансирања, изградње и 
управљања системом за прикупљање и прераду отпадних вода на 
територији Града Ниша 
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- Предлог програма о изменама и допунама Програма уређивања 
грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2013. 
годину 

- Предлог програма о измени и допуни Програма одржавања комуналне 
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са 
финансијским планом за 2013. годину 

- Предлог одлуке о заштити пољопривредног земљишта и организовању 
пољочуварске службе на подручју Града Ниша 

- Предлог одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и 
рурални развој Града Ниша 

- Предлог одлуке о покретању поступка оснивања Регионалног 
привредног друштва за комуналну делатност „Нишки регион“ д.о.о. 

- Предлог програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са 
финансијским планом за 2014. годину  

- Предлог програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног 
земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2014. 
годину  

- Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о давању сагласности за 
прикључење на јавни водовод Града Ниша и водоснабдевање места 
Кнежице, Перутине и Ћурлине 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Фонда 
за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана у 2014. 
години 

- Предлог решења о образовању Комисије за израду предлога годишњих 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
на територији Града Ниша 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Фонда за развој и 
самофинансирање заједничких потреба грађана у 2013. години 

- Предлог решења о усвајању Извештаја Фонда за развој пољопривреде 
за 2013. годину 

- Предлог одлуке о боравишној такси 
- Предлог програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији  Града  Ниша за 2014. годину 
- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 

Извештаја Фонда за развој пољопривреде за 2013. годину 
- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији  Града  
Ниша за 2014. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду Фонда за развој и самофинансирање заједничких 
потреба грађана у 2013. години 

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

- Предлог одлукe о изменама и допунама Одлукe o постављању мањих 
монтажних објеката на јавним површинама на територији града Ниша 

- Предлог одлуке о измени одлуке о заштити пољопривредног земљишта 
и организовању пољочуварске службе на подручју Града Ниша 

- Предлог решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Града Ниша за 2014. годину 
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- Предлог решења о измени Решења о образовању Комисије за израду 
Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Града Ниша 

- Предлог одлуке о престанку заштите споменика природе „Павловићев 
храст у Доњој Трнави“ 

- Предлог програма о изменама и допунама Програма уређивања 
грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2014. 
годину 

- Предлог програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног 
земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2015. 
годину 

- Предлог програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са 
финансијским планом за 2015. годину 

- Предлог одлуке о извођењу хитних радова за заштиту корита и 
приобаља реке Нишаве у Нишу од поплава 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога одлуке о извођењу 
хитних радова за заштиту корита и приобаља реке Нишаве у Нишу од 
поплава 

- Предлог измена и допуна Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта за територију Града Ниша за 
2015. годину 

- Предлог одлуке о измени Одлуке о прихватању Пројекта „Решавање 
егзистенцијалног питања грађана Града Ниша погођених елементарном 
непогодом-клизиштем у селу Мрамор“ 

- Предлог одлуке о постављању пловила на делу обале и водног 
простора на територији Града Ниша 

- Предлог решења о давању сагласности на коначни нацрт Јавног 
уговора са анексима за давање концесије за изградњу и управљање 
Регионалним центром за управљање отпадом ''Келеш'' и пет трансфер 
станица 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Фонда за развој и 
самофинансирање заједничких потреба грађана у 2014. години 

- Предлог Одлуке о престанку рада Фонда за развој и самофинансирање 
заједничких потреба грађана 

- Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању буџетског фонда за 
пољопривреду и рурални развој Града Ниша 

- Предлог програма о изменама и допунама Програма уређивања 
грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2015. 
годину 

- Предлог програма о изменама и допунама Програма одржавања 
комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја 
са финансијским планом за 2015. годину 

- Предлог плана рејонизације пољопривредне производње на територији 
Града Ниша 

- Предлог одлуке о изменама Одлуке о одређивању надлежног органа за 
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији Града Ниша 

- Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта за територију Града Ниша за 2015.годину 

- Предлог програма комасације делова катастарских општина Малча, 
Горња Врежина, Доња Врежина, Брзи Брод и Просек Манастир (Град 
Ниш) 
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- Предлог плана рејонизације пољопривредне производње на територији 
Града Ниша 

- Предлог програма развоја воћарства Града Ниша за период 2015-2020. 
године 

- Предлог одлуке о изменама Одлуке о одређивању надлежног органа за 
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији Града Ниша 

- Предлог одлуке о усвајању Уговора о оснивању Регионалног привредног 
друштва за комуналну делатност „Нишки регион“ д.о.о. Ниш 

- Предлог одлуке о давању сагласности на прикључење на јавни водовод 
Града Ниша и водоснабдевање насељених места Кнежице, Перутине, 
Ћурлине и Белотинца, и реконструкцију и изградњу дела регионалног 
водоводног система Пуста река и конекције са нишким водоводним 
системом (НИВОС) 

- Предлог одлуке о проглашењу споменика природе „Лалиначка слатина“ 
- Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању висине накнаде за 

установљење права службености на грађевинском земљишту у јавној 
својини Града Ниша 

- Предлог одлуке о извођењу хитних радова за заштиту корита и 
приобаља реке Нишаве у Нишу од поплава 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога одлуке о извођењу 
хитних радова за заштиту корита и приобаља реке Нишаве у Нишу од 
поплава 

- Предлог измена и допуна Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта за територију Града Ниша за 
2015. годину 

- Предлог одлуке о измени Одлуке о прихватању Пројекта „Решавање 
егзистенцијалног питања грађана Града Ниша погођених елементарном 
непогодом-клизиштем у селу Мрамор“ 

- Предлог одлуке о постављању пловила на делу обале и водног 
простора на територији Града Ниша 

- Предлог решења о давању сагласности на коначни нацрт Јавног 
уговора са анексима за давање концесије за изградњу и управљање 
Регионалним центром за управљање отпадом ''Келеш'' и пет трансфер 
станица 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Фонда за развој и 
самофинансирање заједничких потреба грађана у 2014. години 

- Предлог Одлуке о престанку рада Фонда за развој и самофинансирање 
заједничких потреба грађана 

- Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању буџетског фонда за 
пољопривреду и рурални развој Града Ниша 

- Предлог одлуке о образовању робних резерви Града Ниша  
- Предлог одлуке о одређивању надлежног органа за доношење 

Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини 

- Предлог решења о давању сагласности на коначни нацрт Јавног 
уговора са анексима (прилозима) за давање концесије DBFO – УГОВОР 
(пројектовање, изградња, финансирање, управљање; e. “design, build, 
finance, operate”) изградње Регионалног центра за управљање отпадом 
“Келеш” (даље и: РЦУО) и пет трансфер станица у општинама 
Сокобања, Алексинац, Ражањ, Гаџин Хан и Сврљиг 
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и усвојило 
 

- Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике 
руралног развоја Града Ниша за 2015. годину 

 
• ПРОЈЕКТИ 

 
Градско веће је донело закључке и којима се предлаже Градоначелнику 

да у име Града, прихвати учешће у пројектима, као и решења о прихватању 
учешћа у истима: 
 

a) област развоја Града 
 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе 
Решење о помоћи Градској општини Палилула у реализацији пројекта 
„Промоција прекограничне сарадње кроз модернизацију социјалне 
инфраструктуре у области спорта у општинама Ботевград и Палилула“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе 
Решење о помоћи Градској општини Палилула у реализацији пројекта 
„Сарадња у циљу одрживог развоја културног туризма у општинама 
Бобов Дол и Палилула“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе 
Решење о измени Решења број 1321/2011-01 од 28.04.2011. године и 
Решења број 1633/2012-01 од 07.06.2012. године у вези са пројектом 
„Унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики II фаза“ 

- Закључак о прихватању извештајa са Закључком и мерама Радног тима 
о реализацији пројекта „Унапређење конкурентности Аеродрома 
Константин Велики  - II фаза“ од 05.09.2012. године 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да закључи 
Споразум о регулисању међусобних обавеза са авиокомпанијом 
„Montenegro Airlines“, којим ће се ближе регулисати дуговања Града 
Ниша као партнера у пројекту „Унапређење конкурентности Аеродрома 
Константин Велики II фаза“ према авио-компанији из Републике Црне 
Горе 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику доношење решења којим 
ће се извршити замена овлашћених лица, или контакт особа у 
пројектима од интереса за град чија је реализација у току 

- Закључак којим се предлаже Градоначенику да у име Града Ниша дâ 
изјаву ресорном Министарству регионалног развоја и локалне 
самоуправе којом изјављује да су у 2012. години буџетом Града Ниша 
обезбеђена средства за суфинансирање непредвиђених радова за 
пројекте који су Одлуком о распореду и коришћењу средстава за 
реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених 
Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник 
РС“, број 4/12 и 96/12 ) одобрени Граду, и то: 

• „Извођење радова на реконструкцији улица у граду Нишу и 
прелазак на режим кружних токова” у оквиру Националног 
инвестиционог плана – изградње општинске и регионалне 
инфраструктуре – Европска инвестициона банка (шифра 
програма 14300848)  у износу од најмање 1.790.118,91 са ПДВ-
ом (20%) 
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• „Извођење радова на реконструкцији улица у граду Нишу и 
прелазак на режим кружних токова - кружни ток улица 
Сремска, Булевара Немањића и Византијског булевара ” у 
оквиру Националног инвестиционог плана – изградње 
општинске и регионалне инфраструктуре – Европска 
инвестициона банка (шифра програма 14300848)  у износу од 
најмање 3.140.891,56 са ПДВ-ом (20%) 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша дâ 
изјаву ресорном Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе 
којом изјављује да су у 2012. години буџетом Града Ниша обезбеђена 
средства и да ће средства бити обезбеђена и буџетом за 2013. годину за 
суфинансирање пројекта који је Одлуком о распореду и коришћењу 
средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана 
утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину („Службени 
гласник РС“, број 4/12 и 96/12 ) одобрен Граду, и то: 

• Реконструкција и доградња постојећег пословног објекта – 
„Зграда старог официрског дома” у мултифункционални центар 
(шифра пројекта 14300503) у оквиру Националног инвестиционог 
плана – Програм подршке развоју регионалне инфраструктуре у 
износу од најмање 70.000.000,00 динара и то 10.000.000,00 динара у 
2012. години и 60.000.000,00 динара у 2013. години 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да закључи 
Споразум о регулисању међусобних обавеза са авио компанијом 
„Montenegro Airlines“, којим ће се ближе регулисати дуговања Града 
Ниша као партнера у пројекту „Унапређење конкурентности Аеродрома 
Константин Велики II фаза“ према авио-компанији из Републике Црне 
Горе 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе 
решење o прихватању учешћа и суфинансирању пројектa „У сусрет 
Константину“ 

