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1. САДРЖАЈ ИНФОРМАТОРА О РАДУ
Информатор о раду Управе за за привреду, одрживи развој и
заштиту животне средине
Информатор о раду Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине Града Ниша сачињен је на основу Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и
36/10) и Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа
(„Службени гласник РС“ број 68/10) које је ступило на снагу 29.09.2010. године.
Информатор о раду Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине Града Ниша се објављује у електронском облику на интернет презентацији
Града Ниша на адреси www.ni.rs и Управе www.privredanis.freeiz.com
За тачност информације и потпуност података у Информатору одговара
начелник Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Драган
Карличић.
Датум објављивања Информатора: прво објављивање март 2010.године.
Ажурирање: март 2013.године, септембар 2013.године, децембар 2013.године,
април–децембар 2014.године, јануар–децембар 2015.године, јануар-новембар
2016.године и 29.12.2016.године.
2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УПРАВИ ЗА ПРИВРЕДУ,
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ИНФОРМАТОРУ
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине
Назив органа
локалне самоуправе
Седиште
Матични број
ПИБ
Адреса
пријема
поднесака
Веб адреса
Адреса
пријема
захтева
електронским
путем
Начелник управе
е-маil
Телефон/Фаx

УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Ниш, Улица Николе Пашића број 24
17620541
100232752
Ниш, Улица Николе Пашића број 24
www.ni.rs; www.privredanis.freeiz.com
Tatjana.Todorov@gu.ni.rs
privreda@privredanis.freeiz.com
Dragan.Karlicic@gu.ni.rs
018/504-455; 018/504-456
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3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УПРАВE ЗА ПРИВРЕДУ,
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

НАЧЕЛНИК
ЗАМЕНИК
НАЧЕЛНИКА

РУКОВОДИЛАЦ
СЕКТОРА ЗА РАЗВОЈ

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА
ЗА ПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НАЧЕЛНИКА

ПРОЈЕКТНИ
ЦЕНТАР

Група за израду и
имплементацију
пројеката

ОДСЕК ЗА
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

ОДСЕК ЗА
СТАТИСТИКУ

ОДСЕК ЗА
ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ОДСЕК ЗА
ПРИВРЕДУ

ОДСЕК ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Група за управљање
заштитом животне
средине
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ГРУПА ЗА
ГРАДСКЕ РОБНЕ
РЕЗЕРВЕ

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине број 05-173/2016
одређује се унутрашње уређење Управе и послови који се обављају у унутрашњим
организационим јединицама.
За обављање послова из надлежности Управе образују се унутрашње
организационе јединице, и то:
- Сектори
Сектор за развој
Сектор за привреду и заштиту животне средине
-

Пројектни центар као јединица са посебним положајем.

- Одсеци
А. Одсек за одрживи развој ;
Б. Одсек за статистику;
В. Одсек за привреду;
Г. Одсек за предузетништво и
Д. Одсек за заштиту животне средине.
- Групе
Група за градске робне резерве, образује се као посебна група.
У Пројектном центру образује се Група за израду и имплементацију пројеката.
У Одсеку за заштиту животне средине образује се Група за управљање
заштитом животне средине.
4. ОПИС ФУНКЦИЈА РУКОВОДИЛАЦА УПРАВE ЗА
ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управом за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине руководи
начелник Управе.
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ:
Драган Карличић, дипл. правник
Телефон: (018) 504-455
Факс: (018) 504-456
e-mail: Dragan.Karlicic@gu.ni.rs
Радом Управе руководи начелник, који представља Управу, организује и
обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова, одлучује о правима,
обавезама и дужностима из радних односа запослених, стара се о обезбеђивању
материјалних и других услова за ефикасан рад и одговоран је за законитост рада
Управе Града.
Начелник за свој рад и рад Управе одговара Скупштини Града и Градском већу.
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Радом Управе руководи начелник кога поставља Градско веће на пет година, на
основу јавног огласа.
За начелника Управе може бити постављено лице које има Факултет
природног, друштвеног или техничког смера, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и најмање 5 (пет) година радног искуства.
У одсуству начелника мења га заменик, са истим правима и овлашћењима.
Начелник Управе има два руководиоца сектора, у складу са унутрашњим
уређењем Управе.
Заменик начелника Управе:
Јадранка Стевановић, дипл. економистa
Телефон: (018) 504-460
Факс: (018) 504-456
e-mail: Jadranka.Stevanovic@gu.ni.rs
Руководиоци сектора:
Илија Јоцовић, дипл. правник
Телефон: (018) 504-452
Факс: (018) 504-456
e-mail: Ilija.Jocovic@gu.ni.rs
Сузана Јовановић, дипл. правник
Телефон: (018) 504-454
Факс: (018) 504-689
e-mail: Suzana.Jovanovic@gu.ni.rs
5. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Рад Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине је
доступан јавности, у складу са Статутом Града Ниша („Службени лист Града Ниша“
број 88/08) и Одлуком о организацији градских управа Града Ниша („Службени лист
Града Ниша“ број 3/14 - пречишћен текст и 44/15).
Јавност рада Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине
обезбеђује се давањем информација средствима јавног информисања, издавањем
службених информација, обезбеђивањем услова за несметано обавештавање јавности
о обављању послова из делокруга рада Управе и објављивањем описа истих на
званичном сајту Града Ниша www.ni.rs и Управе www.privredanis.freeiz.com
Радно време Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине: од 07:30 сати до 15:30 сати од понедељка до петка
6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Под информацијама од јавног заначаја, у смислу Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и
36/10) подразумевају се информације којима располажу органи јавне власти, настале
у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржане у одређеном документу, а
односе се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.
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У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) Транспарентност Србије
се октобра 2015.године, обратила Управи за привреду, одрживи развој и заштиту
животне средине са питањем: да ли и на који начин институција спроводи
испитивање задовољства грађана корисника услуга градске управе у последње 4
године?
Одговор је прослеђен одмах у електронском облику, уз напомену да све информације,
као и план, активности и реализација свих пројеката и прграма из надлежности
Управе налазе се на сајту www.ni.rs и www.privreda.freeiz.com
Факултет заштите на раду у Нишу се дана 10.12.2015.године, а на основу члана
15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени
гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) обратио Управи тражећи доставу
конкурсне документације коју је поднела РРА „ЈУГ“ за јавну набавку услуга у поступку
јавних набавки. Дана 23.12.2015.године Управа је Факултету заштите на раду у Нишу
проследила тражене информације.
7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
У складу са Одлуком о организацији градских управа Града Ниша („Сл. лист
Града Ниша“ број 3/14 – пречишћен текст), Управа за привреду, одрживи развој и
заштиту животне средине образована је за пружање услуга из области одрживог
развоја Града и појединих делатности привреде, предузетништва, приватизације,
робних резерви и области заштите животне средине.
У Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине су утврђене
следеће организационе јединице:
I
II

Пројектни центар
Одсеци
А) Одсек за одрживи развој ;
Б) Одсек за статистику;
В) Одсек за привреду;
Г) Одсек за предузетништво;
Д) Одсек за заштиту животне средине и
Ђ) Група за градске робне резерве, као посебна група.

ПОСЛОВИ ПРОЈЕКТНОГ ЦЕНТРА
Пројектни центар је јединица са посебним положајем, за извршавање
стручних пројеката из надлежности Управе. У Пројектном центру се систематизују
подаци о пројектима, степену њихове реализације и планираним активностима,
израђују пројекти и аплицирају према разним међународним и националним
субјектима, пружа се стручна помоћ у изради пројеката јавним предузећима и
установама града у пројектима у којима је Град партнер, формира и одржава базa
података о Пројектима Града, иницира економски развој града кроз израду,
управљање, надзор и реализацију пројеката из свих области од интереса за град, врши
мониторинг над пројектима, имплементира пројекте (међународне и домицилне),
израђује базе података Управе, израђује пратеће програме, проналази партнере за
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пројекте, израђује презентације и пропагандни материјал, врши едукацију за писање
и управљање пројектима, има саветодавну функцију у пројектним тимовима за
реализацију пројеката, уређује сајтове и одржава сајт Управе, прати позиве и
програме ЕУ и Владе Републике Србије и друго.
ПОСЛОВИ ОДСЕКА
А) Одсек за одрживи развој обавља послове везане за израду анализе
достигнутог степена развоја Града, као и анализе појединих делатности полазећи од
стратешких и акционих опредељења са становишта одрживости, учествује у
припреми, изради и праћењу спровођења Стратегије развоја Града и осталих
стратешких програмских и планских докумената, израђује нацрт Програма развоја
Града Ниша и прати његову реализацију, проучава, прати и анализира развој
привредних и ванпривредних делатности на територији Града, припрема оцене и
мере за превазилажење негативних тенденција у развоју из различитих области,
пружа стручну и логистичку помоћ органима и телима локалне самоуправе у области
планирања развоја, организује стручне расправе о правцима развоја Града и др.
Б) Одсек за статистику обавља послове прикупљања статистичких података,
формирања база и ажурирања података за статистичко сагледавање кретања у готово
свим областима економског и друштвеног живота Града, врши обраду прикупљених
података и припрему за њихово објављивање у оквиру редовних статистичких
публикација: Статистичком годишњаку Града Ниша, статистичким билтенима Града,
саопштењима о индустријској производњи Града и посебним тематским
публикацијама које су доступне у штампаном и електронском облику (на web
страници Града и Управе), припрема статистичко-документациону основу за израду
програма развоја Града и других стратешких и планских докумената, пружа стручну
помоћ органима и телима локалне самоуправе у погледу обезбеђења статистичких
података и показатеља, омогућава доступност обрађеним званичним статистичким
подацима заинтересованим пословним субјектима, установама, организацијама,
медијима и појединцима, и друго.
В) Одсек за привреду прати процесе приватизације и привредних субјеката,
припрема предлоге и мишљења о приватизацији предузећа, прати стање у области
политике запошљавања, израђује Нацрт Акционог плана запошљавања, обавља
стручне и административне послове за потребе Савета за запошљавање, учествује у
припреми и обради докуметације у вези са реализацијом пројеката Града Ниша са
Националном службом за запошљавање и другим институцијама, прати спровођење
годишњег Пограма рада и финансијског плана Туристичке организације Ниш и
обрађује захтеве Туристичке организације Ниш за пренос средстава и обавља
финансијко аналитичке послове за потребе Одсека, решава по захтевима за
категоризацију објеката за смештај врсте - соба, апатрмана, кућа и сеоског
туристичког домаћинства, води евиденцију категорисаног смештаја, израђује Нацрт
одлуке о боравишној такси, припрема и друге нацрте и предлоге општих и
појединачних аката из делокруга своје надлежности, које доноси Скупштина и
извршни органи Града и др.
Г) Одсек за предузетништво обавља послове издавања уверења из службене
евиденције регистра радњи, обавља послове регулисане Споразумом закљученим
између Града Ниша и Агенције за привредне регистре, обавља послове из области
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развоја предузетништва и самозапошљавања пружањем информативних и
саветодавних услуга, обрађује и систематизује податке из обладти предузетништва,
учествује у изради промотивног материјала, иницира и врши реализацију пројеката и
осталих активности из области предузетништва и пружа административно техничке
услуге предузетницима.
Д) Одсек за заштиту животне средине спроводи процедуру процене утицаја
на животну средину; даје стручна мишљења и информације, услове и мере заштите
животне средине другим органима, организацијама и носиоцима пројекта; обавља
административне, стручне и техничке послове који се односе на Буџетски фонд за
заштиту животне средине и Програм коришћења средстава Буџетског фонда;
израђује програме контроле квалитета (мониторинга) животне средине, програме и
пројекте управљања заштитом животне средине и природним вредностима, као и
остале програме и пројекте и прати њихову реализацију; израђује Екобилтене и
Годишње извештаје о квалитету животне средине; обавља финансијско-аналитичке
послове Одсека; обавља административне, стручне и техничке послове за спровођење
јавних конкурса; утврђује услове и прописује мере заштите животне средине у
поступку доношења просторних и урбанистичких планова; спроводи поступак
стратешке процене утицаја планова на животну средину; издаје интегрисане дозволе,
дозволе за обављање делатности промета и коришћења нарочито опасних хемикалија
и дозволе за рад стационарних извора загађивања ваздуха; извршава послове који се
односе на заштићена природна добра; даје предлоге за доношење прописа и општих
аката у области заштите животне средине; учествује у припреми предлога аката о
проглашењу стања угрожености у случају удеса и у случају прекорачења граничних
вредности имисије, изради акционих, санационих и ремедијационих планова и
програма; стара се о доступности и објављивању података.
Ђ) Група за градске робне резерве, као посебна група у оквиру Управе,
обавља послове образовања, набавке, складиштења, коришћења, размештаја,
обнављања и продаје градских робних резерви, прати стање снабдевености грађана
основним животним намирницама, припрема билансе потреба становништва,
сарађује са одговарајућим произвођачким, прерађивачким и снабдевачким
организацијама у циљу обезбеђења нормалног снабдевања и др.
8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Правилником о рационализацији рада градских управа и служби Града
(„Службени лист Града Ниша“ број 26/2010) уређују се међусобни односи управа и
служби Града, правила поступања и начин рада у административним поступцима.
Административни поступак се покреће предајом поднесака непосредно или
поштом.
Ближе информације се могу добити на сајту Града Ниша www.ni.rs ГРАДСКА
УПРАВА–Е-СЕРВИСИ – Регистар административних поступака, као и на сајту Управе
www.privredanis.freeiz.com
Из регистра се могу преузети и обрасци које је потребно попунити и предати
приликом подношења захтева.
Интернет презентација Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине представља основу за презентацију свих актуелних информација из
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надлежности Управе, пројеката Града, издања Екобилтена, извештаја и резултата
мониторинга, Статистичког годишњака, Статистичког билтена, Програма развоја
града Ниша. На сајту се налазе информације неопходне за подношење и решавање
захтева: потребна документација, висина такси, време потребно за поступање по
захтеву и друге информације.
9. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
У обављању послова из свог делокругa рада Управа за привреду, одрживи
развој и заштиту животне средине примењује одредбе следећих закона и прописа:
Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 98/2006),
Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14-др. закони),
Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 62/06, 47/11,
93/12, 99/13, 125/14 и 95/15),
Закон о државној управи („Сл. гласник РС“ број 79/05, 101/07,95/10 и 99/14),
Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01 и „Сл.
гласник РС“ број 30/10),
Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/11,99/11, 83/14 –
др.закон и 5/15),
Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник
РС“ број 99/11 и 83/14),
Закон о удружењима („Сл. гласник РС“ број 51/09 и 99/11 – др. закони),
Закон о регионалном развоју („Сл. гласник РС“ број 51/09 и 30/10),
Закон о званичној статистици („Сл. гласник РС“ број 104/09),
Закон о обавезном примерку публикације („Сл. гласник РС“ број 52/11),
Закон о класификацији делатности („Сл. гласник РС“ број 104/09),
Закон о стечају („Сл. гласник РС“ број 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12- одлука
УС и 83/14),
Закон о спољнотрговинском пословању („Сл. гласник РС“ број 36/09, 36/11др.закони и 88/11),
Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ број 135/04 36/09, 72/09 и
43/11),
Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“ број 36/09 и 10/13),
Закон о водама („Сл. гласник РС“ број 30/10 и 93/12),
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-испр.,
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС,
132/14 и 145/14),
Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“ број 36/09 и
88/10),
Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“ број 36/09, 88/10 и 91/10),
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“ број 36/09),
Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС“ број 36/09, 88/10, 92/11 и 93/12),
Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ број 36/09 и 88/10),
Закон о амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“ број 36/09),
Закон о јонизућем зрачењу и нуклеарној сигурности („Сл. гласник РС“ број
36/09 и 93/2012),
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Закон о биоцидним производима („Сл. гласник РС“ број 36/09, 88/10, 92/11 и
25/15),
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ број
135/04 и 88/10),
Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ број135/04 и
36/09),
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине („Сл.
гласник РС“ број 135/04 и 25/15)
Закон о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ број
125/04 и 36/15),
Закон о приватизацији („Сл. гласник РС“ број 83/14, 46/15 и 112/15),
Закон о Агенцији за приватизацију („Сл.гласник РС“ број 38/01, 135/04, 130/10
115/14 и 89/15),
Закон о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“ број 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01 ,39/02 49/05,79/05,81/05,83/05 и 23/13),
Закон о раду („Сл. гласник РС“ број 75/14 – пречишћен текст),
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(„Сл. гласник РС“ број 68/15),
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“
број 36/09, 88/10 и 38/15),
Закон о туризму („Сл. гласник РС“ број 36/09, 88/10, 99/11, 93/12 и 84/15),
Закон о робним резервама („Сл. гласник РС“ број 104/13),
Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13,142/14 и 68/15- др.закони),
Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15),
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени
гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),
Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“ број 114/08),
Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (“Сл.
гласник РС”, бр. 75/10),
Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за
оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих
програма, („Службени гласник РС“ број 88/10);
Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник
РС“ број 11/2010, 75/10 и 63/13),
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ број 67/11, 48/12 и 1/16),
Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (“Сл. гласник РС”,
бр. 50/12),
Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана
дозвола („Сл. гласник РС“ број 84/05),
Уредба о класификацији делатности („Сл. гласник РС“ број 54/10),
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Уредба о методологији за разврставање јединица разврставања према
класификацији делатности („Сл. гласник РС“ број 54/10),
Уредба о номенклатури статистичких територијалних јединица („Сл. гласник
РС“, број 109/09 и 46/10),
Уредба о утврђивању Плана званичне статистике за 2016. годину („Сл. гласник
РС“ број 114/15),
Уредба о условима давања на зајам и закуп појединих врста роба из робних
резерви и условима за издавање у закуп непокретности („Сл. гласник РС“ број 60/15),
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и
систему локалне самоуправе за 2015.годину („Сл. гласник РС“ број 101/15),
Статут Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“ број 88/08),
Одлука о буџету Града Ниша за 2016.годину („Сл. лист Града Ниша“ број 98/15),
Одлука о локалним административним таксама („Сл. лист Града Ниша“ број
119/13, 138/14 и 45/15),
Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа АПР
(„Сл. гласник РС“ број 64/05),
Одлука о организацији градских управа Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“ број
3/14 – пречишћен текст и 44/15),
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног
сектора Града Ниша за 2015.годину („Сл. лист Града Ниша“ број 106/15),
Одлука о образовању робних резерви Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“ број
18/16),
Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша („Сл.
лист Града Ниша“ број 53/09),
Одлука о буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ниша („Сл. лист
Града Ниша“ број 76/09),
Одлука о усвајању Ревизије стратегије развоја Града Ниша за период 20092020.године са Oперативним програмом 2009-2020.године („Сл. лист Града Ниша“
број 20/10),
Одлука о Програму званичне статистике у периоду од 2016 до 2020. године
(„Сл. гласник РС“ број 55/15),
Одлука о усвајању Акционог плана одрживог развоја Града Ниша 20152020.године („Сл. лист Града Ниша“ број 110/14),
Правилник о раду Градског већа Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“ број 1/13),
Правилник о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама
за коришћење нарочито опасних хемикалија („Сл. гласник РС“ број 94/10, 55/11 и
15/13),
Правилник о методологији за израду акционих планова („Сл. гласник РС“ број
72/10),
Правилник о методологији за одређивање акустичних зона („Сл. гласник РС“
број 72/10),
Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Службени гласник
РС“ број 72/10),
Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу
буке („Службени гласник РС“ број 72/10),
_____________________________________________________________________________________
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине – Информатор о раду,
последње ажурирање децембар 2016.године