- Закључак којим се покреће иницијатива за израду елабората о 
оправданости  отуђења грађевинског земљишта Eyemaxx Management 
GMBH Аустрија или привредном друштву чији је Eyemaxx Management 
GMBH Аустрија оснивач у Србији 

- Закључак о покретању иницијативе за израду Елабората о економској 
оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде компанији 
Еyemaxx Management d.o.o., која се Градоначелнику Града Ниша 
обратила Писмом о намерама број 1752/2013-01 од 09.05.2013. године, 
односно привредном друштву чији је наведена компанија оснивач у 
Републици Србији, а на основу података о инвестицији наведених у 
Писму о намерама број 1752/2013-01 од 09.05.2013. године 

- Закључак о покретању иницијативе за израду Елабората о економској 
оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде компанији 
Fru Com Handels Gmbh, која се Градоначелнику Града Ниша обратила 
Писмом о намерама број 207/2013-01 од 23.01.2013. године, односно 
привредном друштву чији је наведена компанија оснивач у Републици 
Србији, а на основу података о инвестицији наведених у Писму о 
намерама број 207/2013-01 од 23.01.2013. године 

- Закључак о покретању иницијативе за израду Елабората о економској 
оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде компанији 
која се Градоначелнику Града Ниша обратила Писмом о намерама број 
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1695/2013-01 од 30.04.2013. године, односно привредном друштву чији 
је наведена компанија оснивач у Републици Србији, а на основу 
података о инвестицији наведених у Писму о намерама број 1695/2013-
01 од 30.04.2013. године 

- Закључак о прихватању Извештаја са Закључком и мерама Радног тима 
о реализацији пројекта „Унапређење конкурентности Аеродрома 
Констанин Велики“ – II фаза за период 17.06.-2012-31.01.2013. године од 
18.02.2013. године 

- Решење којим се прихвата захтев Градске општине Пантелеј за 
пружање помоћи Града Ниша Градској општини Пантелеј у реализацији 
пројекта „Модерна и безбедна транспортна инфраструктура“ који је 
одобрен у оквиру Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија 

- Решење којим се прихвата реализацијa пројекта „Имовина локалне 
самоуправе у процесима европских интеграција“, који је Град Ниш 
аплицирао у оквиру Програма Exchange 4, који финансира Европска 
унија (IPA 2012) 

- Закључак којим се предлаже Градоначенику да у име Града Ниша дâ 
изјаву ресорном Министарству регионалног развоја и локалне 
самоуправе да су у 2014. години буџетом Града Ниша обезбеђена 
средства за суфинансирање завршетка пројеката који су Одлуком о 
распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката 
Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету 
Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС“, број 96/2012, 
110/2012 и 116/2012) одобрени Граду, у износу од најмање 2.500.000,00 
динара, за следеће пројекте, и то: 

1. „Изградња Основне школе „Војислав Илић Млађи“ у селу Горњи 
Комрен и 
2. „Изградња Основне школе „Десанка Максимовић“ у селу Мрамор 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику, да у име Града Ниша, 
потпише Уговор о пословно – техничкој сарадњи са ЕД Југоисток д.о.о. 
Ниш и Johnson electric д.о.о. Београд 

- Решење којим Град Ниш прихвата нефинансијско учешће („ин кајнд 
допринос“), са партнерским организацијама, у реализацији пројеката 
Управе за дијаспору и Србима у региону Министарства спољних 
послова РС:  
- „Да те цео свет разуме 03“ 
- „Попис српске дијаспоре (у Европи у државама Европске Уније, 

Швајцарске и Норвешке – земљама боравка значајног броја српских 
резидената“) 

- „Промоција привредних и инвестиционих потенцијала града Ниша 
дијаспори у Аустрији“ 

- „Дијаспора на вези“ 
  
б) област туризма, уређења и заштите животне средине  
 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Пројекта „Наставак уређења међублоковског зеленила на 
територији Града Ниша у периоду X-XII 2012. године“ 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе 
решење o прихватању учешћа и суфинансирање пројектa „Изградња 
Хумског колектора као дела Пројекта израде централног градског 
колектора за прикупљање отпадних вода и ППОВ“ II и III фаза 
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- Решење којим Град Ниш прихвата учешће по Јавном позиву 
Министарства грађевинарства и урбанизма за кандидовање пројеката 
ради финансирања и суфинансирања уређења и побољшања 
комуналне инфраструктуре за: 

- пројекат „Изградња канализационе мреже у селу Горњи Комрен“ 
- пројекат „Реконструкција пумпних станица на регионалном систему 

за водоснабдевање НИВОС“, који пријављује Јавно-комунално 
предузеће за водовод и канализацију „Наисус“ 

- Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Изградња 
колектора за употребљене воде – Поповачки колектор (део деонице РШ 
1-РШ 15+32м)“  

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање „Истраживачко развојног програма оцене квалитета 
ваздуха – путем сензора, са проценом здравственог ризика при 
краткотрајним експозицијама, објављивањем  резултата у реалном 
времену и предлогом мера за смањење загађења 1. А. фаза“ 

- Закључак којим Градско веће Града Ниша изражава сагласност са 
предложеним текстом Меморандума о разумевању између Града Ниша 
и AQUATERRA SOLUTIONS DOO, ради успостављања техничке 
сарадње и спровођења заједничких активности, које имају за циљ 
реализацију пројекта изградње Аква парка на локацији Лозни калем у 
Нишкој Бањи - Град Ниш 

- Решење о прихватању учешћа кроз суфинансирање пројекта 
„Регионални центар за управљање отпадом Келеш-ЈПП“ 

- Решење о помоћи Града Ниша Туристичкој организацији Ниш (ТОН) у 
реализацији пројекта „Менаџмент туристичких дестинација Софија – 
Ниш“ (MOTODESTIN) који је одобрен у оквиру Програма прекограничне 
сарадње Бугарска – Србија 

- Решење о прихватању учешћа у пројекту ELAIN (Међубалканска мрежа 
еколошких локалних власти)   

- Решење о прихватању реализације пројекта „Подршка у изради 
локалног плана управљања отпадом“, који Град Ниш реализује у оквиру 
Програма Exchange 4 

- Решење о прихватању учешћа и реализацији пројекта „Студија 
изводљивости за постројење за прикупљање и пречишћавање отпадних 
вода“ 

- Решење којим Град Ниш прихвата учешће у Програму прекограничне 
сарадње Бугарска-Србија са пројектом „Рестаурација историјског 
туризма у прекограничном региону“ 

- Решење којим Град Ниш прихвата учешће у Програму прекограничне 
сарадње Бугарска-Србија са пројектом „Повећање туристичке 
атрактивности Софије и Ниша“ 

- Решење о учешћу у Програму прекограничне сарадње Бугарска-Србија 
аплицирањем пројекта „Истраживање прошлости као основе за развој 
прекограничног туризма“ - Народни музеј  Ниш 

- Решење о учешћу у Програму прекограничне сарадње Бугарска-Србија 
аплицирањем пројекта „Побољшање културно-историјске туристичке 
понуде увођењем визиторског центра као промотивног алата“ - Народни 
музеј  Ниш и Галерија савремене ликовне уметности Ниш - Установа 
културе од националног значаја 
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- Решење о учешћу у Програму прекограничне сарадње Бугарска-Србија 
аплицирањем пројекта „Побољшање туристичких информационих 
услуга у прекограничном региону“ – Туристичка организација Ниш 

- Решење о учешћу у Програму прекограничне сарадње Бугарска-Србија 
аплицирањем пројекта „Реконструкција и побољшање рада позоришта у 
прекограничном региону, као симбола културолошког туризма“ - 
Народно позориште  Ниш  

- Решење о прихватању учешћа у пројекту „Јачање јавних служби у Нишу 
(Србија) за развој заснован на валоризацији историјског и 
територијалног наслеђа  

- Решење о учешћу и суфинансирању Пројекта „Реконструкција 
водосистема Врело“ 

 
в) област здравства и социјалне заштите 
 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да донесе Решење о 
прихватању учешћа и суфинансирање пројекта „Предах родитељство“ 

- Решење о прихватању учешћа и суфинансирање пројекта „Смањење 
сиромаштва и унапређење могућности запошљавања 
маргинализованих и угрожених група у Србији“ 

- Решење о прихватању учешћа кроз суфинансирање пројекта 
„Геронтолошки центар-дневни боравак за дементне особе“, као локални 
партнер Геронтолошком центру Ниш 

- Решење о прихватању учешћа кроз суфинансирање пројекта „Вести на 
знаковном језику 

- Решење о прихватању учешћа и суфинансирање пројекта „Сервис 
персоналних асистената Ниш – СПАН 3“ 

- Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Сервис 
персоналних асистената Ниш 4  – СПАН 4“ 

- Решење о прихватању учешћа и суфинансирања пројекта „Сервис 
персоналних асистената и Личних пратилаца Ниш   – СПАН 5 и ЛП1“ 

- Решење о прихватању учешћа и суфинансирања пројекта „Сервис 
персоналних асистената и Личних пратилаца Ниш   – СПАН 6 и ЛП2“ 

- Решење о подржавању и суфинансирању II фазe реализације пројекта 
„У име старих“ 

- Решење о измени Решења о прихватању учешћа и суфинансирању 
пројекта „Покретање другог инкубационог циклуса и оснивање Центра за 
информационо-комуникационе технологије Инкубатор центра у Нишу“, 
број 2939/2009-01 од 11.11.2009. године и број 499/2012-01 од 
27.02.2012. године 

- Решење о прихватању учешћa и финансирањa пројекта 
„Телеасистенција“ 

- Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна 
кухиња“ 

- Решење којим Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање Пројекта 
„Народне кухиње II фаза“ 

- Решење којим Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројекта 
Народна кухиња III фаза 

- Решење којим Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројекта 
„Народна кухиња“ четврта фаза 

- Решење којим Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројектне 
компоненте „Подршка ресоцијализацији осуђеника“ који се реализује у 
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оквиру пројекта „Смањење сиромаштва и унапређење могућности 
запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва у 
Србији“ 

- Решење о подржавању и суфинансирању II фазe реализације пројекта 
„У име старих“ 

- Решење којим Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројекта 
Народна кухиња III фаза 

- Решење о учешћу у Програму прекограничне сарадње Бугарска-Србија 
аплицирањем пројекта „Социјална инфраструктура за бригу деце кроз 
едукацију“ - Основна школа „Радоје Домановић“ Ниш  

 
г) област културе и спорта 

 
- Решење којим Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројекта 

ТВ серијал „Ниш – 17 векова толеранције“  
- Решење којим Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројекта 

„Оснивање Културног центра Латинске Америкe у Нишу“ 
- Решење о прихватању захтева Градске општине Палилула за пружање 

помоћи Града Ниша Градској општини Палилула у реализацији пројекта 
„Јачање територијалне кохезије у прекограничном региону кроз развој 
социјалне инфраструктуре у области спорта“ 

- Решење којим Град Ниш прихвата учешће у Програму прекограничне 
сарадње Бугарска-Србија са пројектом „Промоција спорта и развој 
спортских активности међу младим људима у пограничном региону“  

- Решење о учешћу у Програму прекограничне сарадње Бугарска-Србија 
аплицирањем пројекта „Изградња кохезије младих кроз спорт и 
едукативне активности у прекограничном региону“ – Економска школа 
Ниш 

- Решење о учешћу у Програму прекограничне сарадње Бугарска-Србија 
аплицирањем пројекта „Развој спортске инфраструктуре“ - Установа за 
физичку културу Спортски центар "Чаир" 
 

• САРАДЊА ГРАДА НИША СА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА, 
НЕВЛАДИНИМ И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 
 У циљу успостављања нових, као и наставка успостављених 
контаката и сарадње, Градско веће је утврдило предлоге следећих 
аката: 

 
- Предлог одлуке о братимљењу и успостављању сарадње између Града 

Ниша (Република Србија) и Града Белгорода (Руска Федерација) 
- Предлог одлуке о братимљењу и успостављању сарадње између Града 

Ниша (Република Србија) и града Витепска (Република Белорусија)  
- Предлог одлуке о братимљењу и успостављању сарадње између Града 

Ниша (Република Србија) и Града Дебрецина (Република Мађарска) 
- Предлог одлуке о братимљењу и успостављању сарадње између Града 

Ниша (Република Србија) и Града Лан Жоу (Народна Република Кина) 
 

и донело: 
 
- Решење о помоћи Града Ниша Регионалном центру за развој малих и 

средњих предузећа и предузетништва – Ниш Д.О.О. Ниш у реализацији 
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пројекта „Откриј незнану страну Балкана“ који је одобрен у оквиру 
Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија, по II позиву 
Министарства за регионални развој и јавне радова Републике Бугарске 
у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике 
Србије бр. 2007CB16IPO006–2011-2 од 22.11.2011. године, за 
прикупљање предлога пројеката за побољшање прекограничне сарадње 
између Бугарске и Србије 

- Решење о помоћи Града Ниша Регионалном центру за развој малих и 
средњих предузећа и предузетништва – Ниш Д.О.О. Ниш у реализацији 
пројекта „Пословање без граница“ који је одобрен у оквиру Програма 
прекограничне сарадње Бугарска-Србија, по II позиву Министарства за 
регионални развој и јавне радове Републике Бугарске у сарадњи са 
Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије 
бр.2007CB16IPO006–2011-2 од 22.11.2011. године, за прикупљање 
предлога пројеката за побољшање прекограничне сарадње између 
Бугарске и Србије. 
 

 
• У СКЛАДУ СА СТАТУТАРНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ, ГРАДСКО ВЕЋЕ ЈЕ 

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

 
- Решење о давању сагласности на Правилник 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 финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке 

- 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 изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту 

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

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

- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине 

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

- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Управи за пољопривреду и развој села 
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- 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 
Служби за послове Градоначелника 

- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Управе за 
пољопривреду и развој села  

- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Управе за 
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту   

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

- 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 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 комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај  

- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Управи за пољопривреду и развој села  

- 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 имовину и инспекцијске 
послове   

- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Управи за привреду, одрживи развој и 
заштиту животне средине  

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

- 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 Служби за одржавање и 
информатичко-комуникационе технологије  

- Решење о давању сагласности на Правилник о допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за 
имовину и инспекцијске послове   

- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Управи за грађанска стања и опште послове, број 687/2013-08 од 
10.06.2013.године 
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- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Управи за образовање, културу, омладину и спорт  

- 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 унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у канцеларији заштитника грађана 

- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о организацији и систематизацији радних места Јавног 
прeдузећа за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш 

- Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни 
Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавно 
комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наиссус“-Ниш 

- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном 
предузећу „Паркинг-сервис“-Ниш 

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

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

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

- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном 
предузећу Дирекција за јавни превоз Града Ниша 

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

- Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 
систематизацији радних места Јавног предузећа за стамбене услуге 
"Нишстан" Ниш 

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

- Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 
систематизацији послова (радних места)  ЈКП „Обједињена наплата“ 
Ниш 

- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном 
предузећу Дирекција за јавни превоз Града Ниша 

- 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 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 планирање и изградњу 

- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Служби за послове Скупштине Града 
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- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Правобранилаштву Града Ниша 

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

- Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 
систематизацији послова у ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш  

- Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 
систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Медиана“- Ниш 

- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном 
предузећу „Паркинг-сервис“- Ниш 

- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном 
предузећу Дирекција за јавни превоз Града Ниша 

- Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 
систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Медиана“ – 
Ниш 

- Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 
систематизацији послова у ЈКП „Горица“ Ниш  

- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о организацији и систематизацији послова Јавног 
комуналног предузећа „Медиана“ – Ниш 

- Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 
систематизацији радних места Јавног предузећа за стамбене услуге 
"Нишстан" Ниш  

- Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 
систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу за пијачне 
услуге „Тржница“ Ниш  

- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова у ЈКП „Градска топлана“ Ниш 

- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном 
предузећу Дирекција за јавни превоз Града Ниша 

- Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 
систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу  за водовод и 
канализацију „Наиссус“- Ниш 

- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном 
предузећу „Паркинг-сервис“-Ниш 

- Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 
систематизацији послова у ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш 

- Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 
систематизацији послова у ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш 

- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном 
комуналном предузећу Дирекција за јавни превоз Града Ниша 

 
 
 
 



 66 

• У СКЛАДУ СА СТАТУТАРНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ, ГРАДСКО ВЕЋЕ ЈЕ 
ДОНЕЛО РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА 
ГРАДСКИХ УПРАВА И СЕКРЕТАРА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГЕ АКТЕ 
У ВЕЗИ СА РАЗРЕШЕЊЕМ И ПОСТАВЉЕЊЕМ, И ТО: 
 
 

- Решење о разрешењу секретара Градског већа Града Ниша 
- Решење о постављењу секретара Градског већа Града Ниша 
- Решење о разрешењу заменика секретара Градског већа Града Ниша 
- Решење о разрешењу начелника Управе за образовање, културу, 

омладину и спорт, због избора на другу функцију 
- Решење о овлашћењу лица за обављање послова начелника Управе за 

образовање, културу, омладину и спорт  
- Решење о разрешењу начелника Управе за дечију, социјалну и 

примарну здравствену заштиту, због постављења на другу функцију 
- Решење о овлашћењу лица за обављање послова начелника Управе за 

дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту  
- Решење о разрешењу председника и чланова Привредно-економског 

савета 
- Решење о разрешењу председника и чланова Савета за људска и 

мањинска права 
- Решење о именовању председника и чланова Савета за људска и 

мањинска права  
- Решење о овлашћењу лица да до постављења начелника Службе за 

одржавање и информатичко-комуникационе технологије обавља 
послове начелника Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије  

- Решење којим се констатује престанак мандата начелнице Управе за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, због 
подношења оставке на функцију 

- Решење о овлашћењу лица за обављање послова начелника Управе за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке  

- Решење о престанку важења Решења о овлашћењу Јелене Илић за 
обављање послова начелника Службе за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије 

- Решење о постављењу начелника Службе за одржавање и 
информатичко-комуникационе технологије 

- Решење о постављењу заменика секретара Градског већа Града Ниша 
- Решење којим се констатује престанак мандата начелнице Управе за 

комуналне делатности, енергетику и саобраћај, због подношења оставке 
на функцију 

- Решење о овлашћењу лица за обављање послова начелника Управе за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај 

- Решење којим се констатује престанак мандата начелнице Управе за 
планирање и изградњу, због подношења оставке на функцију 

- Решење о овлашћењу лица за обављање послова начелника Управе за 
планирање и изградњу 

- Решење којим се констатује престанак мандата начелника Управе за 
грађанска стања и опште послове, због подношења оставке на функцију 

- Решење о овлашћењу лица за обављање послова начелника Управе за 
грађанска стања и опште послове 

- Одлуку o расписивању јавних огласа за постављење начелника и 
заменика начелника градских управа Града Ниша 
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- Закључак у вези са информацијом и наводима о нерегуларности 
поступка избора начелника и заменика начелника градских управа 
Града Ниша 

- Закључак о објављивању јавних огласа за начелнике и заменике 
начелника градских управа Града Ниша 

- Решење о образовању Комисије за разматрање пријава на јавни оглас 
за начелнике и заменике начелника градских управа Града Ниша 

- Закључак којим се покреће иницијатива за измену и допуну Одлуке о 
организацији Градских управа града Ниша  

- Одлуку о измени Одлуке o расписивању јавних огласа за 
постављењеначелника и заменика начелника градских управа града 
Ниша 

- Закључак о стављању ван снаге Јавног огласа за постављење заменика 
начелника Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту 

- Закључак о објављивању Јавног огласа за заменика начелника Управе 
за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту 

- Извештај Комисије за разматрање пријава на Јавни оглас за начелнике 
и заменике начелника градских управа Града Ниша  

- Одлука о избору кандидата за начелника Управе за грађанска стања и 
опште послове 

- Одлука о избору кандидата за начелника Управе за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке 

- Одлука о избору кандидата за начелника Управе за дечју, социјалну и 
примарну здравствену заштиту 

- Одлука о избору кандидата за начелника Управе за образовање, 
културу, омладину и спорт 

- Одлука о избору кандидата за начелника Управе за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај, 