Правилник о образцима извештаја о управљању амбалажним отпадом
(„Службени гласник РС“ број 21/10 и 10/13),
Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора
загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података
(„Сл.гласник РС“ број 91/10 и 10/13),
Правилник о садржају планова квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“ број
21/2010),
Правилник о изворима нејонизирајућег зрачења од посебног интереса, врстама
извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС“ број 104/09),
Правилник о одређивању послова који се сматрају уметничким и старим
занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и
вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Сл. гласник РС“ број 56/12),
Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за
смештај („Сл.гласник РС“, бр. 41/10, 103/10 и 99/12),
Правилник о минималним, техничким и санитарно-хигијенским условима за
пружање угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком
домаћинству („Сл. гласник РС“ бр. 41/2010, 48/12),
Правилник о минималним, техничким и санитарно-хигијенским условима за
уређење и опремање угоститељских објеката („Сл. гласник РС“ бр. 41/2010, 48/12),
Стратегија развоја званичне статистике у Републици Србији, 2016-2020. Године
(саставни део петогодишњег Програма),
Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Сл.
гласник РС“ број 68/10),
Упуства о условима ускладиштења, куповине, чувања, обнављања и
евидентирања робних резерви Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“ број 13/98 и
19/01),
Упуство о раду трезора Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“ број 15/09) и
Споразум о отварању канцеларије за пријем документације неопходне за
регистрацију предузетника (број 2691/2005-1 од 13.01.2006.године) и Анекс
споразума (број 1250/2009-1 од 25.05.2009.године).
У имплементацији пројеката који се финансирају или суфинансирају из
различитих фондова примењују се уговорена правила и закони Републике Србије, као
домицилне земље, или Европске уније.
10. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине образована је
за пружање услуга из области одрживог развоја града и појединих делатности
привреде, предузетништва, приватизације, робних резерви, области заштите животне
средине и статистичког сагледавања дефинисаних појава у готово свим областима
привредног и друштвеног живота града.
Услуге које Управа пружа заинтересованим лицима и административни
поступци које спроводи су следећи:
Издавање уверења о статусу предузетника (за предузетнике регистроване пре
2006. године),
Правни статус у вези са пословањем предузетника,
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Информације из области кредитних линија банака, Фонда за развој Републике
Србије и других фондова који кредитирају предузетнике,
Информације из области пореске политике,
Помоћ предузетницима при изради бизнис плана,
Категоризација кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава,
Одобрење позајмице робе из робних резерви,
Продужење рока повраћаја позајмљене робе из робних резерви,
Одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и одређивање
обима и садржаја студије процене утицаја на животну средину,
Одлучивање да није потребна процена утицаја на животну средину и
прописивање минималних услова и мера заштите животне средине, у складу са
посебним прописима,
Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну
средину,
Одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину и
одређивање обима и садржаја студије процене утицаја на животну средину,
Одлучивање да није потребна процена утицаја затеченог стања на животну
средину и прописивање минималних услова и мера заштите животне средине,
у складу са посебним прописима,
Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја затеченог
стања на животну средину,
Давање мишљења на стратешку процену утицаја на животну средину,
Доношење Решења о давању сагласности на извештај о стратешкој процени
утицаја на животну средину за планове и програме и
Достава статистичких података.
Издавање дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних
хемикалија дистрибутеру који није увозник, произвођач односно даљи
корисник, као и дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија.
11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине
заинтересована лица, односно странке у поступку, обраћају се захтевом преко поште,
или непосредно преко писарнице.
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине одлучује по
захтеву заинтересованог лица, односно странке у поступку, у оквиру своје
надлежности, а по одсецима на следећи начин:
OДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ одлучује по захтеву странке у поступку за категоризацију куће
за одмор, стана за одмор, туристичког апартмана и собе за изнајмљивање туристима
у складу са Законом о туризму („Сл. гласник РС“ број 36/09, 88/2010, 99/11, 93/12 и
84/15).
Рок за доношење решења је 30 дана, али се решење доноси у најкраћем
могућем року.
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ОДСЕК ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО врши пријем захтева за регистрацију, промене и
брисање предузетничких радњи и исте прослеђује Агенцији за привредне регистре, а
у складу са Споразумом закљученим између Града Ниша и Агенције за привредне
регистре.
Такође, врши пријем захтева за издавање уверења о статусу предузетника по
члану 161. Закона о општем управном поступку.
Рок за израду и издавање уверења је одмах.
ГРУПА ЗА ГРАДСКЕ РОБНЕ РЕЗЕРВЕ обавља послове образовања, набавке,
складиштења, давања позајмица, размештаја, обнављања и продаје градских робних
резерви.
1. Заинтересована лица обраћају се Групи за градске робне резерве писменим
захтевом и потребним документима (копија биланса стања и успеха) за позајмицу
робе из робних резерви.
На основу члана 3. Одлуке о образовању робних резерви Града Ниша, Група за
робне резерве припрема решење о одобрењу позајмице. Решење о одобрењу
позајмице са захтевом заинтересованог лица, а на основу члана 3. Одлуке о
образовању робних резерви Града Ниша, доставља Градоначелнику на одлучивање о
давању позајмице. На основу решења Градоначелника о одобрењу позајмице,
израђује се Уговор о позајмици робе. По потписаном уговору о позајмици, врши се
изузимање робе из градских робних резерви, о чему се сачињава записник који је
саставни део уговора о позајмици.
2. Заинтересована лица обраћају се Групи за робне резерве писменим захтевом и
потребним документима (копија биланса стања и успеха) за продужење рока
повраћаја позајмљене робе из робних резерви.
Група за градске робне резерве припрема решење за продужетак рока за
повраћај позајмице на основу члана 3. Одлуке о образовању робних резерви Града
Ниша. Решење се доставља Градоначелнику на одлучивање. Уколико градоначелник
решењем одобри продужење рока повраћаја позајмљене робе, Група за градске робне
резерве сачињава Анекс уговора о продужетку рока за повраћај позајмице, који
потписују уговорне стране.
3. Група за градске робне резерве припрема предлог за утужење несавесних странака,
које нису на време извршиле уговорну обавезу повраћаја позајмљене робе. По
одобрењу Градоначелника, предлог за утужење доставља се Правобранилаштву Града
Ниша, са свом потребном документацијом, на даљи поступак.
Надлежност ОДСЕКА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ одређена је законом, а
односи се на обавезе и одговорности за спровођење поступка процене утицаја и
давање сагласности на студије о процени утицаја пројеката на животну средину.
Фазе поступка:
I фаза – Поступак одлучивања о потреби процене утицаја пројекта на животну
средину, члан 10 Закона о процени утицаја на животну средину:
подношење захтева од стране носиоца пројекта (странке у поступку);
надлежни орган у року од 10 дана обавештава заинтересоване органе,
организације и јавност о поднетом захтеву;
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од дана јавног оглашавања, у року од 10 дана, заинтересовани органи,
организације и јавност достављају мишљење;
надлежни орган у року од 10 дана од дана истека рока за оглашавање одлучује
о поднетом захтеву (доноси решење);
Одлуком којом надлежни орган утврђује да је потребна процена утицаја на
животну средину, одређује и обим и садржај студије о процени утицаја;
Одлуком којом надлежни орган утврђује да није потребна процена утицаја на
животну средину, утврђује и прописује минималне услове и мере заштите животне
средине, у складу са посебним прописима.
II фаза – Поступак давања сагласности на студију о процени утицаја пројекта на
животну средину, члан 16 и 20 Закона о процени утицаја на животну средину:
носилац пројекта подноси захтев за давање сагласности на студију о процени
утицаја на животну средину;
надлежни орган у року од 7 дана обавештава заинтересоване органе,
организације и јавност о поднетом захтеву, о времену и месту јавног увида, јавне
презентације и јавне расправе о студији;
јавна расправа може се одржати најраније 20 дана од дана обавештавања
јавности;
надлежни орган у року од 10 дана од дана пријема захтева за сагласност на
студију образује техничку комисију за оцену студије о процени утицаја;
носилац пројекта надлежном органу доставља измењену и допуњену студију, у
року који је одредио надлежни орган на предлог техничке комисије;
техничка комисија је дужна да извештај са оценом студије о процени утицаја и
предлогом одлуке достави надлежном органу у року од 30 дана (овај рок не тече за
време остављено носиоцу пројекта за измену и допуну студије), члан 23. став 6 и 7;
надлежни орган доноси одлуку о давању сагласности на студију или одбијању
захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја у року од 10 дана, од дана
пријема извештаја техничке комисије, члан 24;
надлежни орган је дужан да, у року од 10 дана, обавести заинтересоване
органе, организације и јавност о одлуци о давању сагласности на студију или
одбијању захтева, члан 25.
Обавезе Одсека за заштиту животне средине, у складу са Законом о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ број 135/04 и 88/10), су да даје
мишљења и сагласности за припремљене одлуке о изради стратешке процене од
стране надлежног органа за израду предлога одлука о стратешкој процени утицаја на
животну средину.
На основу члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“ број 135/04 и 88/10), а на захтев Управе за планирање и
изградњу Града Ниша, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине даје мишљење. Рок за достављање мишљења је 15 дана, од дана пријема
захтева за давање мишљења.
На основу члана 22. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“ број 135/04 и 88/10), а на захтев Управе за планирање и
изградњу града Ниша, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине даје сагласност на извештај о стратешкој процени утицаја на животну
средину за планове за које је донета Одлука да се ради стратешка процена. Рок за
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одлучивање о давању сагласности на извештај о стратешкој процени је 30 дана, од
дана пријема захтева. Овај рок не тече за време остављено носиоцу израде извештаја
о стратешкој процени, за измене и допуне извештаја.
На основу члана 67. Закона о хемикалијама („Сл. гласник РС“ број 36/09, 88/10
и 92/11), надлежни орган јединице локалне самоуправе, Одсек за заштиту животне
средине надлежан је за издавање дозвола за обављање делатности промета нарочито
опасних хемикалија дистрибутеру који није увозник, произвођач односно даљи
корисник, као и дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија. Извештај о
издатим дозволама Одсек за заштиту животне средине доставља једном годишње, а
најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину, Агенцији за хемикалије.
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, Одсек за
заштиту животне средине, урадила је Предлог Програма коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша за 2016.
годину, на основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине („Службени
гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16) и члана 7. Одлуке о буџетском
фонду за заштиту животне средине града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
бр.76/09).
Сагласност на предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту и унапређење животне средине Града Ниша за 2016. годину, дао је
Градоначелник Града Ниша, Решењем бр.350/2016-01, од 17.02.2016. године, у складу
са чланом 7. став 2. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине Града
Ниша.
На предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и
унапређење животне средине града Ниша за 2016. годину, прибављена је Сагласност
Министарства, енергетике, развоја и заштите животне средине, Републике Србије,
бр.401-00-00238/2016-09, од 05.02.2016. године.

12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
У Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине закључно са
јуном 2016. године, реализоване следеће услуге:
ПРОЈЕКТНИ ЦЕНТАР