- Одлука о избору кандидата за начелника Управе за планирање и 
изградњу 

- Одлука о избору кандидата за начелника Управе за пољопривреду и 
развој села 

- Одлука о избору кандидата за заменика начелника Управе за грађанска 
стања и опште послове 

- Одлука о избору кандидата за заменика начелника Управе за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 

- Одлука о избору кандидата за заменика начелника Управе за дечију, 
социјалну и примарну здравствену заштиту 

- Одлука о избору кандидата за заменика начелника Управе за 
образовање, културу, омладину и спорт 

- Одлука о избору кандидата за заменика начелника Управе за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај 

- Одлука о избору кандидата за заменика начелника Управе за 
планирање и изградњу 

- Одлука о избору кандидата за заменика начелника Управе за имовину и 
инспекцијске послове 

- Одлука о избору кандидата за заменика начелника Управе за привреду, 
одрживи развој и заштиту животне средине 

- Одлука о избору кандидата за заменика начелника Управе за 
пољопривреду и развој села 

- Решење о постављењу начелника Управе за грађанска стања и опште 
послове  
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- Решење о постављењу начелника Управе за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке 

- Решење о постављењу начелника Управе за дечију, социјалну и 
примарну здравствену заштиту 

- Решење о постављењу начелника Управе за образовање, културу, 
омладину и спорт 

- Решење о постављењу начелника Управе за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај 

- Решење о постављењу начелника Управе за пољопривреду и развој 
села 

- Решење о постављењу заменика начелника Управе за грађанска стања 
и опште послове 

- Решење о постављењу заменика начелника Управе за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 

- Решење о постављењу заменика начелника Управе за дечију, социјалну 
и примарну здравствену заштиту 

- Решење о постављењу заменика начелника Управе за образовање, 
културу, омладину и спорт 

- Решење о постављењу заменика начелника Управе за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај 

- Решење о постављењу заменика начелника Управе за планирање и 
изградњу 

- Решење о постављењу заменика начелника Управе за имовину и 
инспекцијске послове 

- Решење о постављењу заменика начелника Управе за привреду, 
одрживи развој и заштиту животне средине 

- Решење о постављењу начелника Управе за планирање и изградњу  
- Решење о постављењу заменика начелника Управе за пољопривреду и 

развој села 
- Решење о постављењу начелника Управе за планирање и изградњу  
- Решење о овлашћењу лица за обављање послова начелника Управе за 

образовање 
- Решење о овлашћењу лица за обављање послова начелника Управе за 

културу 
- Решење о овлашћењу лица за обављање послова начелника Управе за 

омладину и спорт 
- Решење којим се констатује престанак мандата начелнице Управе за 

образовање, културу, омладину и спорт 
- Решење којим се констатује престанак мандата заменику начелника 

Управе за образовање, културу, омладину и спорт 
- Одлука о расписивању јавних огласа за постављење начелника 

градских управа Града Ниша и то: 
 

- Управе за имовину и инспекцијске послове  
- Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне 

средине  
 

- Закључак о објављивању јавних огласа за начелнике градских управа 
Града Ниша  

- Решење којим се констатује престанак мандата начелнику Управе за 
имовину и инспекцијске послове  

- Решење којим се констатује престанак мандата начелнику Управе за 
привреду, одрживи развој и заштиту животне средине  
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- Извештај о спровођењу поступка јавног оглашавања Комисије за 
разматрање пријава на јавне огласе за постављење начелника и 
заменика начелника градских управа Града Ниша 

- Одлука о избору кандидата за начелника Управе за имовину и 
инспекцијске послове  

- Одлука о избору кандидата за начелника Управе за привреду, одрживи 
развој и заштиту животне средине  

- Решење о постављењу начелника Управе за имовину и инспекцијске 
послове  

- Решење о постављењу начелника Управе за привреду, одрживи развој 
и заштиту животне средине  

- Одлука о расписивању јавних огласа за постављење начелника и 
заменика начелника градских управа Града Ниша 

- Закључак о објављивању јавних огласа за начелнике и заменике 
начелника градских управа Града Ниша 

- Решење којим се констатује престанак мандата начелника Управе за 
грађанска стања и опште послове, због подношења оставке на функцију 

- Решење о разрешењу председника и чланова Савета за људска и 
мањинска права 

- Закључак о покретању поступка за именовање Савета за људска и 
мањинска права 

- Решење о привременом удаљењу са рада начелника Управе за 
имовину и инспексијске послове 

- Решење којим се констатује престанак важности Решења о 
привременом удаљењу са рада Миодрагу Брешковићу због укидања 
притвора 

- Решење о разрешењу председника Савета за здравље Града Ниша 
- Извештај о спровођењу поступка јавног оглашавања Комисије за 

разматрање пријава на јавне огласе за постављење начелника и 
заменика начелника градских управа Града Ниша 

- Одлука о избору кандидата за начелника Управе за образовање 
- Одлука о избору кандидата за начелника Управе за културу 
- Одлука о избору кандидата за начелника Управе за омладину и спорт 
- Одлука о невршењу избора кандидата по Јавном огласу за избор 

заменика начелника Управе за образовање  
- Одлука о невршењу избора кандидата по Јавном огласу за избор 

заменика начелника Управе за културу 
- Одлука о избору кандидата за заменика начелника Управе за омладину 

и спорт 
- Решење којим се констатује престанак важности Решења о 

привременом удаљењу са рада Љубиши Јанићу због укидања притвора 
- Решење по приговору Зорана Живановића на Одлуке Градског већа 

Града Ниша:   
a. о избору кандидата за начелника Управе за образовање број 849-

11/2014-03 од 25.06.2014. године;  
b. о избору кандидата за начелника Управе за културу број 849-

12/2014-03 од 25.06.2014. године; 
c. о избору кандидата за начелника Управе за омладину и спорт 

број 849-13/2014-03 од 25.06.2014. године; 
d. да се неће вршити избор кандидата за заменика начелника 

Управе за образовање по спроведеном јавном огласу за 



 70 

постављење заменика начелника Управе за образовање број  
849-14/2014-03 од 25.06.2014. године; 

e. да се неће вршити избор кандидата за заменика начелника 
Управе за културу по спроведеном јавном огласу за постављење 
заменика начелника Управе за културу број  849-15/2014-03 од 
25.06.2014. године; 

f. о избору кандидата за заменика начелника Управе за омладину и 
спорт број 849-16/2014-03 од 25.06.2014. године 
 

- Решење о постављењу начелника Управе за образовање  
- Решење о постављењу начелника Управе за културу  
- Решење о постављењу начелника Управе за омладину и спорт  
- Решење о постављењу заменика начелника Управе за омладину и 

спорт 
- Одлука о расписивању јавног огласа за постављење начелника Управе 

за грађанска стања и опште послове 
- Закључак о објављивању јавног огласа за начелника Управе за 

грађанска стања и опште послове 
- Извештај о спровођењу поступка јавног оглашавања Комисије за 

разматрање пријава на јавне огласе за постављење начелника и 
заменика начелника градских управа Града Ниша 

- Одлука о избору кандидата за начелника Управе за грађанска стања и 
опште послове  

- Решење о престанку функције заменика начелника Управе за омладину 
и спорт 

- Решење о разрешењу Јелице Велаја са функције начелника Управе за 
образовање 

- Решење о овлашћењу за обављање послова начелника Управе за 
образовање 

-     Решење о престанку функције секретара Градског већа Града Ниша 
 
 

• САГЛАСНОСТ НА АКТЕ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ГРАДА НИША И АКТИ 
У ВЕЗИ СА ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА ГРАДА НИША 

 
Градско веће је упутило Скупштини града на доношење: 
 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Пословника 
Скупштине Градске општине Црвени Крст 

- Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Статута 
Градске општине Пантелеј 

- Предлог решења о давању сагласности на Пословник о изменама и 
допунама Пословника Скупштине Градске општине Пантелеј 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и 
допунама Одлуке о организацији управе Градске општине Пантелеј 

- Предлог решења о давању сагласности на Прву измену и допуну 
Статута Градске општине Палилула 

- Предлог решења о давању сагласности на Прве измене и допуне 
Статута Градске општине Медијана 

- Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Пословника 
Скупштине Градске општине Медијана 

- Предлог решења о давању сагласности на Пословник о изменама и 
допунама Пословника Скупштине Градске општине Палилула 
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- Предлог решења којим се не даје сагласност на Одлуку о измени и 
допуни Пословника Скупштине Градске општине Црвени Крст 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и 
допунама Одлуке о организацији управе Градске општине Палилула 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о организацији 
Управе Градске општине Црвени Крст 

- Предлог решења о давању сагласности на Другу измену и допуну 
Пословника Скупштине Градске општине Медијана 
 
Градско веће је донело: 
 

- Закључак у вези са иницијативом Већа Градске општине Медијана за 
давање одобрења Градској општини Медијана за доношење решења о 
заузећу јавне површине за привремено постављање мањег монтажног 
објекта - киоска на Булевару Немањића 

- Закључак у вези са иницијативом Већа Градске општине Медијана за 
решавање проблема јавних чесми по опомени ЈКП „Наиссус“ Ниш 

- Закључак у вези са захтевом Већа Градске општине Медијана за 
давање мишљења о поднетим захтевима за мирно решавање спора, а 
по престанку одборничких мандата чланова Српске радикалне странке 

- Закључак у вези са иницијативом Већа Градске општине Медијана за 
измену Одлуке о локалним комуналним таксама 

- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у управи Градске општине Медијана 

- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у управи Градске општине Пантелеј 

- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
у управи Градске општине Пантелеј 

- Решење о давању сагласности на Правилник 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 Управи 
Градске општине Пантелеј 

 
• ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК  

 
Решавајући у управном поступку у другом степену, Градско веће у 

новом сазиву је разматрало 540 жалби и донело решења и закључке по њима, 
којима је одлучено о правима и обавезама грађана и правних лица у управним 
стварима из надлежности Града.  

Градско веће је поступало по 27 пресуда Управног суда и у поновљеном 
поступку одлучивало по жалбама на акте првостепеног органа и донело 27 
аката, а такође је донело 50 решења и закључака по приговорима странака.   

Градско веће је поступало по 33 захтева за изузеће начелника и 
заменика управа и донело закључке по њима, а такође је донело и 6 
закључака по предлогу за понављање поступка. 

Такође је донет 1 закључак о одбацивању захтева странке за 
оглашавање ништавим урбанистичког пројектан и 2 закључка којима се 
одбацују као недопуштене жалбе изјављене на закључке Градског већа, 
којима је одлучено о захтевима за изузеће. 
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• Ради решавања проблема плаћања закупа стамбеног простора за 
смештај породица угрожених клизиштем у селу Мрамор и Крушце, 
Градско веће је донело  

 
- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 

плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор и Крушце за период јул и август 2012. године 

- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор и Крушце за период септембар и октобар 
2012. године 

- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор и Крушце за период новембар и децембар 
2012. године 

- Закључак 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 и фебруар 2013. 
године 

- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор и Крушце за период март и април 2013. 
године 

- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор за период мај и јун 2013. године 

- Решење о образовању Радног тима за израду плана активности и 
предузимању мера за решавање стамбеног проблема мештана села 
Мрамор и Крушце, чије су куће угрожене клизиштем 

- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор за период јул и август 2013. године 

- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор за период септембар и октобар 2013. године 

- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор за период новембар и децембар 2013. године 

- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор за период јануар и фебруар 2014. године 

- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор за период март и април 2014. године 

- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор за период мај и јун 2014. године 

- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор за период јул и август 2014. године 
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- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор за период септембар и октобар 2014. године 

- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор за период новембар и децембар 2014. године 

- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор за период јануар и фебруар 2015. године 

- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор за период март и април 2015. године 

- Решење о измени Решења о образовању Радног тима за израду плана 
активности и предузимање мера за решавање стамбеног проблема 
мештана села Мрамор и Крушце, чије су куће угрожене клизиштем 

- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор за период мај и јун 2015. године 

- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор за период јул и август 2015. године 

- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор за период септембар и октобар 2015. године 

- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор за период новембар и децембар 2015. године 

- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор за период јануар и фебруар 2016. године 

- Закључак о измени закључка о одобравању средстава Градској општини 
Палилула на име плаћања закупа стамбеног простора за смештај 
породица угрожених клизиштем у селу Мрамор за период јануар и 
фебруар 2016. године 

- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор за период март и април 2016. године 

- Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор за период мај и јун 2016. године 

 
• Поступајући у складу са овлашћењима прописаним Статутотм 

града, у погледу  образовања сталних и повремених радних тела, 
Градско веће града Ниша је донело: 

 
- Решење о именовању председника и чланова Савета за грађанске 

иницијативе 
- Решење о именовању председника и чланова Привредно-економског 

савета 
- Закључак о покретању поступка за именовање Савета за људска и 

мањинска права 
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- Решење о именовању председника и чланова Савета за људска и 
мањинска права 

 
• ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 
  Градско веће је у периоду од 13.07.2012. године донело и следеће акте: 
 

-   Решења о задужењима Градоначелника Града Ниша и чланова Градског 
већа Града Ниша за одређена подручја из надлежности Града и то: 

  а) Проф. др Зорана Перишића 
  б) Проф. др Жарка Ранковића 
  в) Срђана Васковића 
  г) мр Бранислава Ранђеловића 
  д) Михајла Здравковића 
  ђ) мр Милана Пешића 
  е) Ненада Гашевића 
  ж) Предрага Савића 
  з) Срђана Алексића 
  и) доц. др Милоша Банђура 

- Решење о допуни Решења о задужењу Предрага Савића, члана 
Градског већа Града Ниша за одређено подручје из надлежности Града 

- Решење о допуни Решења о задужењу Срђана Васковића, члана 
Градског већа Града Ниша за одређено подручје из надлежности Града 

- Закључак у вези са осталим предлозима аката које је Градско веће 
Града Ниша у ранијем сазиву упутило у скупштинску процедуру 

- Решење о забрани пријема радника у јавним предузећима и установама 
чији је оснивач Град Ниш, управама и службама Града и управама 
градских општина 

- Закључак у вези са Пројектом „Успостављање центра за запошљавање“ 
- Закључак о прихватању организовања прославе Нове године, на Тргу 

краља Милана у Нишу 
- Правилник о изменама и допунама Правилника о платама лица које 

поставља и именује Градско веће Града Ниша  
- Решењe о образовању Радног тела за регулаторну реформу и анализу 

ефекта општих аката 
- Решење о стављању ван снаге Решења Градског већа Града Ниша број 

324-6/2013-03 од 06.03.2013. године 
- Правилник о изменама и допунама Правилника о платама лица које 

поставља и именује Градско веће Града Ниша  
- Решење о избору и пријављивању пројеката по Јавним позивима 

Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе 
- Мишљење по поднетом захтеву Нађе Марковић, секретара Градског 

већа Града Ниша за обављање функције члана Комисије за именовања 
директора јавних предузећа Града Ниша 

- Мишљење по поднетом захтеву Јадранке Стевановић, заменице 
начелника Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне 
средине за обављање функције члана Комисије за именовања 
директора јавних предузећа Града Ниша 

- Закључак којим се препоручује Градоначелнику Града Ниша, да у циљу 
побољшања услова рада полиције на територији Града Ниша и 
успостављања квалитетног нивоа безбедности у Граду, закључи уговор 
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о уступању права на коришћење четири возила Министарству 
унутрашњих послова Републике Србије  - Полицијска управа у Нишу 

- Закључак којим се мења Закључак Градског већа Града Ниша број: 741-
36/2013-03 од 14.05.2013. године 

- Закључак којим се мења Закључак Градског већа Града Ниша број: 741-
37/2013-03 од 14.05.2013. године 

- Мишљење по поднетом захтеву Саше Стоиљковића, начелника Управе 
за пољопривреду и развој села за обављање функције члана 
Скупштине друштва „Пољопривредна стручна служба Ниш“, ДОО 

- Закључак о покретању поступка да се пред надлежним судом у 
ванпарничном поступку постави привремени заступник ЈП Дирекција за 
изградњу Града Ниша  

- Закључак којим се покреће иницијатива за предузимање активности у 
циљу уређивања статуса Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш као 
регионалног центра 

- Решење којим Град Ниш прихвата приступање Регионалном програму 
сертификације општина са повољним пословним окружењем у 
југоисточној Европи –БФЦ СЕЕ 

- Решење о измени и допуни Решења број 1482-5/2013-03 од 28.10.2013. 
године и Решења број 1603-20/2013-03 од 23.11.2013. године  

- Решење о одређивању лица за поступање по захтевима за слободан 
приступ информацијама од јавног значаја 

- Решење о одређивању лица које ће се старати о објављивању и 
ажурности информатора о раду Градског већа Града Ниша и Службе за 
послове Градског већа  

- Извештај о реализацији и извршавању одлука и других аката Скупштине 
Града Ниша, Градског већа Града Ниша и Градоначелника Града Ниша 

- Закључак у вези са разматрањем стања опште безбедности на 
територији Града Ниша 

- Закључак о покретању поступка социјалног дијалога начелника градских 
управа и служби Града, Правобраниоца Града Ниша, Заштитника 
грађана и Шефа буџетске инспекције, са Синдикалном организацијом 
Скупштине Града Ниша, ради уређивања питања плата запослених, у 
градским управама и службама Града, Правобранилаштву Града Ниша, 
Канцеларији заштитника грађана и Буџетској инспекцији Града Ниша 

- Решење о изменама и допунама Решења број 1026-6/2013-03 од 
09.07.2013. године 

- Решење о измени и допуни Решења број 1482-5/2013-03 од 28.10.2013. 
године 

 
Градско веће је упутило Скупштини града на усвајање: 
 

- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о организацији градских 
управа Града Ниша 

- Предлог решења о давању сагласности Љубиши Марковићу оснивачу 
предузетничке радње за издавачку делатност „Нишки графит“ из Ниша, 
у оснивању да употребљава име Града Ниша у свом пословном имену, 
као „Нишки графит“ 

- Предлог за давање аутентичног тумачења одредаба члана 84. Статута 
Града Ниша 
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- Предлог решења о давању сагласности привредном друштву БАЛКАН 
МАГНЕТ доо из Ниша за коришћење грба Града Ниша у комерцијалне и 
маркетиншке сврхе 

- Предлог одлуке o максималном броју запослених на неодређено време 
у систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину 

- Предлог одлуке о прихватању удела у укупном капиталу Друштва 
Регионалне развојне агенције  „Југ“ д.о.о. Ниш  

- Предлог одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности 
на локалном нивоу 

- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о организацији градских 
управа Града Ниша 

- Предлог одлуке о правобранилаштву Града Ниша 
- Предлог решења о давању сагласности на Правилник о управи 

Правобранилаштва Града Ниша 
 

• Програми рада установа за 2012.,  2013., 2014., 2015. и 2016. годину 
 

Градско веће је упутило Скупштини града на усвајање: 
 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Програм рада Нишког симфонијског оркестра за 2012. 
годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на План рада Дома здравља Ниш за 2012. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Програм рада са финансијским планом Завода за хитну 
медицинску помоћ Ниш за 2012. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на План рада и развоја Завода за здравствену заштиту 
радника „Ниш“ за 2012. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Програм и план рада и развоја са финансијским планом 
Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2012. годину   

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на План рада и развоја Завода за здравствену заштиту 
студената Ниш за 2012. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм и план рада и 
развоја са финансијским планом Завода за плућне болести и 
туберкулозу Ниш за 2012. годину   

- Предлог решења о давању сагласности на План рада и развоја Завода 
за здравствену заштиту студената Ниш за 2012. годину  

- Предлог решења о давању сагласности на План рада Завода за 
здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2012. годину  

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са 
финансијским планом Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2012. 
годину 

- Предлог решења о давању сагласности на План рада Дома здравља 
Ниш за 2012. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на План рада са финансијским 
планом Апотеке Ниш за 2012. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада 
Предшколске установе "Пчелица" - Ниш за радну 2012/2013. Годину 



 77 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са 
финансијским планом за 2013. годину Установе „Сигурна кућа за жене и 
децу жртве породичног насиља“ 

- Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне плана рада 
Народног позоришта у Нишу за 2012. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Народног 
музеја Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Народног 
позоришта у  Нишу  за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе 
Нишки културни центар за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Галерије 
савремене ликовне уметности Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Народне 
библиотеке „Стеван Сремац“ за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Нишког 
симфонијског оркестра у  Нишу  за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Историјског 
архива Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Позоришта 
лутака Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада за 2013. 
годину Регионалног центра за професионални развој запослених у 
образовању  

- Предлог решења о давању сагласности на План и програм рада са 
финансијским планом „Народног универзитета“ Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе за 
физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе 
Дечији центар Ниш за 2013. годину  