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ

Завршени пројекти
1. Програм EXCHANGE 4
Пројекат: Имовина локалне самоуправе у процесима европских интеграција
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнер на пројекту: Општина Пирот
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Опис пројекта: Општи циљ пројекта је успостављање одрживог модела управљања
имовином, кроз дефинисање портфолија имовине и праћење функционалних и
финансијских резултата.
Специфични циљ пројекта је управљање имовином и координирање активности и
праксе којима локална самоуправа оптимално и одрживо управља својом физичком
имовином, ризицима и расходима у току животног циклуса имовине, а у сврху
остваривања употребе, одржавања, коришћења и располагања.
Пројекат предвиђа да се у току његове реализације изврши сакупљањe, верификација
и анализа података о имовини која је предмет трансфера у јавно власништво локалне
самоуправе, креирање базе података имовине локалне самоуправе која ће бити
предмет трансфера у јавно власништво, изради финансијска анализа портфолија,
имовине и пројеката, изради свеобухватни план консолидованог управљања
имовином, региструју поседи унети у уједињену базу података државне имовине,
изграде капацитети општинског особља и званичника локалне самоуправе на пољу
управљања имовином и валоризација имовине као важног економског ресурса и
инструмента одрживог развоја.
Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта је 141.315,00 еура, од тога донација ЕУ
износи 123.424,52 еура, а учешће партнера, града Ниша и општине Пирот износи
17.890,48 еура, као кофинансирање кроз рад на пројекту.
Време трајања пројекта: 12 месеци
Пројекат је завршен 16.06.2015. године.
2. Програм EXCHANGE 4 – Техничка подршка
Пројекат: Подршка у изради локалног плана управљања отпадом
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнер на пројекту: Стална конференција градова и општина (СКГО)
Опис пројекта: Општи циљ програма је да допринесе процесу стратешких промена на
локалном нивоу, кроз унапређење административних капацитета и ефикасности
пружања услуга у јединицама локалне самоуправе у Србији.
Циљ пројекта: “Подршка у изради локалног плана управљања отпадом”, је
унапређење стратешког планирања управљања отпадом кроз израду и усвајање
ревизије Локалног плана управљања отпадом на територији Града Ниша.
Законом о управљању отпадом (Службени гласник РС број 36/2009 и 88/2010),
прописана је обавеза локалне самоуправе да донесе локални план управљања
отпадом, којим дефинише циљеве управљња отпадом на својој територији у складу са
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националном Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године, као и да
обезбеди услове и да се стара о његовом спровођењу. Град Ниш је 2011. године донео
“Локални план управљања отпрадом Града Ниша”, а затим 2013. године и Регионални
план управљања отпадом нишког региона.
Ревизијом постојећег “Плана управљања отпадом Града Ниша” ће бити утврђени нови
приоритети у систему унапређења управљања отпадом и побољшаља квалитета
животне средине на територији Града Ниша.
Према споразуму о срадањи број 74/1 од 29. 01. 2014. године, између Града Ниша и
СКГО, обавеза Града је да спроводи активности пројекта, обезбеди просторије и пружа
сваку другу подршку све до завршетка израде ревизије “Плана управљања отпадом
града” Ниша, да обезбеди сарадњу са запосленима/ одељењимау у Градској управи
током целокупног трајања процеса израде Плана и њихово учешће на састаницама
тима за координацију, као и учешће у раду радних група, да поштује смернице
видљивости Европске у није, кроз све промотивне активности које се односе на
стручну подршку Европске уније.
Вредност пројекта: у виду техничке подршке
Време трајања пројекта: 28.01.2014. – 31.03.2015.
Пројекат је завршен 31.03.2015. године.
3. Програм: Европа за грађане
Пројекат: ELAIN (Међубалканска мрежа еколошких локалних власти)
Носилац пројекта: Удружење општина Атине и Пиреја за заштиту животне средине
(PE.SY.D.A.P.), са седиштем у Керацинију, префектура Атика, Грчка.
Партнери на пројекту: Град Ниш и Нови Сад-Србија, Источно Сарајево, Бања Лука и
Бијељина-Босна и Херцеговина, Тирана-Албанија, Софија-Бугарска, Загреб, Осијек и
Ријека -Хрватска, Букурешт-Румунија и Марибор – Словенија
Опис пројекта: Ради постизања ових циљева пројекат предвиђа више локалних и
међународних састанака представника градова партнера, ради решавања еколошких
проблема и размене искуства и добре праксе у области заштите живитне средине.
Обавеза Града Ниша у пројекту је да организује састанке на локалном нивоу и да
учествује на међународним састанцима.
Град Ниш ће организовати три састанка на локалном нивоу, на којима ће бити
присутни локални стејкхолдери, представници градске администрације задужени за
заштиту животне средине, представници НВО и волонтерских група грађана.
Резултати постигнути на састанцима, на којима ће тема бити проблеми заштите
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животне средине у граду, биће презентовани на међународним састанцима који ће
бити одржани у Тирани, Бијељини и Атини. Друга обавеза Града је присуство његових
представника медуђународним састанцима учесника у пројекту. Циљ ових састанака
је препознавање заједничких проблема, размена искуства и добре праксе у области
заштите животне средине градова партнера.
Вредност пројекта: Град Ниш као партнер на пројекту нема финансијске обавезе у
пројекту. Обавезе града Ниша су да активно учествује у активностима пројекта,
организује састанке на својој територији и учествује на међународним састанцима на
којима ће се преносити искуства са локалних догађаја и разговарати о могућим
решењима.
Време трајања пројекта: 24 месеца
Пројекат је завршен 2015. године.
4. Програм: ИПА Програм прекограничне сарадње Србија–Бугарска 2007 – 2013
Пројекат: „Јачање капацитета произвођача и прерађивача млека” (ЕКО-МИЛК)
Носилац пројекта: Фондација „Др Стамен Григоров”, Република Бугарска
Партнери на пројекту: Општина Тран, Република Бугарска, Град Ниш, Република
Србија и Удружење “Кластер сирева ЈУГ”
Опис пројекта: Циљ програма је јачање територијалног зближавања бугарскосрпског пограничног регина, повећање његове конкурентности и стабилан развој
кроз економску, социјалну и еколошку сарадњу. Пројекат се односи на фармере и
млекаре у руралним незагађеним регионима са обе стране границе где су клима и
агро екомомки фактори добра предиспозиција за развој сточарства планинског и
брдовитог типа. Ово је главни извор прихода људи у овом региону али фарме су
углавном мале породичне, исто тако производња није органски сертификована.
Сертификат би омогућио боље маркетиншке могућности и бољи профит.
Продуктивност крава и оваца на малим и средњим фармама и даље је ниска услед
сиромашне исхране и одсуства селекције. Мали фармери немају довољно
механизације, способности и потребних вештина за примену модерног и
профитабилног фармерства и нису довољно информисани о иновацијама на овом
пољу, а самим тим нису у могућности да одговоре високим захтевима и стандардима
које прописује регулатива ЕУ.
Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта је 184.352,63 евра. Вредност пројекта
за Србију износи 75.903,14 евра, од чега је донација ЕУ 64.517,67 евра, а учешће
партнера Града Ниша и Удружења “Кластер сирева ЈУГ” 11.385,47 евра.
Време трајања пројекта: 12 месеци
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Пројекат је завршен 2014. године.
Пројекти у току
1. Пројекат: Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања
маргинализованих и угрожених група у Србији
Носилац пројекта: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.
Партнер на пројекту: локалне самоуправе градова Ниша, Пирота и Смедерева, Lions
Club International-LCIF, Nova konsalting, Национални економски ромски комитет,
Републички синдикат сакупљача секундарних сировина и Yurom centar.
Опис пројекта: Циљ пројекта је допринос укључивању маргинализованих Рома и
других социјално угрожених група становништва у друштвени и економски живот
земље и смањење сиромаштва међу циљним групама. Посебан циљ пројекта је
омогућавање Ромима и другим угроженим групама становништва бољи приступ
тржишту рада.
Пројектом ће се постићи мотивација припадника циљне групе на активно тражење
посла, укљученост у мере активног запошљавања, успостављање стратешких
партнерстава и побољшање могућности запошљавања Рома и других угрожених
група становништва, подстицајем предузетништва и развоја кооператива. Кроз
пројекат ће се организовати стручна усавршавања усмерена на занимања неопходна
на локалном тржишту, што ће допринети побољшаним квалификацијама,
компетенцији и конкурентности циљаних делова становништва на тржишту рада.
У оквиру пројекта биће одржано најмање 27 тематских радионица, 211 пословних и
135 стручних обука за незапослене Роме и друге угрожене групе становништва.
Креираће се развој start-up бизниса и предузетништва и биће подржана најмање 83
клијента у намерама за запошљавање и развој пословних делатности, од чега 41
клијент кроз донацију у виду опреме вредности 2.400 €, а 42 клијента у вредности од
1.200 €. Биће подржане три кооперативе кроз набавку опреме у вредности од 15.000
€ и обезбеђивање одговарајућих пословних и стручних обука и пословног саветовања.
Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта је 1.048.936,50 € и пројекат финансира
Влада Републике Немачке у износу од 600.000 €, градови и општине укључени у
пројекат у износу од 271.892,50 €, Lions Club International-LCIF у износу од 109.364 € и
клијенти подржани кроз пројекат у износу од 67.680 €.
Вредност пројекта за Град Ниш је 251.135 €, од чега Град суфинанира пројекат у
износу од 125.567,50 €.
Време трајања пројекта: Пројекат ће бит реализован у периоду од 2013. до 2016.
године.
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2. Пројекат: Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања
маргинализованих и угрожених група становништва у Србији
Пројектна компонента: Подршка ресоцијализацији осуђеника
Носилац пројекта: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.
Партнер на пројекту: Град Ниш, Град Врање, Казнено поправни Завод Ниш и
Окружни затвор Врање.
Опис пројекта: HELP ће у сарадњи са Казнено поправним заводом у Нишу извршити
набавку опреме вредности од 40,000.00 евра за Казнено поправни затвор у Нишу са
циљем да се ангажује већи број осуђеника који ће кроз ангажовање стећи потребно
искуство и допринети бољем третману осуђеника у периоду издржавања казне.
HELP ће подржати 10 осуђеника са територије Града Ниша након периода извршења
казне у њиховим намерама за започињање или развој пословних делатности.
Подршка обухвата 10 индивидуалних донација у виду опреме и/или материјала
просечне вредности до 2,400.00 евра. Такође ће организовати пословне обуке за
најмање 30 осуђеника, као и стручне обуке за укупно 25 осуђеника и упошљеника
Казнено поправног завода у Нишу. Пословне и стручне обуке биће организоване у
складу са потребама осуђеника а укључиће и пословно саветовање. Психосоцијална
подршка биће обезбеђена породицама осуђеника који су корисници пројекта у
сарадњи са невладином организацијом Центар за људска права из Ниша, која има
неопходну експертизу у овој области.
Вредност пројекта: Укупна вредност пројектне компоненте је 165.000 евра. Укупна
директна улагања на територији Града Ниша су 79.625 евра. Ову пројектну
компоненту Немачка Влада финансира са 100.000 евра, Казнено поправни завод Ниш
са 20.000 евра, а Град Ниш, Град Врање и Окружни затвор Врање са по 15.000 евра.
Време трајања пројекта: 26 месеци
Програм
подршке
инфраструктурним
пројектима
животне
средине
(Environmental Infrastructure Support Program EISP - SIDA грант бр. 7100230103)
1. Студија изводљивости за постројење за прикупљање и пречишћавање
отпадних вода
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнер на пројекту: Партнери у реализацији Пројекта су: Министарство
пољопривреде и заштитe животне средине Републике Србије,
Међународна
менаџмент група „ИМГ“ (International Management Group IMG) овлашћена
консултантска фирма од стране донатора.
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Опис пројекта: Циљ овог пројекта је припрема „Студије изводљивости за постројење
за прикупљање и пречишћавање отпадних вода“ у Нишу, у складу са методологијом и
директивама ЕУ у оквиру припреме документације за Приоритетни инвестициони
пројекат (PIP) за финансирање из IPA фондова ЕУ.
Сврха пројекта је унапређење комуналне инфраструктуре за прикупљање и третман
отпадних вода у Нишу изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода, што
ће као резултат имати смањење загађења животне средине на законом прописани
ниво.
Вредност пројекта: Укупна вредност Пројекта је око 130.000,00 евра и финансира се
од стране Шведске агенције за међународну развојну сарадњу (Swedish International
Development Cooperation Agency – SIDA). Град Ниш нема финансијско учешће по овом
Пројекту.
Време трајања пројекта: до априла 2016. године
Аплицирани пројекти
INTERREG – IPA
2014TC16I5CB007

Програм

прекограничне

сарадње

Бугарска

–

Србија

1. Повећање туристичке атрактивности Софије и Ниша
Приоритетна оса: 1. Туризам
Мера 1.1. Туристичка атрактивност
Носилац пројекта: Асоцијација за развој Софије
Партнер на пројекту: Град Ниш и Организација цивилног друштва „Љубав и светло“
Опис пројекта: Туризам има много потенцијала да буде једна од кључних грана
економског развоја који повезују људе у Бугарској и Србији, са пуно неразвијених
сектора и области. Ипак опште стање једне од највећих туристичких атракција у
региону, велике нишке Тврђаве из средњовековног доба, као једног од српских
споменика од великог значаја, и старог Маузолеја у Софији јесте да су они се
девастирани, уништени и недовољно искоришћени током дужег временског периода.
Дакле, постоје могућности за развој и потпуно истраживање та два локалитета, у
складу
са
домаћим
законодавством.
Развојем заједничке инвестиције у туристичку инфраструктуру повећаће се
конкурентност региона и ојачаће се туристичко тржиште увођењем заједничких
прекограничних туристичких мера у Софију и Ниш и побољшаће се економски развој
Софије и Ниша и подстаћи унапређење и подизање свести о локалним туристичким
производима, о којима већина људи није свесна.
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Вредност пројекта: Укупна предложена вредност пројекта је 598.694,32 евра,
вредност пројекта за Град Ниш је 323.536,86 евра, од чега је 275.006,33 евра донација
ЕУ, 48.530,53 евра учешће Града.
2. Промоција спорта и развој спортских активности међу младим људима у
пограничном региону
Приоритетна оса 2. Млади
Мера 2.1. Вештине и предузетништво
Носилац пројекта: Фондација „Софија – европска престоница спорта“
Партнер на пројекту: Град Ниш и Асоцијација „Спортски клуб ЛАВ“
Опис пројекта:

-

бесплатно к
студије здравствене организације показују да деца и млади људи су подложни
различитим болестима везаним за њихов држање тела, костију, тежине итд због
физичке неактивности и нездрав начин живота. Млади требају јачи мотив да се
радије одлуче за спољашње активности, спорт и здравији начин живота него све
учесталијем животу испред рачунара са кесом чипса. Због промене маркетиншке
праксе и средстава комуникације у циљу привлачења интереса младих

региону има много млади
недостатка или високих цена коришћења.
Вредност пројекта: Укупна предложена вредност пројекта је 604.687,77 евра,
вредност пројекта за Град Ниш је 303.795,44 евра, од чега је 258.226,12 евра донација
ЕУ, 45.569,32 евра учешће Града.
3. Рестаурација историјског туризма у прекограничном региону
Приоритетна оса: 1. Туризам
Мера 1.1. Туристичка атрактивност
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнер на пројекту: Град Софија и Организација цивилног друштва „Љубав и
светло“
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Опис пројекта: Пројекат улаже у делотворну валоризацију и ефикасно управљање
културно-историјским наслеђем на територији (Нишка тврђава и Софијски неолитски
локалитет) промовише уравнотежен развој историјског туризма процењујући на тај
начин повољне услове за разноврсни туризам у пограничном подручју , што води до
паметног економског раста граничних региона Бугарске-Србије. Он користи други
облик праксе ревитализације и коришћења наслеђа, промовише ове најбоље праксе и
изнедрује стратегију заједничког коришћења промовишући тако заједничко
територијално управљања од стране регионалних власти и прави равнотежу
између очувања и развоја природних ресурса у стварању одрживих туристичких
атракција које се користе за побољшање квалитета посете окружењу, као и за
допринос квалитету животне средине. Ови приступи територијалном развоју су
створени како би у потпуности били у складу са општим циљем програма.
Вредност пројекта: Укупна предложена вредност пројекта је 598.183,09 евра,
вредност пројекта за Град Ниш је 242.103,87 евра, од чега је 205.788,28 евра донација
ЕУ, 36.315,59 евра учешће Града.
Дунавски програм
1. Интегрисане е-услуге за старије особе на основу информационо
комуникационих технолгија широм Дунавске регије
Приоритетна оса: 4.1 Побољшање институционалних капацитета за превазилажење
великих друштвених изазова
Носилац пројекта: Институт за породичну политику /ИСП/
Партнер на пројекту: Град Ниш
Опис пројекта: Главни циљ је да се побољша квалитет живота старих особа
пружањем интегрисаних услуга - здравствених и социјалних потпуно заснованим на
информационо комуникационим технологијама. Ово је питање превазилажења
главног ЕУ проблема - а то је старење.
Вредност пројекта: Укупна предложена вредност пројекта је 173.300,00 евра.
2. Управљање угоститељским објектима „Smart Danube”
Приоритетна оса: 2 Одговорна Дунавска регија када су у питању животна средина и
култура , неговање одрживе употребе природног и културног наслеђа и извора
Носилац пројекта: Економски факултет Варна
Партнер на пројекту: Град Ниш
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Опис пројекта: Овим пројектом побољшаће се одрживост туристичког сектора у
Дунавској регији кроз валоризацију решења интегрисаног управљања угоститељским
објектима, промовисаће се интегрисано управљање као решење одрживог развоја,
створиће се мрежа заинтересованих институција ( одистраживачких,и образовних
институција,предузећа, оних који доносе одлуке)која ће развијати и промовисати
решења интегрисаног управљања што представља предуслов за одрживи туризам у
Дунавској регији.
Вредност пројекта: Укупна предложена вредност пројекта је 56.396,25 евра.
3. Инклузивно пријатељски туризам у Дунавској регији
Приоритетна оса: 2 Одговорна Дунавска регија када су у питању животна средина и
култура
Носилац пројекта: Институт за социјалне иновације, Чешка
Партнер на пројекту: Град Ниш
Опис пројекта: Циљ пројекта је неговање одрживе употребе природног и културног
наслеђа и ресурса
Вредност пројекта: Укупна предложена вредност пројекта је 150.000,00 евра.
4. Стратегија инклузије у локалну заједницу људи са инвалидитетом –
Instempowercom
Приоритетна оса: 4 Добро регулисана Дунавска регија
Носилац пројекта: Пословна школа Љубљана
Партнер на пројекту: Град Ниш
Опис пројекта: Циљ пројекта је побољшање институционалних капацитета за
превазилажење великих друштвених изазова
Вредност пројекта: Укупна предложена вредност пројекта је 135.000,00 евра.
5. Прекогранична сарадња на социјалној заштити старијих особа и
истраживање услова који обезбеђују удобност – Transenectis
Приоритетна оса: 2 Одговорна Дунавска регија када су у питању животна средина и
култура
Носилац пројекта: Asociatia Europeea
Партнер на пројекту: Град Ниш
Опис пројекта: Циљ пројекта је неговање одрживе употребе природног и културног
наслеђа и ресурса
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Вредност пројекта: Укупна предложена вредност пројекта је 100.000,00 евра.
Програм PPF5
Сектор инфраструктуре повезан са бизнисом
1. Развој аеродрома Константин Велики - Логистичка развојна зона Ниш
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнер на пројекту: ЈП Аеродром Ниш, Регионална развојна агенција Југ
Опис пројекта: Циљ пројекта је успоставити сигурно и поуздано окружење за
инвестиције као основу за одржив економски развој, створити услове за понуду
адекватне радне снаге, отварање финансијских могућности за развој предузетништва,
логистике, привлачење инвестиција, индустријску реалокацију, унапређење односа и
стварање услова за повећање активности локалне пословне заједнице, као и стварање
нових предузећа у високопрофитабилним областима.
Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта износи 5.626.700,00 евра
Подсектор вода/отпад
1. Припрема и изградња постројења за прераду отпадних вода и завршетак
канализационе мреже у Нишу– Србија
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнер на пројекту: ЈКП Наиссус Ниш
Опис пројекта: Не постоји ниједан вид прераде отпадних вода у Нишу, а целокупна
отпадна вода се празни у реку Нишаву. Постоје четири комбинована канализациона
прелива и седам директних комбинованих излива (два су највећа). Просечни проток
током сувог времена у главни комбиновани канализациони испуст лоциран на левој
обали реке Нишаве износи цца 690 л/х, док током падавина износи цца 4,500 л/х.
Просечни проток током сувог времена у главни комбиновани канализациони испуст
лоциран на десној обали реке Нишаве износи цца 220 л/х, док током падавина износи
цца 1,500 л/х. Прерада отпадних вода (и повезане шеме транспорта) за Ниш
разматрана је већ неколико година (деценија) кроз неколико техничких студија и
извештаја које су припремили град Ниш и консултанти.
Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта износи 235.600.000,00 евра
Јапанска новчана помоћ у пројектима за локалне људске сигурносне потребе
(ГГП)
1. Соларно постројење
„Пчелица”
Носилац пројекта: Град Ниш