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе 
Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2013. годину  

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада – Годишњи 
оперативни план Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш за 2013. 
годину  

- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи Програм рада и 
план финансијског пословања Центра за дневни боравак деце, 
омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш за 
2013. годину   

- Предлог решења о давању сагласности на План рада и Финансијски 
план Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја 
Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на План рада са финансијским 
планом Апотеке Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на План рада Завода за 
здравствену заштиту радника „Ниш“ у Нишу за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на План рада и развоја Завода 
за здравствену заштиту студената Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на План рада Дома здравља 
Ниш за 2013. годину 
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- Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и 
програма рада Народног позоришта  у Нишу за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Туристичке 
организације Ниш за 2013. годину и на Финансијски план Туристичке 
организације Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада 
Предшколске установе "Пчелица" Ниш за радну 2013/2014 годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Туристичке 
организације Ниш за 2014. годину и на Финансијски план Туристичке 
организације Ниш за 2014. годину  

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Историјског 
архива Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе 
Дечији центар Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе 
Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада „Народног 
универзитета“ Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Регионалног 
центра за професионални развој запослених у образовању за 2014. 
годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски 
план Центра за социјали рад „Свети Сава“ Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм рада и 
План финансијског пословања Центра за дневни боравак деце, 
омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш за 
2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са 
финансијским планом Установе Сигурна кућа за жене и децу жртве 
породичног насиља за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе за 
физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Народног 
музеја Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на План и програм рада 
Народног позоришта Ниш  за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе 
Нишки културни центар за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада за 2014. 
годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Нишког 
симфонијског оркестра за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Позоришта 
лутака Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања за 2014. 
годину Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка 
телевизија“ 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Галерије 
савремене ликовне уметности Ниш-Установе културе од националног 
значаја за 2014. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Програм рада Туристичке организације Ниш за 2014. 
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годину и на Финансијски план Туристичке организације Ниш за 2014. 
годину 

- Предлог решења о давању сагласности на План рада са Финансијским 
планом Апотеке Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на План рада Дома здравља 
Ниш за 2014. годину и Финансијског плана Дома здравља Ниш за 2014. 
годину 

- Предлог решења о давању сагласности на План рада Завода за хитну 
медицинску помоћ Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја 
Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на План рада и развоја Завода 
за здравствену заштиту студената Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на План рада Завода за 
здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма 
рада Нишког симфонијског оркестра за 2014. годину  

- Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и 
програма рада Народног позоришта  у Нишу за 2014. годину 

- Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога 
решења о давању сагласности на План рада Завода за здравствену 
заштиту радника „Ниш“ за 2014. годину, број 257-6/2014-03 од 
24.02.2014.године 

- Предлог решења о давању сагласности на План рада Завода за 
здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са 
финансијским планом Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш за 
2015.годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са 
финансијским планом Установе Сигурна кућа за жене и децу жртве 
породичног насиља за 2015.годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада 
Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за радну 2014/2015 годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Туристичке 
организације Ниш за 2015. годину и на Финансијски план Туристичке 
организације Ниш за 2015.годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању предлога решења о давању 
сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Пчелица“ 
Ниш за радну 2015/2016. годину  број 1731-10/2015-03 од 6.11.2015. 
године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду  Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за радну 
2014/2015. годину  број 1731-9/2015-03 од 6.11.2015. године 

- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм рада и 
План финансијског пословања Центра за дневни боравак деце, 
омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју  "Мара" Ниш за 
2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе 
Спортски центар “Чаир” за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Историјског 
архива Ниш за 2015. годину 
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- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Нишког 
симфонијског оркестра за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Измену Програма рада 
Установе Нишки културни центар за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Позоришта 
лутака Ниш за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Галерије 
савремене ликовне уметности Ниш - Установе културе од националног 
значаја за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада за 2015. 
годину, Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Народног 
музеја Ниш за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе 
Нишки културни центар за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на План и програм рада 
Народног позоришта Ниш за 2015. годину 

- Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Установе 
Дечији центар Ниш за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на програм рада Установе 
Дечије одмаралиште „Дивљана“ за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада „Народног 
универзитета“  Ниш за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи финансијски план 
Предшколске установе „Пчелица“ за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја  
Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2015. годину  

- Предлог решења о давању сагласности на План рада и развоја Завода 
за здравствену заштиту студената Ниш за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на План рада Завода за хитну 
медицинску помоћ Ниш за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Регионалног 
центра за професионални развој запослених у образовању за 2015. 
годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада 
Предшколске установе "Пчелица" Ниш за радну 2015/2016 годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада за 2016. 
годину Регионалног центра за професионални развој запослених у 
образовању   

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада „Народног 
универзитета“  Ниш за 2016. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе 
Дечији центар Ниш за 2016. одину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада  Установе за 
физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2016. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Туристичке 
организације Ниш за 2016. годину и Финансијски план Туристичке 
организације Ниш за 2016. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са 
финансијским планом за 2016.годину  Центра за социјални рад „Свети 
Сава“ Ниш 
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- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм рада за 
2016.годину и Финансијски план за 2016. годину  Центра за дневни 
боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју  
"Мара" Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на  Програм рада са 
финансијским планом за 2016.годину установе Сигурна кућа за жене и 
децу жртве породичног насиља 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Галерије 
савремене ликовне уметности Ниш – Установе културе од националног 
значаја за 2016. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе 
Нишки културни центар за 2016. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Народног 
музеја Ниш за 2016. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на План и програм рада 
Народног позоришта Ниш за 2016. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада за 2016. 
годину, Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш  

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Историјског 
архива Ниш за 2016. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Позоришта 
лутака Ниш за 2016. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Нишког 
симфонијског оркестра за 2016. годину 

 
 

• Програми пословања јавних предузећа и јавних комуналних 
предузећа за 2012., 2013., 2014., 2015. и 2016. годину   

 
Градско веће је упутило Скупштини града на усвајање: 

 
- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 

сагласности на Програм о изменама Програма  пословања  ЈКП 
„Медиана“ Ниш за 2012. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Одлуку о усвајању Прве измене Програма пословања ЈП 
Завод за урбанизам Ниш за 2012. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Програм пословања Пословног удружења Зона 
Унапређеног Пословања „Нишка Варош“ Ниш за 2012. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања 
Пословног удружења Зона Унапређеног Пословања „Нишка Варош“ Ниш 
за 2012. годину  

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о усвајању Прве 
измене Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2012. 
годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама 
Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 
2012. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама 
Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2012. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама 
Програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2012. годину 
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- Предлог одлуке о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
стамбене услуге „Нишстан“ Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама 
Програма пословања  ЈКП "Горица"- Ниш за 2012. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама 
Програма  пословања  ЈКП "Медиана" Ниш за 2012. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП 
Завод за урбанизам Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП 
Градска стамбена агенција Ниш за 2013. Годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и 
допунама Статута ЈП "Нишстан" Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП 
Дирекција за изградњу Града Ниша за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП 
„Аеродром Ниш“ Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
"Тржница" Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
"Обједињена наплата" Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„ГОРИЦА“ Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Медиана“ Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Наиссус“ Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Градска топлана“ Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Паркинг-сервис“ - Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања 
Пословног Удружења Зона Унапређеног Пословања „Нишка Варош“ 
Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП 
„Нишстан“ Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП 
"Нишка телевизија" Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама 
Програма  пословања  ЈКП „Тржница“ Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и 
допунама Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града 
Ниша за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама 
Програма  пословања  ЈКП "Медиана" Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама и 
допунама Програма пословања  ЈКП „Паркинг-сервис" - Ниш за 2013. 
годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП 
Дирекција за изградњу Града Ниша за 2013. годину 
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- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Програм o изменама и допунама Програма пословања  
ЈКП „Паркинг-сервис" - Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и 
допунама Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града 
Ниша за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП 
Дирекција за изградњу Града Ниша за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП 
"Градска стамбена агенција" Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП за 
стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Паркинг-сервис“-Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Обједињена наплата“ Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП 
„Аеродром Ниш“ Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног 
комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Тржница“ Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП за 
водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Медиана“ Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама 
Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Горица“ Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП 
Завод за урбанизам Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама и 
допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 
за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама 
Програма пословања Јавног комуналног предузећа ''Медиана'' Ниш за 
2014. Годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш за 2015. 
годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Паркинг-сервис" - Ниш за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП за 
водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
''Тржница'' Ниш за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавно 
комуналног предузећа "Медиана" Ниш за 2015. годину 
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- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Градска топлана“ Ниш за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
"Горица" Ниш за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП 
Дирекција за изградњу града Ниша за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
''Обједињена наплата'' Ниш за 2015. годину 

- Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП 
Завод за урбанизам Ниш за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања 
ЈП"Градска стамбена агенција" Ниш за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног 
предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног 
предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ за 
2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и 
допунама програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града 
Ниша за 2015. године 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања са 
финансијским планом за 2015. годину Пословног удружења Зона 
унапређеног пословања „Нишка варош“ Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама и 
допунама Програма пословања ЈП ''Аеродром Ниш'' за 2015. године 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама и 
допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 
за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и 
допунама Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града 
Ниша за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
Финансијским извештајем ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 
2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
Финансијским извештајем ЈП Градска стамбена агенција Ниш за 2014. 
годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни 
Статута Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'' Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о промени седишта 
ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш 

- Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога 
решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 
Програма пословања  Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни 
превоз Града Ниша за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама и 
допунама Програма пословања ЈП ''Аеродром Ниш'' за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и 
допунама Програма пословања  ЈКП Дирекција за јавни превоз Града  
Ниша за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и 
допунама Програмa пословања предузећа за 2015. годину, од 
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01.01.2015. до 31.10.2015. године, Јавног предузећа за радио и 
телевизијску делатност „Нишка телевизија“ 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног 
комуналног предузећа „Медиана“ Ниш за 2015. годину  

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Паркинг-сервис“-Ниш за 2015. годину  

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Горица“ Ниш за 2015. годину  

- Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама 
Програма пословања  ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања за 2016. 
годину ЈП "Градска стамбена агенција" Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП 
Дирекција за изградњу града Ниша за 2016. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на  Програм пословања ЈКП 
''Наиссус'' Ниш за 2016. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на  Програм пословања ЈКП 
''Градска топлана'' Ниш за 2016. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног 
комуналног предузећа „Медиана“ Ниш за 2016. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
''Обједињена наплата'' Ниш за 2016. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
''Тржница'' Ниш за 2016. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2016. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм послова ЈКП 
„Паркинг-сервис“ Ниш за 2016. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и 
допунама Програма пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2015. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Горица“ Ниш за 2016. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП 
Завод за урбанизам Ниш за 2016. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП  за 
стамбене услуге "Нишстан" Ниш за 2016. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП 
''Аеродром Ниш'' Ниш за 2016. годину  