за

кухињу

„Младост”,

предшколске

установе
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Партнер на пројекту: Предшколска установа „Пчелица”
Опис пројекта: У циљу проширења капацитета, као и смањења потрошње електричне
енергије и лож уља, предвиђена је реконструкција система за централну припрему
ПТВ. Реконструкција обухвата уградњу соларног постројења, које ће у спрези са
постојећим котлом омогућити уштеду конвенционалне енергије за 20% у месецима
смањене инсолације, и до 80% у месецима повећане инсолације.
Иновативност се огледа у увођењу „чисте технологије“ коришћењем
обновљивих извора енергије (соларних колектора), у односу на постојеће стање које
се базира на употреби фосилног горива и мањим делом електричне енергије.
На основу предлога решења и симулације фирме „Viessman“, смањила би се потрошња
лож уља за 15.5 m³/год. Што би за фактор емисије CO2 у износу 0,25kg/kWh,
произашло смањење емисије гасова стаклене баште, у износу од 41,30 t/год.
Индиректни добитак због смањења емисије CO2, ( 20 €/t ) je 826 €/god.
Према анализи фирме „Viessman“, повраћај инвестиције износио би 4,9 година.
Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта износи 64.198,20 евра и целокупан
износ би се финсирао из средстава Амбасаде Јапана.
ДОМАЋИ ПРОЈЕКТИ
Завршени пројекти
Програм НИП
1. ОШ „Душан Радовић“ – објекат
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнери на пројекту: Министарство економије и регионалног развоја
Опис пројекта: Циљ пројекта је реконструкција, доградња и надоградња ОШ Дшан
Радовић у Нишу. Овим пројектом побољашеће се услови рада ученика и наставника у
овој основној школи.
Вредност пројекта: 17.082.474,42 динара, од чега је учешће Министарства економије
и регионалног развоја 8.184.817,11 динара, а учешће града Ниша 8.897.657,31 динара.
2. Терени у ОШ „Душан Радовић“
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнери на пројекту: Министарство економије и регионалног развоја
_____________________________________________________________________________________
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине – Информатор о раду,
последње ажурирање децембар 2016.године

Опис пројекта: Циљ пројекта је изградња отворених спортских терена у ОШ Дшан
Радовић у Нишу. Овим пројектом побољашеће се услови бављења спортом ученика
ове основне школе.
Вредност пројекта: 79.258.703,00 динара, од чега је учешће Министарства економије
и регионалног развоја 39.629.351,50 динара, а учешће града Ниша 39.629.351,50
динара.
3. Реконструкција улица у граду Нишу, прелазак на режим кружних токова раскрсница код парка Чаир, раскрсница Булевара Немањића и улице Војводе
Мишића
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнери на пројекту: Министарство економије и регионалног развоја
Опис пројекта: Циљ пројекта је изградња кружних токова у граду Нишу. Овим
пројектом повећаће се фреквенција саобраћаја и смањиће се гужве на овим
раскрсницама.
Вредност пројекта: 44.006.149,21 динара, од чега је учешће Министарства економије
и регионалног развоја 20.429.712,37 динара, а учешће града Ниша 23.576.436,84
динара.
4. Реконструкција улица у граду Нишу, прелазак на режим кружних токова раскрсница улица Сремске, Булевара Немањића и Византијског булевара
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнери на пројекту: Министарство економије и регионалног развоја
Опис пројекта: Циљ пројекта је изградња кружних токова у граду Нишу. Овим
пројектом повећаће се фреквенција саобраћаја и смањиће се гужве на овим
раскрсницама.
Вредност пројекта: 15.776.921,56 динара, од чега је учешће Министарства економије
и регионалног развоја 6.318.015,00 динара, а учешће града Ниша 9.458.906,56 динара.
5. Обданиште у насељу „Бранко Бјеговић“
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнери на пројекту: Министарство економије и регионалног развоја
Опис пројекта: Циљ пројекта је изградња обданишта у насељу Бранко Бјеговић. Овим
пројектом побољашеће се услови рада малишана и васпитача у овом обданишту.
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Вредност пројекта: 80.383.197,00 динара, од чега је учешће Министарства економије
и регионалног развоја 37.500.000,00 динара, а учешће града Ниша 42.883.197,00
динара.
6. Обданиште у насељу „Никола Тесла“
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнери на пројекту: Министарство економије и регионалног развоја
Опис пројекта: Циљ пројекта је изградња обданишта у насељу Никола Тесла. Овим
пројектом побољашеће се услови рада малишана и васпитача у овом обданишту.
Вредност пројекта: 72.822.702,70 динара, од чега је учешће Министарства економије
и регионалног развоја 31.930.138,72 динара, а учешће града Ниша 40.892.563,98
динара.
7. Сомборски булевар
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнери на пројекту: Министарство економије и регионалног развоја
Опис пројекта: Циљ пројекта је растерећење саораћаја на потезу од северног, густо
насељеног дела града Ниша (насеља Пантелеј, Дурлан и Врежина) ка центру града.
Овим пројектом обезбедиће се боље повезивање града Ниша са аутопутем Е-80 ка
Софији и магистралним путем ка Зајечару, растерећење саобраћаја у центру града,
формирање северног дела саобраћајног прстена око Града Ниша
Вредност пројекта: 245.418.409,63 динара, од чега је учешће Министарства
економије и регионалног развоја 121.324.730,00 динара, а учешће града Ниша
124.093.679,63 динара.
8. Зграда старог Официрског дома
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнери на пројекту: Министарство економије и регионалног развоја
Опис пројекта: Циљ пројекта је реконструкција и доградња зграде Старог
официрског дома у мултифункционални објекат. Овим пројектом град ће добити
савремен мултифункционални објекат.
Вредност пројекта: 101.782.845,48 динара, од чега је учешће Министарства
економије и регионалног развоја 50.891.422,74 динара, а учешће града Ниша
50.891.422,74 динара.
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Програм „Градимо заједно“
1. Реконструкција и доградња ОШ „Бранко Миљковић“
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнери на пројекту: Министарство привреде
Опис пројекта: Циљ пројекта је реконструкција и доградња ОШ Бранко Миљковић у
Нишу. Овим пројектом побољашеће се услови рада ученика и наставника у овој
основној школи.
Вредност пројекта: 52.852.827,00 динара, од чега је учешће Министарства привреде
25.976.921,37 динара, а учешће града Ниша 26.875.905,63 динара.
2. Реконструкција улица у граду Нишу
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнери на пројекту: Министарство привреде
Опис пројекта: Циљ пројекта је реконструкција улица у граду Нишу и то: Драгише
Цветковића, Косте Стаменковића, Епископске и Светозара Марковића. Овим
пројектом побољашеће се квалитет асфалта, као и квалитет саобраћаја у наведеним
улицама.
Вредност пројекта: 59.288.017,02 динара, од чега је учешће Министарства привреде
29.644.008,51 динара, а учешће града Ниша 29.644.008,51 динара.
Програм подршке унапређењу привредног амбијента
1. Колектор за употребљене воде од пута за Доње Међурово до Нишаве
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнери на пројекту: Министарство привреде
Опис пројекта: Циљ пројекта је пројекта је контролисано одвођење атмосферских и
употребљених вода са одређеног простора у циљу формирања и уређивања пословних
зона до корисника, односно до локације планираног централног постројења за
прераду отпадних вода. Овим пројектом допринеће се прикључењу Радне зоне Доње
Међурово на колекторски систем, решиће се проблеми постојећих и будућих
инвеститора са одводом атмосферских и отпадних вода из радне зоне Доње Међурово,
побољшаће се опремљености локације за нова приватна улагања у пословне објекте.
Вредност пројекта: 3.974.466,00 динара, од чега је учешће Министарства привреде
1.987.233,00 динара, а учешће града Ниша 1.987.233,00 динара.
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Пројекти у току
Програм НИП
1. ОШ „Мирослав Антић“
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнери на пројекту: Министарство економије и регионалног развоја
Опис пројекта: Циљ пројекта је доградња ОШ Мирослав Антић у Нишу. Овим
пројектом побољашеће се услови рада ученика и наставника у овој основној школи.
Вредност пројекта: 97.970.802,53 динара, од чега је учешће Министарства економије
и регионалног развоја 82.944.348,82 динара, а учешће града Ниша 15.026.453,71
динара.
Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2016. годину
1. Комунално опремање радне зоне Лозни калем I фаза
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнери на пројекту: Министарство привреде
Опис пројекта: Циљ пројекта је комунално опремање радне зоне Лозни калем. Овим
створиће се технички услови за привлачење нових инвестиција, повећаће се
запошљавање радно способног становништва и бруто домаћи производ.
Вредност пројекта: 76.227.024,75 динара, од чега је учешће Министарства привреде
38.113.512,38 динара, а учешће града Ниша 38.113.512,38 динара.
НАПОМЕНА: Министарство привреде одобрило финансирање наведеног пројекта.
Очекује се расписивање јавне набавке за извођење радова од стране министарства.
Пројекти које финансира Град
Завршени пројекти
1. Покретање другог инкубационог циклуса и оснивање Центра
информационо-комуникационе технологије Инкубатор центра у Нишу“

за

Носилац пројекта: Инкубатор центар ДОО
Партнер на пројекту: Град Ниш и од стране носиоца пројекта изабрана пројектна
организација
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Опис пројекта:
Активности овог пројекта ће бити усмерене ка стимулисању економског раста
региона путем стварања средине погодне за подршку предузетништву, формирању
инфраструктуре која стимулише стварање и развој малих фирми, запошљавању
високообразоване радне снаге, развоју иновација, трансферу технологије,
комерцијализацији резултата научно-технолошких истраживања итд. Позитивни
пословни резултати и постојећи ресурси Инкубатор центра у Нишу биће
искоришћени на начин да се оствари значајнији утицај на привредни развој
Нишавског региона и истовремено повећају шансе за самоодрживост Инкубатор
центра. Непосредни циљ је повезивање високошколских установа са привредним
субјектима ради подстицаја привредног развоја Нишавског региона, развој нових
технлологија, отварање већег броја нових предузећа и радњи, отварања нових радних
места и упошљавање високо стручне радне снаге.
Постизањем циљева пројекта ће се побољшати конкурентност региона, што ће
утицати на даљи економски развој региона, повећање запошљавања, развој
предузетништва, како у области лаке машинске производње и високих технологија,
тако и у другим делатностима. Утицај ће се огледати и у повећању регионалне
конкурентности и стварању могућности за развој нових производа, технологија,
процеса, нових индустријских грана, стварање нових могућности и сарадње са
партнерима у окружењу.
Општи циљ пројекта: Подстицај предузетништва и креирање нових радних места
кроз покретање другог инкубационог циклуса и успостављање сектора за ИКТ у
Инкубатор центру ДОО Ниш.
Посебни циљеви пројекта:
1. Адаптација пословног простора за пријем станара за други инкубациони циклус
2. Адаптација пословног простора за ИКТ сектор
3. Набавка потребне информатичко-комуникационе опреме
4. Пријем станара из области лаке машинске производње и ИКТ
5. Повећање запошљавања стручне радне снаге и спречавање „одлива мозгова“
6. Развој научно истраживачких активности и примене нових технологија у
производњи
7. Пружање подршке развоју станара
8. Потпуније искоришћавање капацитета Бизнис инкубатор центра
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9. Помоћ иноваторима у реализацији и комерцијализацији њихових иновација
10. Унапређење пословне подршке предузећима и радњама кроз умрежавање и
комплементарност услуга ИЦ Ниш са услугама других институција усмерених на
подршку развоју малих и средњих предузећа и радњи
11. Неговање предузетничких иницијатива
Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта износи 72.181.888,00 динара, од чега
Град Ниш, као партнер на пројекту, суфинансира пројекат у износу од 55.789.098,00
динара.
Време трајања пројекта:Време трајања пројекта је 6 година.
2. Геронтолошки центар-дневни боравак за дементне особе
Носилац пројекта: Геронтолошки центар Ниш
Партнер на пројекту: Град Ниш и Канцеларија за сарадњу у области одбране при
амбасади САД у Београду
Опис пројекта: Пројекат ће допринети повећању капацитета Геронтолошког центра
у Нишу. Споразумом о разумевању између Геронтолошког центра у Нишу и
Канцеларије за сарадњу у области одбране при амбасади САД у Београду је
предвиђена изградња центра за дневно збрињавање старијих особа са деменцијом, у
продужетку постојећег објекта.
У Нишу не постоји специјализована установа за палијативну негу, због чега је
неопходно обезбедити простор за ову намену. У Нишу постоји проблем смештаја лица
са активном, прогресивном и одмаклом деменцијом. Међу њима има и људи млађих
од 60 година. У оквиру система социјалне заштите град није развио могућност
адекватног збрињавања оваквих лица, па је због тога овај пројекат усмерен на
достизање највећег могућег квалитета збрињавања оболелог лица.
Циљ пројекта: Циљ пројекта „Геронтолошки центар- дневни боравак за дементне
особе“ је подршка и помоћ породицама у дневном збрињавању дементног члана
породице кроз хуманију, стручну и институционалну бригу за остарела дементна
лица.
Вредност пројекта: Град Ниш, као локални партнер на пројекту, суфинансира
пројекат у износу од 782.775,71 динар на име накнаде за уређење грађевинског
земљишта, преузимајући обавезу Геронтолошког центра за прибављање неопходне
урбанистичке техничке документације.
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Пројекти у току
1. Изградња дела регионалног водоводног система „Пуста река“ – I фаза
Носилац пројекта: Носилац реализације I фазе пројекта је Регионална развојна
агенција ЈУГ
Партнер на пројекту: партнери на пројекту су Град Ниш, Општина Дољевац и ЈКП
„Наисус“ Ниш.
Опис пројекта: Циљ пројекта је инфраструктурна изградња дела регионалног
водоводног система „Пуста река“ и нишког водоводног система (НИВОС), као и
припрема за њихову међусобну конекцију код Горњег Међурова, у циљу развоја и
унапређења система за водоснабдевање кроз промоцију политике регионалне
сарадње и рационалне употребе природних, техничких и материјалних ресурса на
еколошки прихватљив начин.
Одлуком 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) („Службени лист Града Ниша“,
број 41/2015), Град Ниш је приступио концепту заједничког водоснабдевања града
Ниша и Општине Дољевац за решавање проблема водоснабдевања насељених места
Кнежице, Перутине Ћурлине и Белотинца као предуслова за реализацију пројекта
изградње Регионалног центра за управљање отпадом „Келеш“, који је утемељен на
принципима сарадње јединица локалне самоуправе као јавног партнера и донатора у
решавању акутног проблема – обезбеђење квалитетне пијаће воде становништву.
Реализација целог пројекта планирана је кроз 3 фазе. Прва фаза се односи на
пројектовање и изградњу дела магистралног цевовода „Пуста река”. Друга фаза се
односи на реконструкцију изграђеног дела водоводног система „Пуста река“ и
припрема за његово спајање са нишким водоводним системом (НИВОС), као и
пројектовање и изградњу секундарне водоводне мреже и трајно решавање проблема
водоснабдевања насељеног места Белотинац. Трећа фаза пројекта се односи на
изградњу примарне и секундарне водоводне мреже у насељеним местима Ћурлина,
Кнежица и Перутина, као и изградњу пумпне станице у Перутини.
Вредност пројекта: Укупна вредност I фазе пројекта је 45.000.000,00 динара, а Град
Ниш финансира ову фазу пројекта у пуном износу.
Време трајања пројекта: Време трајања I фазе пројекта је 12 месеци.
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Аплицирани пројекти
Годишњи програми-пројекти у области спорта кроз учешће у изградњи,
опремању и одржавању спортских објеката на подручју Републике Србије
1. Монтажни балон изнад олимпиjског отвореног базена
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнер на пројекту: Министарство омладине и спорта Републике Србије
Опис пројекта: Изградња монтажног балона изнад олимпијског базена.
Вредност пројекта: 23.000.000,00 динара, од чега ће Министарство омладине и
спорта суфинансирати пројекат у износу од 16.100.000,00 динара, а град Ниш у износу
од 6.900.000,00 динара
Програм „Заврши започето”
1. Реконструкција затвореног базена Чаир-Ниш II фаза
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнер на пројекту: Министарство омладине и спорта Републике Србије
Опис пројекта: Реконструкција затвореног базена Чаир-Ниш II фаза
Вредност пројекта: 79.680.669,12 динара, од чега ће Министарство омладине и
спорта суфинансирати пројекат у износу од 55.776.468,38 динара, а град Ниш у износу
од 23.904.200,74 динара
Програм подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2015.
години
1. Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања и
маргинализованих и угрожених група становништва у Србији ресоцијализација осуђеника
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнер на пројекту: Национална агенција за регионални развој
Опис пројекта: HELP ће у сарадњи са Казнено поправним заводом у Нишу извршити
набавку опреме вредности од 40,000.00 евра за Казнено поправни затвор у Нишу са
циљем да се ангажује већи број осуђеника који ће кроз ангажовање стећи потребно
искуство и допринети бољем третману осуђеника у периоду издржавања казне.
HELP ће подржати 10 осуђеника са територије Града Ниша након периода извршења
казне у њиховим намерама за започињање или развој пословних делатности.
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Подршка обухвата 10 индивидуалних донација у виду опреме и/или материјала
просечне вредности до 2,400.00 евра. Такође ће организовати пословне обуке за
најмање 30 осуђеника, као и стручне обуке за укупно 25 осуђеника и упошљеника
Казнено поправног завода у Нишу. Пословне и стручне обуке биће организоване у
складу са потребама осуђеника а укључиће и пословно саветовање. Психосоцијална
подршка биће обезбеђена породицама осуђеника који су корисници пројекта у
сарадњи са невладином организацијом Центар за људска права из Ниша, која има
неопходну експертизу у овој области.
Вредност пројекта: Укупна вредност пројектне компоненте је 165.000 евра. Укупна
директна улагања на територији Града Ниша су 79.625 евра. Ову пројектну
компоненту Немачка Влада финансира са 100.000 евра, Казнено поправни завод Ниш
са 20.000 евра, а Град Ниш, Град Врање и Окружни затвор Врање са по 15.000 евра.
Национална агенција за регионални развој је граду Нишу пренела износ од
898.125,00 динара за суфинансирање пројекта. Остатак до 15.000,00 евра, колико
износи суфинансирање, обезбедиће град Ниш из буџета.
Програм „Градимо заједно”
1. Ревитализација градских саобраћајница
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнери на пројекту: Министарство привреде
Опис пројекта: Циљ пројекта је реконструкција улице Фрушкогорске и изградња
десног тротоара на Византијском булевару. Овим пројектом побољашеће се
комунална инфраструктура на територији Града Ниша, услови становања грађана на
рубним деловима града, безбедност грађана и приступачност стамбеним и пословним
објектима.
Вредност пројекта: 12.486.297,67 динара, од чега је учешће Министарства привреде
5.202.624,03 динара, а учешће града Ниша 7.283.673,64 динара.
Унапређење енергетске ефикасности у 2016. години
1. Унапређење стања енергетске ефикасности зграде Дома здравља у Нишу
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнери на пројекту: Министарство рударства и енергетике
Опис пројекта: Циљ пројекта је увођење чистије производње и технологије које
смањују оптерећење и загађење животне средине, подстицање коришћења
обновљивих извора енергије. Овим пројектом постићиће се смањење потрошње
течних нафтних деривата, електричне струје и побољшање енергетске ефикасности
система за припрему санитарне топле воде, изналажење оптималног степена
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ефикасности соларног система, оптималног броја колектора и што мањег временског
периода отплате инвестиције.
Вредност пројекта: 13.683.005,32 динара, од чега је учешће Буџетског фонда за
унапређење енергетске ефикасности 9.578.103,72 динара, а учешће града Ниша
4.104.901,60 динара.
ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ
Туризам -Туристичка организација Ниш
Активности у процесу усвајања Програма рада и финансијског плана
Туристичке организације Ниш за 2016.годину. Урађен је Нацрт решења, са
образложењем и достављено Градском већу на даљу надлежност.
Урађен је предлог Плана извршења буџета за Туристичку организацију Ниш (по
кварталима за 2016. годину –I, II, III и IV квартал).
На основу поднетих захтева Туристичке организације Ниш, исти су обрађивани
и достављани су Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке, нпр:захтеви за пренос средстава за исплату плата и трошкова превоза, (за
период јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар,
новембар) као и захтеви за пренос средстава за исплату текућих трошкова у вези са
сталним трошковима и услугама по уговору служена путовања и др.
Локални акциони план запошљавања Града Ниша за 2016.годину
Учествовање у изради Нацрта и коначног текста Локалног акционог плана
запошљавања Града Ниша за 2016.годину, који је донео је Градоначелник Града Ниша.
Обављање стручних и административно техничких послова за Савет за
запошљавање.
Локални акциони план запошљавања Града Ниша за 2016.годину, је донео
Градоначелник Града Ниша дана 29.02.2016. године, под бројем број 453-1/2016-01.
Поменутим актом предвиђен је следећи Програм:
-Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих на новоотвореним радним местима.
Средства за реализацију наведеног Програма предвиђена су Одлуком о буџету
Града Ниша за 2016 годину, у износу од 4.700.000,00 динара, на позицији Управе за
привреду, на економској класификацији 463 трансфери осталим нивоима властиреализација пројекта са тржиштем рада.
У циљу реализације мере: Субвенције за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима и за које је Град
издвојио средства у поменутом износу од 4.700.00,00 динара, закључен је са
Националном службом за запошљавање-Филијала Ниш, Споразум број 1669/2016-01
од 30.05.2016.године.
Са Националном службом за запошљавање-Филијала Ниш, потписан је Анекс
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
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мера активне политике запошљавања за 2016.годину, 1669-1/2016-01 од
23.08.2016.године.
Одсек учествује у свим активностима предвиђених за реализацију ове мере,
која се спроводи у сарадњи са Националном службом за запошљавање.
До краја текуће године биће потписани сви уговори са корисницима
субвенције, који су у складу са Одлуком о избору изабрани по Јавном позиву.
Урађен је предлог Плана извршења буџета за реализацију пројеката са
тржиштем рада за I, II, III и IV квартал у 2016 години.
На основу збирног захтева Националне службе за запошљавање доставља се
захтев за пренос средстава Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке, за рефундацију средстава из буџета за исплату зарада
запослених приправника по Програму запошљавање приправника Града Ниша у
2015. години чија је реализација настављена и у 2016. години. С тим у вези рађени су
Анекси уговора са појединим послодавцима о замени лица за преостало време при
правничког стажа или је сачињаван споразумни раскид уговора у случају одустанка.
Категоризација туристичких објеката
Одсек учествује у активностима у вези са категоризацијом Града као
туристичког места.
У Одсеку се врши архивирање решених предмета за категоризацију
угоститељских објеката врсте соба, апартмана, кућа и сеоског туристичког
домаћинства на територији града Ниша.
Комисија за категоризацију угоститељских објеката, на основу поднетих
захтева за категоризацију, врши обилазак објеката на терену, даје предлог за
разврставање у одређену категорију.
У складу са законом води се управни поступак и обављају одговарајући
административно-технички послови везани за категризацију објеката.
Министарству трговине, туризма и телекомуникације – Сектору туристичке
инспекције достављен је квартални извештај о броју лица која подносе захтев за
категоризацију, као и броју категорисаних лежајева у домаћој радиности, сеоским
туристичким домаћинствима и укупно уплаћеној боравишној такси.
Регистру туризма у складу са чланом 74. Закона о туризму достављена су
решења о категоризацији угоститељских објеката.
Послови ажурирања Информатора о категоризацији угоститељских
објеката за смештај врсте кућа, апартманa, соба и сеоских туристичких
домаћинства на територији Града Ниша, којим се ближе одређује поступак
категоризације и наводи потребна документација за поменути поступак и то:
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша,
врши категоризацију угоститељских објеката за смештај: куће, апартмана, собе и
сеоског туристичког домаћинства у складу са одредбама члана 68. Закона о туризму
(''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 99/11 – др.закони 93/12 и 84/2015) и
Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај
(''Службени гласник РС'', бр.41/2010, 103/2010 и 99/2012), Правилника о
минималним-техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање услуга у
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домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству (''Службени гласник РС'',
бр.41/2010 и 48/2012-др. правилник), Правилника о условима и начину обављања
угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању
угоститељских објеката и минимално техничких услова за уређење и опремање
угоститељских објеката (''Службени гласник РС'', бр. 48/2012).
Овим информатором дају се ближа упутства о подношењу захтева и потребној
документацији за категоризацију угоститељског објекта за смештај врсте: кућа,
апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство, о поступку категоризације
угоститељског објекта, промени категорије, привременом престанку пружања
угоститељских услуга смештаја, престанку акта о категоризацији, обавезама
пружаоца угоститељских услуга смештаја, као и о уплати административних и
боравишних такси.
I ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА
Захтев за категоризацију угоститељског објекта за смештај: куће, апартмана,
собе и сеоског туристичког домаћинства, може поднети:
- физичко лице
- угоститељ.
Захтев се подноси за сваки смештајни објекат појединачно, а за одређивање
категорије апартмана и соба за изнајмљивање у оквиру исте стамбене јединице,
подноси се заједнички захтев.
Обрасци захтева и изјава се могу преузети у просторијама Управе за привреду,
одрживи развој и заштиту животне средине - Одсек за привреду, ул. Николе Пашића
24, канцеларија 133 и на сајту Управе: www.privredanis.freeiz.com.
II ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА
У складу са чл. 103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр.
18/2016),у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изјави да ће те
податке прибавити сама.
II.1. За физичко лице:
Подносилац захтева који сам прибавља неопходну документацију, као и податке о
чињеницама о којима се не води службена евиденција, а који су неопходни за
одлучивање, дужан је да достави следећа документа:
1. Попуњен образац захтева
2. Доказ о власништу:
- Препис листа непокретности не старији од шест месеци – фотокопија;
-Уколико је објекат у поступку легализације прилаже се Обавештење да је за наведени
објекат поднет захтев за легализацију, издат од стране Управе надлежне за послове
легализације;
-Уколико непокретност није укњижена прилаже се само Уговор о купопродаји или
откупу стана оригинал или оверена фотокопија;
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-Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, задржава право да
поред наведених докумената, затражи и друга документа и доказе релевантне за
одлучивање о поднетом захтеву, као и да тражи додатна објашњења уколико за то
постоји потреба увидом на лице места.
3. Фотокопија личне карте подносиоца захтева;
4. Доказ о уплати републичке административне таксе (Закон о републичким
административним таксама ) и доказ о уплати градске административне таксе
(Одлука о локалним административним таксама).
5. Оверено пуномоћје (овлашћење) и фотокопија личне карте за пуномоћника
(уколико се захтев подноси преко пуномоћника);
6. Лекарско уверење о здравственој способности за обављање угоститељске
делатности за физичко лицe које пружа угоститељске услуге и члановe домаћинства у
којем се пружају услуге смештаја, исхране и пића, на територији града Ниша, издато
од овлашћене здравствене установе, а у складу са чланом 22. Правилника о
минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у
домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству.
7. Потврду од овлашћене здравствене установе да физичко лице које пружа
угоститељске услуге и члановe домаћинства у којем се пружају услуге смештаја,
исхране и пића, на територији града Ниша, нису евидентирани на клицоноштво и
паразите (члан 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским
условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком
домаћинству).
8. Образац Изјаве са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређену
врсту и категорију угоститељског објекта - (члан 26. Правилника о стандардима за
категоризацију угоститељских објеката за смештај);
9. Образац Изјаве са подацима о испуњености минимално техничких услова за
уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности
прописаних за одређену врсту и категорију угоститељског објекта - (члан 26.
Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај);
10. Образац Изјаве о испуњености санитарно хигијенских услова (сеоских
туристичких домаћинстава и домаће радиности - (члан 26. Правилника о
стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај);
II.2. За угоститеља:
У складу са чл. 103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр.
18/2016), у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изјави да ће те
податке прибавити сама.
Подносилац захтева који сам прибавља неопходну документацију, као и податке о
чињеницама о којима се не води службена евиденција, а који су неоподни за
одлучивање, дужан је да достави следећа документа:
1. Попуњен образац захтева;
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2. Извод о регистрацији привредног субјекта од Агенције за привредне регистре
Републике Србије АПР (не старији од 6 месеци);
3.Оверене фотокопије (не старије од шест месеци):
-оснивачког акта као и важеће измене и допуне;
-статут(уколико постоји);
4. Доказ о власништу:
-Препис листа непокретности не старији од шест месеци –фотокопија;
-Уколико је објекат у поступку легализације прилаже се и Обавештење, да је за
наведени објекат поднет захтев за легализацију, издат од стране Управе за
легалиазацију;
-Уколико непокретност није укњижена прилаже се само Уговор о купопродаји или
откупу стана –оригинал или оверена фотокопија;
5. Уговор о закупу објекта са роком важности најмање три године од дана доношења
решења о категоризацији –оригинал или оверена фотокопија,
6.Сагласност власника објекта да закупац може да категоризује објекат и исти издаје
туристима, оверен или оригинал;
7. Доказ о уплати административне таксе –као и за физичка лица;
8. Образац Изјаве са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређену
врсту и категорију угоститељског објекта - (члан 26. Правилника о стандардима за
категоризацију угоститељских објеката за смештај);
9. Образац Изјаве са подацима о испуњености минимално техничких услова за
уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности
прописаних за одређену врсту и категорију угоститељског објекта (члан 26.
Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај);
10. Образац Изјаве о испуњености санитарно хигијенских услова (сеоских
туристичких домаћинстава и домаће радиности члан 26. Правилника о стандардима
за категоризацију угоститељских објеката за смештај;
II .3. Поред обавезних елемената, смештајни објекти за које се тражи категоризација
морају да испуњавају и одређене критеријуме на основу изборних елемената.
Подносилац захтева је дужан да у обрасцу захтева наведе укупан број бодова на
основу изборних елемената, у складу са ''Правилником о стандардима за
категоризацију угоститељских објеката за смештај'' (''Службени гласник РС'',
бр.41/2010, 103/2010 и 99/2012) и то:
СТАНДАРДИ ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ КУЋА –ПРИЛОГ 8
СТАНДАРДИ ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ АПАРТМАНА –ПРИЛОГ 9
СТАНДАРДИ ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ СОБА –ПРИЛОГ 10
СТАНДАРДИ ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ СЕОСКОГ ТУРИСТИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА –
ПРИЛОГ 10 А.
Попуњени образац захтева, са потребном документацијом у прилогу и
доказима о уплати износа административних такси доставља се на адресу: ул. Николе
Пашића 24, канцеларија 40, од 07:30 до 15:30 часова.
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III АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ И НАКНАДЕ
1. Републичка административна такса за подношење захтева и израду решења по
тарифном броју 1 и 9 Закон о републичким административним таксама (''Сл. гласник
РС'' бр. 43/03......65/13, 57/14, 45/15, усклађени динарски износ 83/15, 112/15 и 50/16
усклађени динарски износ) у износу од 800,00 динара (по тарифном броју 1 у износу
од 300,00 динара и по трарифном броју 9 у износу од 500,00 динара) на уплатни
рачун:
Број: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број : 05-128
Сврха:Републичка административна такса
Прималац: Буџет РС
2. Градска административна такса у износу од 1.200,00 динара, (Одлука о локалним
административним таксама ''Службени лист града Ниша'', бр. 90/15 и 98/15) на
уплатни рачун:
Број: 840-742341843-24
Модел:97
Позив на број :87-521
Сврха:Накнада за рад органа управе
Прималац: Буџет Града Ниша
3. Накнада за ознаку (налепница) за категорију угоститељских објеката за смештај:
куће, апартмана, собе и сеоског туристичког домаћинства у износу од 177,00 динара,
на уплатни рачун:
Број: 840-745141843-30
Модел:97
Позив на број :87-521
Сврха:Накнада за ознаку за категорију смештаја
Прималац:Буџет Града Ниша
IV ПОСТУПАК КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ
Комисија за категоризацију угоститељских објеката у складу са Законом о
општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени
гласник РС'', бр.30/10) и члана 103.став 3. Закона о општем управном поступку
(''Службени гласник РС'', бр.18/2016) поступа по захтеву странке, утврђује
испуњеност услова за тражену категорију и сачињава записник о затеченом
чињеничном стању. Подносилац захтева обавештава се о датуму и времену доласка
Комисије. Подносилац захтева или лице које је писмено овластио, на захтев чланова
Комисије даје потребне информације и податке о објекту и обезбеђује услове за
несметан рад Комисије, а нарочито увид у све просторије објекта које се категоришу,
увид у одговарајућу документацију, као и пружање техничке помоћи члановима
Комисије. Записник се саставља у присуству подносиоца захтева или лица које је
овлашћено од стране подносиоца захтева. Записник потписују чланови Комисије и
присутни подносилац захтева, односно овлашћено лице.
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На основу утврђеног чињеничног стања, Комисија даје предлог начелнику
Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, за разврставање
објекта у категорију за коју испуњава услове. Категорија објекта одређује се решењем
Управе за привреду, са роком важења 3. године.
На решење о категоризацији може се изјавити жалба надлежном Министарству
у року од 15 дана од дана пријема решења, преко Управе за привреду, са доказом о
уплати административне таксе.
V ПРОМЕНА КАТЕГОРИЈЕ И ПРЕСТАНАК АКТА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ
Подносилац захтева је дужан да све промене које се односе на категорисани
објекат пријави Управи за привреду и то: у случају одступања од прописаних
стандарда за категорију објекта која му је одређена у погледу уређења,
опремљености, квалитета услуга и одржавања, привременог престанка пружања
угоститељских услуга смештаја, када објекат испуни услове за вишу, односно нижу
категорију, када се промени субјекат који обавља делатност, као и у случају других
промена.
Решење којим се угоститељски објекат разврстава у категорију престаје да
важи: 1) истеком рока за који је донето; 2) доношењем решења о промени категорије
угоститељског објекта; 3) губитком категорије угоститељског објекта; 4) на захтев
угоститеља; 5) ако дође до промене угоститеља; 6) престанком привредног друштва,
предузетника, другог правног лица или огранка страног правног лица услед кога се
то правно лице или предузетник брише из одговарајућег регистра.
VI ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА СМЕШТАЈА
Угоститељ, односно физичко лице је дужно да у складу са Законом о туризму и
важећим подзаконским актима:
- у објекту држи акт о одређивању категорије – решење Управе за привреду, одрживи
развој и заштиту животне средине; у писаном, говорном или визуелном јавном
оглашавању тачно користи врсту и категорију објекта за смештај која му је одређена
решењем Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине;
- на улазу у кућу, апартман, сваку собу и сеоско туристичко домаћинство истакне
прописану ознаку врсте и категорије објекта утврђене решењем (прописану ознаку
подносилац захтева добија уз решење о категоризацији од Управе за
привреду,одрживи развој и заштиту животне средине);
- видно истакне кућни ред, инвентарску листу, план евакуације и ценовник услуга
које пружа на српском и најмање једном страном језику;
- у ценовнику посебно искаже износ боравишне таксе у складу се важећом Одлуком о
боравишној такси и придржава се истакнутих цена;
- дневно уредно и ажурно води књигу домаћих и страних гостију (Облик, садржина и
начин вођења евиденције гостију у домаћој радиности прописане су ''Правилником о
облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој радиности''
(''Службени гласник РС'', бр.96/2009));
- одржава просторије и опрему и пружа услуге према прописаним стандардима за
категорију која је одређена;
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- Физичко лице је дужно да, као надлежном органу Управи за привреду, одрживи
развој и заштиту животне средине достави фотокопије свих закључених уговора о
издавању смештаја (члан 74. Закона о туризму);
- Физичко лице пружа услуге смештаја преко локалне туристичке организације,
туристичке агенције, привредног субјекта или другог правног лица регистрованог за
обављање привредне делатности, на основу уговора.
Угоститељу, односно физичком лицу се препоручује да гостима стави на располагање
туристичку мапу Града, потребне информације о јавном превозу, важне бројеве
телефона и бројеве телефона Туристичке организације Ниш, ради пружања
информација о могућностима разгледања културно-историјских знаменитости,
културним и спортским манифестацијама, излетима и друго.
VII БОРАВИШНА ТАКСА
Обавеза даваоца смештаја је да наплати боравишну таксу од корисника
смештаја и средства од наплаћене боравишне таксе уплати у складу Законом о
туризму и Одлуком о боравишној такси (''Сл.лист Града Ниша'', бр.26/14).
Боравишна такса уплаћује се у износу од 130,00 динара, по дану услуге смештаја, на
уплатни рачун:
Број:840-714552843-83
Модел: 97
Позив на број: 87-521
Сврха уплате:Боравишна такса
Прималац:Буџет Града Ниша
Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом услуге
смештаја. Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој
терет уплати износ ненаплаћене боравишне таксе. Давалац смештаја дужан је да у
рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ боравишне таксе, као и да наведе
основ ослобађања од плаћања или умањења износа боравишне таксе, у складу са
законом. Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује у року
од пет дана по истеку сваких 15 дана у месецу.
Висина износа, могућност ослобађања од плаћања, наплата и уплата боравишне
таксе регулисани су Одлуком о боравишној такси.
Остале активности
Израда и достава података Републичком Заводу за статистику и другим
субјектима о евиденцији издатих решења у поступку категоризације приватног
смештаја на територији Града Ниша.
Израда Предлога Финансијског плана за 2017.годину, из надлежности Одсека.
Издрада Решења о расподели средстава индиректном кориснику у оквиру
одобрених апропирајације за 2016. годину.
Израда ТПИБ-а, ПК и ПО образаца и достава Управи за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
Издрада и достава података из надлежности Одсека, за потребе одазивног
извештаја за ДРИ.
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ОДСЕК ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО
* Послови регулисани споразумом закљученим између Града Ниша и Агенције за
привредне регистре
Пријем захтева за регистрацију, промене и брисање предузетничких радњи;
У периоду децембар 2016.године, Канцеларија је примила и проследила 135
пријава Агенцији за привредне регистре, од чега је 29 оснивања, 16 брисања, 79
промена и 11 осталих поднесака.
По члану 161. Закона о општем управном поступку, у децембар 2016.године
издато је 14 уверењa.
* Нормативно-правни послови
Праћење, тумачење и примена републичких и градских законских прописа, као
и израда нормативно-правних аката из области привреде и надлежности Управе за
одрживи развој и заштиту животне средине.
* Остале активности
Ажурирање базе података привредних субјеката на територији Града Ниша,
закључно са децембром 2015.године.
* Табела активних привредних субјеката на територији Града Ниша по
општинама
Територија
Град Ниш
Градске Општине
Медијана
Палилула
Пантелеј
Црвени Крст
Нишка Бања