 
• Извештаји о раду установа за 2012., 2013. и 2014. годину 

 
Градско веће је упутило Скупштини града: 

 
- Решење о измени Решења o утврђивању Предлога решења о усвајању 

Извештаја о раду и пословању Установе Нишки културни центар за 
2011. годину 

- Решење о измени Решења o утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању за 2011. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду и пословању Нишког симфонијског оркестра за 2011. 
годину 
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- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду и пословању Народног музеја Ниш за 2011. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду и пословању Историјског архива Ниш за 2011. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду и пословању Галерије савремене ликовне уметности 
Ниш за период 1.1.-31.12.2011. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду и пословању Установе Нишки културни центар за 
2011. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду и пословању Народног позоришта у Нишу за 2011. 
годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду и пословању Позоришта лутака Ниш за 2011. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду и пословању Народне библиотеке "Стеван Сремац"  
Ниш за 2011. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду и остварењу Програма рада и финансијског плана за 
2011. годину Народног универзитета  у Нишу 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању за 2011. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду за период 01.01. – 31.12.2011. године и Финансијског 
извештаја о оствареним приходима и расходима од 01.01.2011. до 
31.12.2011. године Туристичке организације Ниш 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих 
лица ментално ометених у развоју „Мара“ - Ниш за 2011. годину и 
Финансијског извештаја Центра за дневни боравак деце, омладине и 
одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ - Ниш за 2011. 
годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду и финансијског извештаја о пословању Центра за 
социјални рад „Свети Сава“ Ниш за 2011. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду Установе Дечији центар Ниш за 2011. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду Установе Дечије одмаралиште ''Дивљана'' Ниш за 
2011. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду Предшколске установе "Пчелица" - Ниш за радну 
2010/2011. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Финансијског извештаја о пословању предшколске установе „Пчелица“ 
Ниш за период 01.01.-31.12.2011. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Годишњег извештаја о раду са финансијским извештајем Сигурне куће 
за жене и децу жртве породичног насиља Ниш за 2011. годину  
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- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о реализацији годишњег Програма пословања Пословног 
удружења Зона Унапређеног Пословања „Нишка Варош“ Ниш за 2011. 
годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на План рада са финансијским планом Апотеке Ниш за 
2012. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању Апотеке Ниш за 2011. Годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о извршењу плана рада и Извештаја о финансијско-
материјалном пословању Дома здравља Ниш за период 01.01. до 
31.12.2011. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 
2011. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду, пословању и завршном рачуну за 2011. годину 
Завода за здравствену заштиту радника Ниш 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 
2011. Годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању за  период I –XII 2011 год. Завода за 
здравствену заштиту студената Ниш 

- Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога 
Решења о усвајању Извештаја о пословању Установе „Народни 
универзитет“ Ниш за 2012. годину, број 446-17/2013-03 од 27.03.2013. 
године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду и пословању  Историјског архива Ниш за 2012. годину, 
број 446-10/2013-03 од 27.03.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду и пословању Позоришта лутака Ниш за 2012. годину, 
број 446-11/2013-03 од 27.03.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду и пословању Народног музеја Ниш за 2012. годину, 
број 446-12/2013-03 од 27.03.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду Нишког симфонијског оркестра за 2012. годину, број 
446-13/2013-03 од 27.03.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду и пословању Установе Нишки културни центар за 
2012. годину, број 446-14/2013-03 од 27.03.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду и пословању Народног позоришта у Нишу за 2012. 
годину, број 446-15/2013-03 од 27.03.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решeња о усвајању 
Извештаја о раду за 2012. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ 
Ниш и Финансијског извештаја за 2012. годину Народне библиотеке 
„Стеван Сремац“ Ниш, број 446-16/2013-03 од 27.03.2013. године 
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- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању за 2012. годину, број 446-18/2013-03 од 
27.03.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању Установе за физичку културу Спортски центар 
„Чаир“ за период 1.1-31.12.2012. године, број 446-19/2013-03 од 
27.03.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду Установе Дечији центар за 2012. годину, број 446-
20/2013-03 од 27.03.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 
2012. годину, број 446-21/2013-03 од 27.03.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлогa решења о усвајању 
Извештаја о раду и финансијског извештаја о пословању Центра за 
дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у 
развоју „Мара“ Ниш за 2012. годину, број 446-22/2013-03 од 27.03.2013. 
године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду и Финансијски извештај о пословању Центра за 
социјални рад „Свети Сава“ Ниш за 2012. годину, број 446-23/2013-03 од 
27.03.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду са финансијским извештајем Сигурне куће за жене и 
децу жртве породичног насиља за 2012. годину, број 446-24/2013-03 од 
27.03.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду и финансијском пословању „Галерије савремене 
ликовне уметности Ниш“ за период 01.01.-31.12.2012. године, број 478-
7/2013-03 од 29.03.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Финансијског извештаја о пословању Предшколске установе „Пчелица“ 
Ниш за период 01.01.-31.12.2012. године, број 478-8/2013-03 од 
29.03.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога Решења о усвајању 
Извештаја о пословању и годишњег обрачуна Установе „Народни 
универзитет“ Ниш за 2012. годину, број 570-20/2013-03 од 09.04.2013. 
године 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације 
Ниш за 2012. годину са Финансијским извештајем о оствареним 
приходима и расходима за 2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Установе за 
физичку културу Спортски центар „Чаир“ за период: 01.01.-31.12.2011. 
године 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Предшколске установе 
"Пчелица" – Ниш за радну 2011/2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Историјског 
архива Ниш за 2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Позоришта 
лутака Ниш за 2012. годину 
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- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Народног 
музеја Ниш за 2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Нишког симфонијског 
оркестра за 2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Установе 
Нишки културни центар за 2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Народног 
позоришта у Нишу за 2012. годину 

- Предлог решeња о усвајању Извештаја о раду за 2012. годину Народне 
библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш и Финансијског извештаја за 2012. 
годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању о остварењу 
програма рада и финансијског плана Народног универзитета Ниш за 
2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Регионалног центра за 
професионални развој запослених у образовању за 2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Установе за 
физичку културу Спортски центар „Чаир“ за период 1.1-31.12.2012. 
године 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Установе Дечији центар 
за 2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Установе Дечије 
одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и финансијског извештаја 
о пословању Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих 
лица ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш за 2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и Финансијски извештај о 
пословању Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш за 2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским 
извештајем Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља за 
2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и финансијском 
пословању „Галерије савремене ликовне уметности Ниш“ за период 
01.01.-31.12.2012. године 

- Предлог решења о усвајању Финансијског извештаја о пословању 
Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период 01.01.-31.12.2012. 
године 

- Предлог Решења о усвајању Извештаја о пословању и годишњег 
обрачуна Установе „Народни универзитет“ Ниш за 2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Завода за хитну 
медицинску помоћ Ниш за 2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Завода за 
плућне болести и туберкулозу Ниш за 2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Апотеке Ниш за 
2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду, пословању и завршном 
рачуну за 2012. годину Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“ 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о извршењу Плана рада и 
развоја  за период I-XII 2012. године Завода за здравствену заштиту 
студената Ниш 

- Предлога решења о усвајању Извештаја о извршењу Плана рада за 
период 01.01.2012.-31.12.2012.године и Извештаја о финансијско-
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материјалном пословању за период од 01.01. до 31.12.2012. године 
Дома здравља Ниша 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Установе за 
физичку културу Спортски центар „Чаир“ за период од: 01.01.-
31.12.2013. године 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Историјског 
архива Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању и годишњи обрачун 
за 2013. годину „Народног универзитета“ Ниш 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације 
Ниш за 2013. годину са Финансијским извештајем о оствареним 
приходима и расходима  

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Позоришта 
лутака Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању за 2013. 
годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш са Финансијским 
пословањем Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Нишког 
симфонијског оркестра за 2013. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Народног 
музеја Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и финансијском 
пословању Галерије савремне ликовне уметности Ниш-Установе 
културе од националног значаја за 01.01.-31.12.2013. године 

- Предлог решења о усвајању Извештајa о раду и пословању Народног 
позоришта у Нишу за 2013.годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Предшколске установе 
"Пчелица" Ниш за радну 2013/2014. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању за 2013. годину 
Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању 
- Ниш 

- Предлог решења о усвајању Финансијског извештаја о пословању 
Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период 01.01.-31.12.2013. 
године 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Установе Дечији 
центар Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду за 2013. годину и 
Финансијског  извештаја о пословању Центра за социјални рад „Свети 
Сава“ Ниш 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Центра за дневни 
боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју 
„Мара“ Ниш за 2013. годину и Извештаја о приходима и расходима у 
2013. години 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским 
извештајем  Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља за 
2013. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештајa о раду и пословању Нишког 
културног центра за 2013. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Завода за 
плућне болести и туберкулозу Ниш за 2013. годину 
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- Предлог решења о усвајању Извештаја о извршењу Плана рада и 
развоја период I-XII 2013. год. Завода за здравствену заштиту студената 
Ниш 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о финансијско-материјалном 
пословању Дома здравља Ниш за период од 01.01. до 31.12.2013. 
године 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Завода за хитну 
медицинску помоћ Ниш 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Апотека Ниш за 
2013. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Завода за 
здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2013. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Установе Дечије 
одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2013. годину  

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Историјског 
архива Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Позоришта 
лутака Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и финансијском 
пословању Галерије савремене ликовне уметности Ниш - установе 
културе од националног значаја за 01.01.- 31.12.2014. 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Народног 
позоришта у Нишу за 2014. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештајa о раду и пословању Народног 
музеја Ниш за 2014.годину 

- Предлог решења о усвајању Извештајa о раду и пословању Нишког 
симфонијског оркестра за 2014. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештајa о пословању Установе за 
физичку културу Спортски центар „Чаир“ за период: 01.01–31.12.2014. 
године 

- Предлог решења о усвајању Извештајa о пословању и годишњи обрачун 
за 2014. годину „Народног универзитета“  Ниш 