Предузетници
7.753

Привредна друштва
2.975

3.684
1.559
1.332
849
329

1.559
577
457
294
88

OДСЕК ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
У Одсеку за одрживи развој, у протеклом периоду, обављани су следећи
послови: имплементација Стратегије развоја града Ниша; праћење реализације
Програма развоја и израда извештаја; израда годишњих Програма развоја града;
учешће у раду на актуелним пројектима; учешће на семинарима, едукацијама и
интерактивним радионицама из области одрживог развоја и остали послови.
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I Стратегија развоја Града Ниша и други стратешки документи
Ревизија Стратегије развоја града Ниша за период 2009-2020. године усвојена је
на седници Скупштине Града Ниша 15.априла 2010.године. Имплементација
стратегије реализује се и кроз израду и доношење годишњег програма развоја Града
Ниша. У том циљу урађени су Програми развоја града Ниша за 2013., 2014., 2015. и
2016.годину којим су дефинисани приоритетни циљеви развоја Града као и велики
број активности и пројеката са носиоцима активности.
Како je 2014.годинe истeкао временски оквир Акционог плана одрживог
развоја града Ниша, реализоване су активности на доношењу новог Акционог плана
одрживог развоја града Ниша за период 2015-2020. (АП). Одсек за одрживи развој је за
потребе Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине сачинио
Извештај о реализацији Акционог плана одрживог развоја града Ниша за период
2009-2014. године.
Донета је Одлука о приступању изради Акционог плана (АП), формирана је
радна група за израду АП и 21 радни подтим за стратешке области у оквиру четири
стратешка правца, које је именовао Градоначелник.
Стратешки правци су:
1. Територија, инфраструктура и окружење са 5 области (Урбанизам и становање,
Инфраструктурни развој, Енергетика, Саобраћај, Заштита животне средине),
2. Развој економије и пословања са 5 области (Развој предузетништва,
Привлачење инвестиција, Научно – технолошки развој/унапређење конкурентности
рада, Пољопривреда и рурални развој и Туризам, угоститељство и трговина)
3. Друштвени развој са 7 области (Култура, Наука и образовање, Спорт, Развој
младих, Социјална заштита, Здравство и Дијаспора),
4. Управљање са 4 области (Оперативно управљање, Безбедност, Информисање,
НВО и грађански активизам).
Радна група, радни тимови и радни подтимови окупили су око 350 стручњака и
експерата у побројаним областима. Одржано је преко 60 радних састанака, при чему је
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, Одсек за одрживи
развој пружао административну и стручну помоћ тимовима на изради Акционог
плана. У оквиру анализа стања по стратешким областима, идентификовани су кључни
проблеми, потребе и развојни планови. Урађен је предлог листе пројеката и
активности, који су груписани по нивоима приоритета и који представљају део АП.
Спроведена је десетодневна јавна расправа током које је било прилике за
унапређење радне верзије Акционог плана одрживог развоја града Ниша за период
2015 - 2020. година.
Сводна јавна расправа одржана је 09.12.2014. на којој је присуствовало преко
100 заитересованих субјеката: јавне институције и организације које припадају
различитим нивоима власти, али и институције, организације и субјекти из
приватног и цивилног сектора.
АП је усвојен на седници Скупштине Града Ниша од 26.12.2014. године. АП
представља преглед конкретних програма, пројеката и активности са дефинисаним
носиоцима активности, потенцијалним изворима финансирања, планираним
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временом реализације, степеном спремности и степеном приоритета, проистеклих из
идентификованих потреба носилаца развоја у оквиру стратешких праваца,
укључујући и оне који нису директно зависни од активности локалне самоуправе, али
представљају интерес локалне заједнице.
Праћење реализације Акционог плана одрживог развоја Града Ниша 2015 –
2020. радиће Привредно – економски савет Града Ниша уз подршку Управе за
привреду, одрживи развој и заштиту животне средине – Одсека за одрживи развој и
Службе за послове Градоначелника – Канцеларије за локални економски развој.
Урађена је информација о актуелним Стратегијама, акционим плановима и
другим стратешким документима за Град Ниш по захтеву Градског већа.
Учешће у наставку активности на изради Стратегије развоја региона
Нишавског, Топличког и Пиротског округа. На радионици у организацији РРА Југ
радило се на SWOT анализи и разматрању могућих пројеката у областима економија,
пољопривреда и инфраструктура. Стратегија је завршена и усвојена.
Иновирана је листа стратешких и развојних докумената за потребе и по
упитнику Сталне конференције градова и општина Србије (СКГО).
У оквиру спровођења програма ''Подршка локалним самоуправама у процесу
европских интеграција'', коју финансира Краљевина Шведска, у циљу подршке у
припреми Анализе за потребе СКГО урађен је Упитник за ЈЛС, који се односи на
важећи стратешки оквир (важећа стратешка документа, која одређују правац и
приоритете у развоју).
Попуњавање упитника на тему ЕУ фондова и програма ЕУ за потребе СКГО и
Службе за европске интеграције и међународну сарадњу.
II Праћење реализације Програма развоја града Ниша
- Након доношења Програма развоја града Ниша за 2013. годину, који је
Скупштина Града Ниша усвојила 24. децембра 2012. године у континуитету је праћено
остваривање програмских активности током 2013. године, обилазак носилаца развоја
– јавних предузећа, установа у циљу прикупљања и ажурирања података о
реализацији планираних активности.
- Упућено је позивно писмо за носиоце развоја (јавна предузећа и установе,
градске општине, градске управе, републичке институције, струковна организације и
удружења грађана и др.) за достављање информација о остваривању Програма развоја
града Ниша за 2013. годину.
- Израда информације о реализацији активности предвиђених Програмом
развоја Града Ниша за 2013. годину, у делу РАЗВОЈ ЕКОНОМИЈЕ И ПОСЛОВАЊА за које
је Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине одговорна за
реализацију. Информација је урађена по захтеву и за потребе Привредно – економског
савета.
- Сагледавање прикупљених информација о остваривању Програма развоја
града Ниша за 2013.годину у циљу формирања својеврсне аналитичкодокументационе основе за развојна опредељења у 2014. години.
- Сачињени су извештаји о остваривању Програма развоја града Ниша у 2013.
години. Извештајима је обухваћен шестомесечни период, деветомесечни период и
годишњи Извештај о реализацији Програма развоја Града Ниша за 2013.годину и исти
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је у складу са Закључком Градског већа достављен Привредно економском савету на
разматрање.
- Полазећи од Закључка Градског већа, Одсек за одрживи развој је од носилаца
развоја затражио писане извештаје о остваривању Програма развоја Града Ниша у
2014.години и то посебно за Први, Други и Трећи квартал и за годишњи извештај за
2014.године. Одсек за одрживи развој у континуитету прати остваривање
програмских активности у текућој години кроз обилазак носилаца развоја – јавних
предузећа, установа и др. а све у циљу прикупљања и ажурирања података на
реализацији планираних активности.
-Упућена је ургенција у вези доставе података и извршено је систематизовање,
обрада, провера и анализа прикупљених података пo областима развоја и за потребе
управе је урађен збирни Извештај о остваривању Програма развоја Града Ниша за
период јануар - јун 2014. године и Годишњи извештај о остваривању Програма развоја
Града Ниша за 2014. годину.
-Затражени су писани извештаји о остваривању Програма развоја Града Ниша у
2015.години за Први и Други квартал (послато је по 108 дописа). Извршена је обрада
и анализа прикупљених података и урађен је Извештај о остваривању Програма
развоја Града Ниша за прериод јануар – март 2015. Упућено је 49 ургенција носиоцима
који нису доставили податке за други квартал у траженом року. Урађен је Извештај о
остваривању Програма развоја Града Ниша за период I-VI 2015. године.
-Упућено је преко 100 дописа носиоцима развоја у циљу добијања података о
остваривању Програма развоја Града Ниша за период I-XII 2015.године, са роком
доставе 29.02.2016. Завршено је систематизовање и обрада приспелих података од
носилаца развоја, ажурирање података по областима развоја и урађене су I и II Радна
верзија Извештаја о реализацији програма развоја Града Ниша за 2015.годину (1-12).
- континуирано се прати остваривање програмских активности за протекли
период 2016. године.
-Урађени су дописи за носиоце развоја у циљу достављања података о
остваривању Програма развоја града Ниша за први квартал 2016. године.
III Програм развоја Града Ниша за 2014., 2015., 2016. и за 2017.годину
- Усвојен је План комуникација у доношењу Програма развоја Града Ниша за
2014. годину са динамиком активности,
- Упућен је допис носиоцима развоја града Ниша (јавним предузећима,
установама, градским управама, градским општинама, организација цивилног
друштва и др) са захтевом да доставе извештаје о остваривању Програма развоја у
2013. години и њихова развојна опредељења, приоритете у инвестирању, као и све
остале активности које ће у 2014. години омогућити ефикасније обављање њихове
делатности;
- Одржан је један број радних састанака са представницима градских општина и
ЈКП на којима је раматрано о приоритетима развоја Града и о развојним активностима
од посебног значаја за ГО и ЈКП;
- Контактирани су носиоци развоја, обављене додатне консултације,
прибављене нове информације, извршена обрада прикупљених информација и
њихова систематизација у континуитету током целог процеса припреме радне
верзије Програма развоја Града Ниша за 2014. годину;
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-Урађена је Радна верзија Програма развоја Града Ниша за за 2014. годину,
након које је урађен Нацрт Програма развоја Града Ниша за 2014. годину, који је
упућен Градском већу на даљу процедуру (које га усваја и ставља на званични сајт
Града Ниша ради увида јавности);
- Програм развоја Града Ниша за 2014. годину је усвојен на седници Скупштине
Града Ниша од 17.12.2013.године (''Службени лист Града Ниша'' број 95/2013);
- Упућен је допис носиоцима развоја града Ниша (јавним предузећима, ЈКП,
установама, градским управама и службама, градским општинама, НВО и др.) са
захтевом за доставу података о њиховим развојним опредељењима у 2015. години;
- Контакти са носиоцима развоја, консултације, прибављање нових
информација, обрада прикупљених информација и њихова систематизација у циљу
израде Програма развоја Града Ниша за 2015.годину;
- Иновирана је база података о носиоцима развоја;
- Урађене су: Радна верзија и Нацрт Програма развоја Града Ниша за
2015.годину, који је усвојен на Градском већу и на седници Скупштинe Града Ниша од
26.12.2014. године;
- Упућен је допис носиоцима развоја (јавним предузећима, ЈКП, установама,
градским управама и службама, градским општинама, организацијама цивилног
друштва...) са захтевом за доставу података о њиховим развојним опредељењима у
2016. години;
- Извршена је обрада података, консултације са носиоцима развоја,
прибављање нових информација и урађена је Раднa верзијa Програма развоја Града
Ниша за 2016.годину;
- Одржани су радни састанци са представницима Градских општина: 30.11.2015.
у ГО Медијана, 30.11.2015. у ГО Нишка Бања и 01.12.2015. у ГО Пантелеј.
- Полазећи од анализе остварења Програма развоја Града Ниша за 2015.годину,
Акционог плана одрживог развоја Града Ниша 2015-2020.године, приспелих писаних
предлога на Радну верзију, предлога и сугестија из непосредних контаката са
носиоцима развоја сачињен је Нацрт Програма развоја града Ниша за 2016.године;
- Нацрт Програма развоја Града Ниша за 2016.годину је 04.12.2015.године
постављен на званичном сајту Града Ниша и на сајту Управе за привреду, одрживи
развој и заштиту животне средине, са обавештењем о организацији јавне расправе, а у
циљу укључивања што већег броја актера у процес израде Нацрта;
- Јавна расправа о Нацрту Програма развоја Града Ниша за 2016.годину је
одржана 08.12.2015. О одржавању Јавне расправе, обавештено је преко 100 појединаца
и организација (чланови Градског већа, представници Скупштине Града, председници
одборничких група у Скупштини Града Ниша, председници Градских општина,
начелници управа, директори ЈП, ЈКП и Установа, Универзитет у Нишу, представници
цивилног сектора, медији и др.);
- Свим позваним учесницима Јавне расправе је уз Обавештење, у електронском
облику прослеђен и Нацрт Програма развоја Града Ниша за 2016.годину;
- Урађен је Извештај о јавној расправи поводом Програма развоја Града Ниша за
2016. годину;
- Градско веће је на седници од 10.12.2015. утврдило Предлог Програма равоја
Града Ниша за 2016.годину;
- Одржана је презентација Предлога Програма развоја града Ниша за
2016.годину у ГО Медијана зарад давања мишљења на исти;
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- Програм развоја Града Ниша за 2016. годину је усвојен на седници Скупштине
Града Ниша од 17.12.2015. године (''Службени лист Града Ниша'' бр. 98/2015).
- Урађени су и послани дописи за 84 носиоца развоја у циљу достављања
података о развојним опредељењима за 2017. годину, са роком доставе до 15.09.2016.
године.
- Непрекидна комуникација са носиоцима развоја у циљу прикупљања нових
информација и података, релевантних за израду Програма развоја Града Ниша за
2017.годину.
- Ажурирана је база података носиоца развоја за 2017. годину.
- 07.10.2016. је одржан радни састанак, са шефом Службе за послове
Градоначелника - Канцеларија за локални економски развој, Миланом Ранђеловићем.
- Извршена је обрада података, урађене су ургенције према носиоцима развоја,
који нису доставили податке, консултације и прибављање нових информација, 18.10.
је урађена прва радна верзијa Програма развоја Града Ниша за 2017. годину.
- Сагледани су и обухваћени развојни пројекти Града Ниша у Нацрт Програма
развоја за 2017.годину (пројекти у току - 4, приоритетни пројекти - 21, остали
пројекти – 52, Водич кроз развојне пројекте Града Ниша).
- Oдржани су радни састанци са члановима Градског већа: 03.11.2016. са
Михајлом Здравковићем, ресорно задуженим за привреду и заштиту животне средине
и 22.11.2016. са Милошем Милошевићем, ресорно задуженим за подручја: планирање,
изградња, урбанизам и енергетика.
- Одржани су радни састанци са представницима Градских општина: 18.11.2016.
ГО Црвени Крст и ГО Нишка Бања, 21.11.2016. ГО Палилула и ГО Пантелеј, 22.11. 2016.
ГО Медијана.
- Урађан је Нацрт Програма развоја Града Ниша за 2017.годину на основу
извршене обраде новоприкупљених информација и њихове систематизације у
континуитету током целог процеса припреме радне верзије.
-Урађена је презентација Нацрт Програма развоја Града Ниша за 2017.годину.
-Организована је јавна расправа о Нацрту Програма развоја Града Ниша за
2017.годину, који је 30.11.2016. постављен на сајт Града Ниша и на сајт Управе за
привреду, одрживи развој и заштиту животне средине. Носиоци развоја су
обавештени о одржавању јавна расправе, која је трајала до 05.12.2016.године.
-Разматрани су приспели предлози, примедбе и сугестије и одређени предлози
су уграђени у текст Нацрта, који је достављен Градском већу на даљу надлежност.
-Градско веће је на седници од 14.12.1016.године утврдило Предлог програма
развоја Града Ниша за 2017.годину.
-Програм развоја Града Ниша за 2017.годину је усвојен на седници Скупштине
Града Ниша одржаној 20.12.2016.године (''Службени лист Града Ниша''бр. 149/2016).
-Одржана је презентација Програма развоја града Ниша за 2017. годину у ГО
Медијана зарад давања мишљења на исти.
IV Учешће Одсека за одрживи развој у пројектима, семинарима,
едукацијама, радионицамa
- Учешће на презентацији Програма уређења и ревитализације Нишке тврђаве.
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- Учешће у акцији „ САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ“. Заједно са другим носиоцима
активности учешће у припреми Плана обележавања акције, Програма обележавања
(глобалне акције).
- Учешће на јавној расправи поводом разматрања Нацрта Стратегије заштите
потрошача за период 2013 – 2018. у организацији Градске организације потрошача
Ниша.
- Активности у вези одржавања ''Недеље енергетике'' у циљу промоције
важности енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.
-Учешће на радионици у оквиру пројекта Мотодестин ИПА Програма
прекограничне сарадње Бугарска-Србија, где је ТОН Ниш водећи партнер.
- Учешће на радионици у оквиру пројекта UNESCO ''Утицај енергетске
ефикасности, соларне енергије на економију и одрживи развој на Западном Балкану''.
- Курс у оквиру ТЕМПУС пројекта ''SD Train'' - енергетски индикатори за
одрживи развој.
- Обука за израду енергетског биланса.
- Обука у вези сировинске ефикасност – менаџмент енергијом, Центар за чисту
производњу енергијом.
- Одсек за одрживи развој се ангажовао на изради пројекта „Канцеларија града
Ниша за регистар подземног катастра“.
- Одсек је активо укључен у процес израде Локалног плана управљања отпадом
кроз координациони тим и у оквиру активности кроз реализоване радионице.
- Учешће на радионици посвећеној климатским променама у организацији
Министарства пољопривреде и заштите животне средине и УНДП Србија у сарадњи са
Протектом.
-Учешће на Округлом столу „Ниш у ванредним ситуацијама“ у организацији
Протекте.
- Учешће на Првом регионалном консултативном форуму у вези припрема ИПА
Програма прекограничне сарадње између Бугарске и Србије 2014 – 2020.године:
Стратешки оквир будућег програма прекограничне сарадње – представљање могућих
тематских приоритета и са њима усклађених инвестиционих пројеката.
- Учешће на Другом регионалном консултативном форуму у вези припрема
предлога ИПА Програма прекограничне сарадње измеђи Бугарске и Србије за наредни
програмски период од 2014 – 2020.године.
- Учешће на презентацији Студије изводљивости Логистичког центра Слободне
зоне Југ Ниш, која је урађена у оквиру MISP програма подршке развоју
инфраструктуре локалне самоуправе. Пројектом је предвиђено инфраструктурно
опремање логистичке зоне на Аеродрому и изградња основних елемената
логистичког центра.
- Учешће на презентацији инвестиционе брошуре у којој су представљене
brownfield локације са територије Ниша, која је припремљена у оквиру USAID Пројекта
одрживог локалног развоја, као програма подршке локалним самоуправама у
идентификацији и промоцији brownfield локација.
- Учешће у радионици посвећеној дефинисању снабдевености Града Ниша
топлотном енергијом до 2030.године.
- Обука за процес припреме и примене ЕУ пројеката у организацији NALED,
СКГО и Финске амбасаде – Умеће планирања и Савети за припрему пројекта; IPA II
нови изазови и примери добре праксе.
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- Припрема капиталних пројеката локалне заједнице и потребне документације
за финансирање из Фонда за развој општинских инфраструктурних пројеката (МИДФ)
по моделу емисије муниципалних обвезница.
- Учешће на радионици ТЕМПУС пројекта ''Програм обуке за јавне услуге у
области инфраструктурног развоја у земљама Западног Балкана''.
- Oкругли сто – Искоришћење потенцијала биомасе кроз примену јавно
приватног партнерства – СКГО, ГИЗ, Финска амбасада.
- Учешће у прикупљању и селекцији документације по задатим
Цертификационим категоријама и критеријумима за Регионалну цертификацију
Града са повољним пословним окружењем у Југоисточној Србији (BFC SEE - Business
friendly certificate Suth East Europe), упознавање са Прелиминарним евалуационим
извештајем, који даје преглед испуњености критеријума и подкритеријума, опис
тренутног стања и препоруке за унапређење начина функционисања локалне
самоуправе.
- Учешће у Радионици о климатским променама ''Други национални извештај
Републике Србије према Оквирној конвенцији UN о промени климе'', у организацији
OCD PROTECTA у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне
средине и UNDP-ом Србија.
- Учешће на дводневном семинару /обуци за запослене у локалној самоуправи у
области секторских политика Европске уније, у организацији Центра за јавне
политике Универзитета и Правног факултета у Нишу.
- Учешће у припреми пројеката саобраћајне инфраструктуре – повезаност
пројекaта са Ревизијом стратегије,АП и Програмом развоја Града Ниша за 2016.
- Презентација функционисања Града Ниша на пољу привреде младим
амбасадорима предузетништва и кроз упознавање са радом Одсека за одрживи развој:
Доношење стратешких и других планова развоја локалне самоуправе.
-Учешће у изради Водича кроз развојне пројекте Града Ниша (укупно 77
пројеката).
V Остали послови и задаци
-Спроведене су потребне активности на прикупљању и обради документације
неопходне за објављивање пројекта „Пречишћивач отпадних вода“ у СЛАП базу.
-Измена и допуна постојеће информације о приватизацији друштвених
предузећа на територији Града Ниша.
-Учешће у раду координационог тима за ревизију Локалног плана управљања
отпадом у циљу обједињавања предлога за израду Нацрта акционог плана за наредни
период од 10 година.
-Израда информација о спољнотрговинској размени фирми са подручја РПК
Ниша и Града Ниша за 2012. годину.
-Предлог измена и допуна актуелног правилника о организацији и
систематизацији управе за одсек – одрживи развој.
-Одговор на питања градског већника Михајла Здравковића везано за Програм
развоја Града Ниша за 2013 у односу на пројекат водосистема Брестовац - Бојник –
Дољевац.
-Учешће на годишњој скупштини Друштва економиста Ниша.
-Састанак у Министарству енергетике по питању топлана – електрана.
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-Учешће у Комисији за пријем радова извођених на Аеродрому Ниш и Комисији
за пријем Студије одрживости Аеродрома ''Цар Константин'' у Нишу.
-Списак интерних и екстерних извештаја, као и списак интерних и екстерних
субјеката са којима најчешће сарађујемо, потребних за финансијско управљање и
контролу.
-Извештај о предузетим активностима у поступку увођења Система
финансијског управљања и контроле у Управи за привреду, одрживи развој и заштиту
животне средине.
-Извештај о реализацији Програма развоја Града Ниша које је усвојила локална
самоправа, а који су донети у периоду 2011 – 2014. године – извештај урађен за
потребе Савета за борбу против корупције.
-Учешће у раду Комисије за попис пољопривредног земљишта са стањем на дан
31.12. 2015. године.
- Учешће у раду Радног тела за категоризацију Града Ниша као туристичког
места .
-учешће у раду Посебне радне групе за израду Програма заштите животне
средине Града Ниша са Акционим планом за период 2017-2027.године..
- На захтев Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије
припремани су и достављени подаци о стању у постојећим радним зонама на
територији Града Ниша због израде Плана заштите од пожара Града.
- Учешће у раду Комисије за ванредни попис непокретности којом управља и
располаже Град Ниш.
- Достава информација по захтевима Канцеларије за брзе одговоре ГО Палилула.
- Извештај о раду Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине –
послови које обавља одсек и проблеми у раду.
- Попуњавање упитника и припрема података за потребе СКГО у вези планирања
развоја туризма Града Ниша.
- Други послови и задаци по налогу претпостављених.
ОДСЕК ЗА СТАТИСТИКУ
У извештајном периоду, закључно са септембром 2016. године, у Одсеку за
статистику су извршени сви Планом рада предвиђени послови, као и велики број
ванредних послова произашлих из потреба корисника за додатном обрадом и
посебним систематизовањем статистичких података којима Одсек располаже, а
огледају се у следећем:
I РЕДОВНЕ СТАТИСТИЧКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
1. Статистички годишњак Града Ниша
Статистички годишњак Града Ниша је публикација обима 430-480 страница
која се, почев од 1984. године, објављује сваке године и у којој се прате кретања у
готово свим областима привредног и друштвеног живота Града.
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У првом делу књиге, статистички подаци који се односе на Град Ниш
презентовани су у оквиру 23 поглавља, док се у другом делу публикују прегледи за 12
територијалних јединица Нишавскe области, за Нишавску област у целини и
Републику Србију.
Поред наведених устаљених поглавља и серија статистичких података, који се
редовно објављују, Годишњак за 2012. годину је иновиран свим доступним подацима
из коначне обраде Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији
2011. године који се односе на области виталне статистике и станова, како за Град
Ниш, тако и за све општине у оквиру Нишавске области.
Методолошки, Годишњак је конципиран тако да се сви подаци у њему
приказују у десетогодишњим серијама. Пошто је почев од 2010. године, услед
усаглашавања наших методологија са статистичким методологијама Европске Уније и
ступања на снагу нове класификације делатности, у једном броју статистичких
истраживања дошло до промена, у циљу очувања већ формираних серија тамо где је
то било могуће извршено је прилагођавање расположивог материјала новонасталој
ситуацији, а где није конструисане су потпуно нове табеле.
Годишњак као посебно поглавље садржи и методолошка објашњења, у целини
се припрема у двојезичном облику, на српском и енглеском језику, и обогаћује
пратећим графиконима.
Саставни део Годишњака је CD са комплетним подацима, чије се нарезивање за
цео тираж врши у Одсеку за статистику.
1.1.