- Предлог решења о усвајању Извештајa о пословању Регионалног 
центра за професионални развој запослених у образовању за 2014. 
годину 

- Предлог решења о усвајању Извештајa о раду са Финансијским 
извештајем за 2014.годину Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш 

- Предлог решења о усвајању Извештајa о раду установе Центар за 
дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у 
развоју „Мара“ Ниш и Извештаја о приходима и расходима у 
2014.години 

- Предлог решења о усвајању Извештајa о раду са финансијским 
извештајем  Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља за 
2014. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештајa о раду и пословању Установе 
Нишки културни центар за 2014. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештајa о раду за 2014. годину Hародне 
библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш са Финансијским пословањeм 
Hародне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације 
Ниш за период 01.01.2014.-31.12.2014. године са Финансијским 
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извештајем о оствареним приходима и расходима Туристичке 
организације Ниш 

- Предлог решења о усвајању Ивештаја о раду Предшколске установе 
"Пчелица" Ниш за радну 2014/2015. годину   

- Предлог решења о усвајању Извештаја о финансијско-материјалном 
пословању Дома здравља Ниш за период 01.01. до 31.12.2014. године 

- Предлог решења о давању сагласности на План рада Дома здравља 
Ниш за 2015. годину и Финансијског плана Дома здравља Ниш за 2015. 
годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Завода за 
плућне болести и туберкулозу Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Апотеке Ниш за 
2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на План рада са Финансијским 
планом  Апотеке Ниш за 2015. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештајa о извршењу Плана рада и 
развоја Завода за здравствену заштиту студената Ниш  за 2014. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештајa о раду и пословању Завода за 
здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2014. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о  пословању Завода за хитну 
медицинску помоћ Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на План рада Завода за 
здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2015. годину 

 
• Извештаји о пословању јавних и јавно комуналних предузећа за 

2012.,  2013. и 2014. годину 
 

Градско веће је упутило Скупштини града: 
 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању ЈКП ''Медиана'' Ниш за пословну 2011. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању ЈКП "Тржница"  Ниш за 2011. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању ЈКП „Градска топлана“ Ниш за период јануар - 
децембар 2011. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештајa о пословању ЈКП ''Наиссус'' Ниш за 2011. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању ЈКП ''Горица'' Ниш за 2011. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 
2011. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш за 2011. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању ЈКП ''Обједињена наплата“ Ниш за 2011. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештајa о пословању Јавног предузећа „Аеродром Ниш“ у 2011. 
години 
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- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2011. 
годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању  ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2011. 
годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја o пословању ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2011. 
годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2011. годину 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду ЈП за радио и телевизијску делатност „Нишка 
телевизија“ Ниш у 2011. години 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о 
утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о  пословању ЈП 
Завод за урбанизам  Ниш за 2012. годину, број 446-1/2013-03 од 
27.03.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању ЈКП „Тржница“ Ниш за 2012. годину, број 446-
4/2013-03 од 27.03.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању ЈКП „Медиана“ Ниш за пословну 2012. годину, 
број 446-5/2013-03 од 27.03.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о  пословању ЈКП „Горица“ Ниш за 2012. годину, број 446-
6/2013-03 од 27.03.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2012. годину, 
број 446-7/2013-03 од 27.03.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању ЈКП „Градска топлана“ Ниш за период јануар – 
децембар 2012. године, број 446-8/2013-03 од 27.03.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању ЈКП „Наиссус“ Ниш за I-XII 2012. године, број 
446-9/2013-03 од 27.03.2013. године 

- Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога 
решења о усвајању Извештаја о пословању Јавног предузећа за 
аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш за 2012. годину, број 446-
03/2013-03 од 27.03.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа 
за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш за 2012. годину, број 478-
4/2013-03 од 29.03.2013. године  

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш за 2012. годину, број 
478-5/2013-03 од 29.03.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност 
„Нишка телевизија“ у 2012. години, број 478-6/2013-03 од 29.03.2013. 
године 
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- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2012. 
годину, број 570-15/2013-03 од 09.04.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2012. 
годину, број 570-16/2013-03 од 09.04.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о пословању ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 
2012. годину, број 570-17/2013-03 од 09.04.2013. године 

- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о реализацији годишњег програма пословања Пословног 
удружења Зона унапређеног пословања „Нишка Варош“ Ниш за 2012. 
годину, број 570-18/2013-03 од 09.04.2013. године 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Предшколске установе 
"Пчелица" за радну 2012/2013. годину  

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈП за стамбене 
услуге „Нишстан“ Ниш за 2012. годину 

-  Предлог решења о усвајању Извештаја о  пословању ЈП Завод за 
урбанизам  Ниш за 2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Јавног предузећа 
за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш за 2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Тржница“ Ниш 
за 2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Медиана“ 
Ниш за пословну 2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о  пословању ЈКП „Горица“ Ниш 
за 2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Обједињена 
наплата“ Ниш за 2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш за период јануар – децембар 2012. године 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Наиссус“ Ниш 
за I-XII 2012. године 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању  са финансијским 
извештајем Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ 
Ниш за 2012. годину  

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Паркинг 
сервис“ Ниш за 2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Јавног предузећа за 
радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ у 2012. години 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈП „Градска 
стамбена агенција“ Ниш за 2012. годину  

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈП Дирекција за 
изградњу Града Ниша за 2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП Дирекција за 
јавни превоз Града Ниша за 2012. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о реализацији годишњег 
програма пословања Пословног удружења Зона унапређеног пословања 
„Нишка Варош“ Ниш за 2012. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
финансијским извештајем ЈКП ''Горица'' Ниш за 2013. годину 
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- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
финансијским извештајем ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 
2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
финансијским извештајем ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш 
за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
финансијским извештајем ЈКП ''Тржница'' Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
финансијским извештајем ЈКП ''Медиана'' Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
финансијским извештајем ЈКП ''Градска топлана'' Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
финансијским извештајем ЈКП ''Обједињена наплата'' Ниш за 2013. 
годину и на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити 

- Предлог решења о давању сагласности на Извештај  о пословању са 
финансијским извештајем ЈКП ''Паркинг-сервис'' - Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
финансијским извештајем ЈП „Аеродром-Ниш“ Ниш за 2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
финансијским извештајем ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 
2013. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
финансијским извештајем Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш у 
2013. години 

- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
финансијским извештајем ЈП Градска стамбена агенција Ниш за 2013. 
годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
финансијским извештајем Jaвног предузећа за стамбене услуге 
„Нишстан“ Ниш за 2013. годину  

- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
финансијским извештајем Јавног предузећа за радио и телевизијску 
делатности „Нишка телевизија“ за 2013. годину  

- Предлог решења о усвајању Извештаја о реализацији годишњег 
Програма пословања Пословног удружења Зона Унапређеног 
Пословања „Нишка Варош“ Ниш за 2013. годину  

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским 
извештајем Jавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка 
телевизија“ за 2014. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештајa о раду Фонда за развој и 
самофинансирање заједничких потреба грађана у 2014. Години 

- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
финансијским извештајем ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш за 
2014. годину 

- Предлог решења o давању сагласности на Извештај о пословању са 
Финансијским извештајем ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења o давању сагласности на Извештај о пословању са 
редовним годишњим финансијским извештајем за 2014. годину ЈКП 
''Медиана'' Ниш и на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Медиана'' о 
расподели добити за 2014. годину 
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- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
Финансијским извештајем ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 
2014. годину и на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Дирекција за јавни 
превоз Града Ниша о расподели добити за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
Финансијским извештајем ЈКП ''Горица'' Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења o давању сагласности на Извештај о пословању са 
Финансијским извештајем ЈКП ''Тржница'' Ниш за 2014. годину и на на 
Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Тржница'' Ниш о расподели добитка по 
Финансијском извештају за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
Финансијским извештајем ЈКП ''Обједињена наплата'' Ниш за 2014. 
годину и на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Обједињена наплата'' Ниш о 
расподели добити за 2014 годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
редовним годишњим финансијским извештајем ЈКП ''Паркинг-сервис'' - 
Ниш за 2014. годину и на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Паркинг-
сервис'' - Ниш о расподели добити за 2014 годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
Финансијским извештајем ЈКП ''Градска топлана'' Ниш за период јануар 
– децембар 2014. године 

- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
извештајем о степену реализације програма пословања и на 
Финансијски извештај ЈП ''Аеродром-Ниш'' Ниш за 2014. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са 
Финансијским извештајем ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш 
за 2014. годину и на Одлуку Надзорног одбора ЈКП за водовод и 
канализацију „Наиссус“ Ниш о расподели добити за 2014. годину 

- Предлог Скупштини Града Ниша која је заказана за 12.11.2015. године 
да по хитном поступку разматра и одлучи о Предлогу решења о давању 
сагласности на Програм о изменама Програма пословања  ЈКП 
„Наиссус“ Ниш за 2015. годину 

 
• Статути 

 
- Предлог одлуке о приступању измени Статута Града Ниша и донело 
- Решење о образовању Kомисије за статутарно правна питања   
• Статути установа 

 
- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Туристичке организације Ниш 
- Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Апотеке Ниш 
- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни 

Статута Апотеке Ниш  
- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута 

Дома здравља Ниш 
- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 

сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Завода за 
здравствену заштиту студената Ниш 
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- Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању 
сагласности на Статут Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш 

- 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 Измене и допуне Статута 
Нишког симфонијског оркестра 

- Предлог решења о давању сагласности на Статут Завода за 
геронтологију и палијативно збрињавање Ниш  

 
• Статути јавних предузећа  

 
- Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног предузећа 

„Градска стамбена агенција“ – Ниш 
- Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног предузећа 

Завод за урбанизам Ниш  
- Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за 

стамбене услуге „Нишстан“ Ниш  
- Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за 

радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“  
- Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног предузећа  

Дирекција за изградњу града Ниша 
- Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног предузећа  за 

аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш 
- Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног 

предузећа ''Градска топлана'' – 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 Статут Јавног комуналног 
предузећа  „Медиана“- Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног 
предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“-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 „Паркинг-сервис“- Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног 
предузећа „Горица“ 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 измени Статута 
ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута 
Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“-Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута 
Јавног предузећа за аеродромске услуге ''Аеродром Ниш'' 

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

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута 
Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ 
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- Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног 
предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других 
услуга и накнада Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на Статут о измени и допунама 
Статута Јавног комуналног предузећа „Медиана“-Ниш 
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