Статистички годишњак Града Ниша за 2012. годину

Овако припремљен Годишњак је крајем 2013. године у електронској форми
постављен
на
интернет
страну
Одсека
за
статистику
(www.privredanis.freeiz.com/Statistika.htm), док је штампа Годишњака у тиражу од 150
примерака извршена у марту 2014. године након спровођења поступка набаваке за
услугу штампања Статистичког годишњака Града Ниша за 2012. годину и избора
најбољег понуђача.
Такође је и извршена дистрибуција наведеног тиража Годишњака редовним
корисницима.
1.2. Статистички годишњак Града Ниша за 2013. годину
Упућивањем дописа носиоцима извора статистичких података и преузимањем
дела података из базе Републичког завода за статистику започето је са припремом
података за израду Статистичког годишњака Града Ниша за 2013. годину.
Подаци добијени на основу упућених захтева су обрађени, уведени у постојеће
или новоформиране табеле и у континуитету је вршена њихова контрола и израда
графичких приказа.
Поред тога, а у циљу иновирања Годишњака најновијим подацима Пописа
становништва 2011. године и Пописа пољопривреде 2012. године, од јануара 2014.
године вршено је преузимање и систематизовање података из коначне обраде
спроведених пописа и њихово увођење у већ постојеће табеле и поглавља
Годишњака, као и израда нових табела у складу са врстом обрађених података.
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Такође, у циљу иновирања Годишњака и обогаћивања већ постојећих серија
података који се објављују у поглављу ''Здравство'', предузете су потребне
активности и прикупљени подаци о раду здравствених служби и одељења Војне
болнице Ниш, по истој методологији по којој се иначе публикују подаци за службе и
клинике цивилног здравства, у десетогодишњим серијама почев од 2004. године.
Још један вид иновирања огледа се у изради посебног пред поглавља Град НишOсновни подаци, у коме су наведени основни подаци о Граду који се тичу положаја,
климе и територијалне организације Града, коначних података према последњим
спроведеним пописима становништва и пољопривреде, као и одабраних података из
области привредног и друштвеног живота Града.
За овај Годишњак урађено је и 78 графичких приказа.
Овако припремљен Годишњак је крајем 2014. године у електронској форми
постављен
на
интернет
страну
Одсека
за
статистику
(www.privredanis.freeiz.com/Statistika.htm), док је штампа Годишњака у тиражу од 90
примерака извршена у априлу 2015. године након спроведеног поступка набаваке за
услугу штампања Статистичког годишњака Града Ниша за 2013. годину и избора
најбољег понуђача.
1.3. Статистички годишњак Града Ниша за 2014. годину
Припремом дописа и њиховим упућивањем носиоцима извора статистичких
података с једне стране, и преузимањем дела података из базе Републичког завода за
статистику Србије с друге стране, започето је са прикупљањем података за израду
Статистичког годишњака Града Ниша за 2014. годину.
Подаци добијени на основу упућених захтева су, у складу са динамиком
њиховог пристизања, обрађивани, уношени у постојеће или новоформиране табеле,
вршена је њихова континуирана контрола и израда графичких приказа.
Након извршене четврте контроле и корекције унетих података, израчунатих
показатеља, урађених графикона и нове корице и налепнице за CD за јубиларни тридесети Годишњак, припрема за штампу овог броја књиге, која се огледа у
пагинацији страница публикације, изради садржаја графичких приказа и садржаја
књиге у целини и изради прелома публикације, је у целости завршена.
Што се тиче иновирања и унапређења садржаја Годишњака, овај број
Годишњака садржи до сада необјављене податке Пописа становништва 2011. године о
особама са инвалидитетом према врсти проблема и породицама према типу и броју
деце – како укупно за Град, тако и по градским општинама, затим показатеље о
индексима броја запослених лица и индексима броја незапослених лица, као и
просечним годишњим стопама раста-пада броја запослених односно незапослених
лица.
Поред овога, у области здравства, а на основу података прикупљених из
Института за јавно здравље Ниш и Војне болнице Ниш, припремљена је збирна табела
са подацима о капацитетима и раду стационарних установа и одељења у Граду Нишу
(и у цивилном здравству и у Војној болници) са становишта расположивог броја
постеља, кретања болесника ( примљени/отпуштени), броја остварених болесничких
дана и показатељима о просеку лечења у данима и искоришћености постеља у %,
приказано у складу са методолошким концептом приказивања података у целој
књизи - такође у десетогодишњој серији.
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И овај Годишњак као посебно поглавље садржи методолошка објашњења, у
целини је припремљен у двојезичном облику, на српском и енглеском језику, и
обогаћен пратећим графиконима.
У целини, Статистички годишњак Града Ниша за 2014. годину има 477 страна,
статистичке серије су приказане у оквиру 303 табеле и обогаћене са 92 графичка
приказа.
Саставни део Годишњака је CD са комплетним подацима, чије се нарезивање за
цео тираж врши у Одсеку за статистику.
Овако припремљен Годишњак је у електронској форми постављен на интернет
страну Одсека за статистику (www.privredanis.freeiz.com/Statistika.htm), док је, ради
прикупљања понуда за штампање Годишњака, захтев за штампу упућен
штампаријама почетком децембра 2015. године, након усвајања ребаланса Буџета
Града и израде Финансијског плана и Плана набавки Управе.
Након избора штампарије, штампање Годишњака је завршено у уговореном
року и цео тираж је преузет 18. јануара 2016. године, после чега је и дистрибуиран
корисницима према утврђеном списку.
1.4. Статистички годишњак Града Ниша за 2015. годину
Припремом дописа и њиховим упућивањем носиоцима извора статистичких
података с једне стране, и преузимањем дела података из базе Републичког завода за
статистику Србије с друге стране, у марту 2016. године је започето са прикупљањем
података за израду Статистичког годишњака Града Ниша за 2015. годину.
Почев од месеца маја, а закључно са августом, вршена је провера прикупљене
грађе и припрема и унос података у постојеће и новоформиране табеле.
Паралелно са уносом нових података вршена је и израда пратећих графичких
приказа.
У току месеца септембра вршено је прикупљање и обрада статистичких
података који се објављују у другој половини године, као и припрема табела за
објављивање података о занимањима економски активног становништва, како
укупно у Граду Нишу и градским општинама, тако и у Нишавској области и
општинама које јој припадају.
2. Статистички билтен Града Ниша
Статистички билтен Града Ниша је публикација обима 60 страница која се
квартално објављује и у којој се претежно прате кретања у дванаест области
привредног живота Града Ниша.
Подаци у Билтену се презентују за посматрану годину (како укупно, тако и по
месецима) и неколико претходних година, уз могућност међусобног упоређења, а
праћени су и одговарајућим методолошким објашњењима и графичким приказима.
Током 2013., 2014., 2015. и 2016.године објављено је петнаест бројева,тј.,1012/2012, 1-3, 4-6, 7-9, и 10-12/2013., 1-3, 4-6, 7-9 и 10-12/2014., 1-3, 4-6, 7-9 и 1012/2015. године и 1-3 и 4-6/2016 године.
Током 2013. године извршено је унапређење и иновирање Билтена,
нарочито подацима из области незапослености. Поред већ низа табела у којима су до
сада приказивани подаци (како за Град тако и по градским општинама) о
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незапосленим лицима, напред наведени бројеви Билтена садрже и табеле са
подацима о назапосленима по полу и старосним групама на месечном нивоу, такође за
Град и градске општине.
Поред тога, у 2014., 2015., и 2016. години Билтен је иновиран новим графичким
приказима.
3. Саопштење о индустријској производњи Града Ниша
Ова публикација, обима седам страна, садржи показатеље о кретању
индустријске производње привредних субјеката чије се седиште налази на
територији Града Ниша, по наменским групама, секторима и 29 области у оквиру
наведених сектора.
Саопштење о индустријској производњи се објављује сваког месеца и у
претходном периоду је објављено 44 (четрдесетчетири) броја – 12/2012., затим свих
дванаест бројева за 2013. (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 и 12/2013.), свих дванаест бројeва за
2014. годину (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12/2014.), свих дванаест бројева за 2015.
годину (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12/2015.) и седам бројева (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7/2016.)
закључно са септембром 2016. године.
И у области праћења индустријске производње је дошло до промене услед
ступања на снагу нове Класификације делатности („Сл. гласник РС“, број 104/2009), па
су ради очувања серије и у овој области вршена прилагођавања.
Поред тога, Саопштење је иновирано двема посебним табелама у којима се
приказује структура индустријске производње Града Ниша на годишњем нивоу, а у
складу са важећим класификацијама делатности у дефинисаним периодима – од
2005. до 2009. по старој и од 2010. до 2015. године по новој важећој класификацији
делатности, које прате и одговарајући графикони.
II ТЕМАТСКЕ СТАТИСТИЧКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
1. Коначни резултати Пописа становништва, домаћинстава
и станова у Републици Србији 2011. године
У складу са динамиком обраде пописне грађе у Републичком заводу за
статистику Србије, Одсек за статистику је у континуитету преузимао коначне
резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године и Пописа
пољопривреде 2012.године за обрађене модалитете и прилагођавао их начину
објављивљња у својим редовним публикацијама, и то из области виталне статистике
(подаци о укупном становништву, становништву према националној припадности,
старости и полу, вероисповести, матерњем језику, писмености, економској
активности, брачном статусу, инвалидитету - укупно и према врсти проблема,
домаћинствима – укупно и према броју чланова, итд.), статистике станова (укупан
број и површина стамбених јединица, станови према основу коришћења и станови
према опремљености инсталацијама) и пољопривреде (подаци о пољопривредним
газдинствима и пољопривредној механизацији).
За наведене модалитете део података за Град Ниш, до нивоа градских општина,
садржан је у посебно припремљеним табелама и укључен у већ постојећа поглавља
Статистичког годишњака Града Ниша за 2012. годину.
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Иста припрема је извршена и за Статистички годишњак Града Ниша за 2013.
годину као и за последње објављени Статистички годишњак Града Ниша за
2014.годину.
Поред тога, за све ново припремљене табеле урађени су пратећи графички
прикази.
III ОСТАЛИ СТАТИСТИЧКИ ПОСЛОВИ
На захтев Кабинета Градоначелника Града Ниша, Градског већа Града Ниша,
Службе за послове Градоначелника Града Ниша, Канцеларије за локални економски
развој Града Ниша, градских општина Града Ниша и њихових тела, управа Града Ниша
и великог броја стручних, научних и финансијских институција као и медија, урађен је
низ додатних послова проистеклих из потреба наведених корисника наших података
за другачијим сагледавањем статистичких података, и на основу њих израчунатих
показатеља, од већ дефинисаних у нашим редовним публикацијама, од којих су
најобимнији:
1. На захтев Кабинета Градоначелника припремљена је Информација о
физичком обиму индустријске производње, запослености, незапослености,
просечним зарадама и инфлаторним кретањима за период од 2005. до 2012. године,
са пратећим табелама и графиконима.
2. На захтев Службе за послове Градоначелника Града Ниша, припремани су и
достављани статистички подаци о просечним зарадама по запосленом (бруто и нето)
оствареним у Републици Србији и следећим територијама Републике Србије: СрбијаСевер, Србија-Југ и Нишавска област, за све општине у саставу области, Град Ниш и
градске општине Града Ниша.
3. На захтев Службе за послове Градоначелника - Канцеларије за локални
економски развој, а за потребе израде Елабората о оправданости отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини компанији EYEMAXX Management GmbH
Аустрија, извршена је провера и ажурирање статистичких података у документу
Осврт на друштвено-економску ситуацију у Нишу и припремљена табела о
запосленима по секторима делатности у 2012. години за Републику Србију, Нишавску
област, Град Ниш са градским општинама и све општине које су у саставу Нишавске
области.
4. На основу Решења Градоначелника Града Ниша о именовању Радног тима
за категоризацију Града Ниша као туристичког места, број 2261/2013-01 од
19.06.2013. године, а у складу са одредбама Правилника за категоризацију
туристичких места, прикупљени су сви релевантни подаци и информације и
формирана је комплетна документација потребна за подношење захтева
Министарству привреде за категоризацију Града Ниша као туристичког места.
5. Прикупљена документација за категоризацију Града Ниша као туристичког
места презентирана је представницама Министарства привреде на састанку
одржаном 7. новембра 2013. године у Нишу, а затим је на састанку Радног тима за
категоризацију Града Ниша као туристичког места, одржаном 26. новембра 2013.
године, поднет извештај о свим извршеним пословима ради прикупљања података и
формирања документације за категоризацију и такође презентован читав материјал.
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На основу припремљене документације и урађеног Елабората, Сектору за
туризам Министарства привреде Републике Србије поднет је захтев за категоризацију
Града Ниша као туристичког места.
6. У складу са захтевима Канцеларије за људска и мањинска права Владе
Републике Србије и Градоначелника Града Ниша, спроведена је Анкета о
заступљености припадника националних мањина и употреби језика националних
мањина у раду градских управа Града Ниша и резултати Анкете достављени
наведеној Канцеларији и Градоначелнику Града Ниша.
7. У складу са решењем начелника Управе за привреду, одрживи развој и
заштиту животне средине урађене су SWOT анализе за следеће пројекте:
- Постављање
енергетски
независног
соларног
аутобуског
стајалишта у центру Нишке Бање,
- Уређење продајних места у централној зони Нишке Бање,
- Уређење дворишта Пантелејске цркве у Нишу у периоду X-XI
2013. године и
- „Пријатељи Шабану 2013“.
8. У складу са Упутством начелника Управе за привреду, одрживи развој и
заштиту животне средине о раду и одговорним лицима у примени РИНО програма,
број 05-585/13 од 12.07.2013. године, у континуитету је вршено праћење измирења
обавеза за Управу у целини.
9. На захтев Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке Града Ниша, урађена је Информација – Представљање Града Ниша у којој су
презентовани подаци који се односе најпре на опште податке и локацију Града, затим
становништво као и податке којима се приказују привредни развој и запосленост у
Граду Нишу.
10. На захтев Одбора за банкарство, финансијске послове и осигурање
Регионалне привредне коморе Ниш израчунавани су и достављани подаци о стопама
незапослености за Републику Србију, Нишавску, Топличку и Пиротску област (укупно
за ниво области и 23 општине у саставу), у месечној динамици.
11. Такође, на захтев Одбора за банкарство, финансијске послове и осигурање
Регионалне привредне коморе Ниш, припремани су и достављани подаци о
просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом
оствареним у Републици Србији, Нишавској, Топличкој и Пиротској области и 23
општине у саставу наведених области, у месечној динамици.
12. На захтев Центра за социјални рад ''Свети Сава'', а за потребе израде
Извештаја о раду те установе за 2012. и 2013. годину, припремљен је и достављен
материјал обима 29 страна са статистичким подацима за територију Града Ниша и
градских општина у складу са дефинисаним захтевима и то:
а) Социо-демографска обележја становништва
1. Величина – број становника
2. Старосна структура становништва
3. Природни прираштај становништва
4. Образовна структура становништва
5. Мањинске етничке групе
6. Склапање и разводи бракова
7. Домаћинства и породице
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8. Пензионерска популација
б) Показатељи економске развијености
1. Број запослених по секторима делатности
2. Незапослена лица
3. Просечне зараде
13. На захтев Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града
Ниша, а за потребе израде Извештаја о обављању комуналних делатности у јединици
локалне самоуправе за 2013. годину, достављени су сви статистички подаци
дефинисани захтевом.
14. На захтев Већа Градске општине Нишка Бања, извршено је одређено
истраживање, прикупљене су и достављене информације и прописи неопходни за
спровођење поступка добијања решења о постојању бањског места на територији
Нишке Бање.
15. На основу Решења Министарства привреде Републике Србије, којим је
утврђено да је за Град Ниш извршен поступак категоризације за добијање статуса
туристичког места и потврђено да се Град Ниш сврстава у туристичка места I
категорије, код Републичког завода за статистику Србије је покренут поступак да
Град Ниш и Нишка Бања и у статистичким извештајима буду сагледани у складу са
донетим Решењем Министарства привреде.
Покренут поступак је успешно реализован тако да је Град Ниш, сврстан у
категорисана туристичка места I категорије, а Нишка Бања поново увршћена на
списак бањских места.
16. У складу са Решењем Градоначелника Града Ниша, број 786/2014-01 од
11.03.2014. године, о именовању Координационог тима за реализацију Пројекта
''Подршка у изради локалног плана управљања отпадом'', припремљени су потребни
статистички подаци и узето је учешће на састанцаима Координационог тима.
17. За потребе ажурирања Регистра административних поступака извршено је
проучавање достављеног Правилника о регистру административних поступака и
попуњен и достављен образац за брисање поступка који се односи на послове
статистике с обзиром да они, због своје специфичности, не могу да се третирају као
уобичајени управни послови.
18. У оквиру израде Извештаја о раду Управе за привреду за прво полугође
2014. године, припремљен је Извештај о раду Одсека за статистику и достављен ради
постављања на web страницу Одсека.
19. За потребе Одсека за одрживи развој припремани су статистички подаци за
већи број привредних и друштвених области на нивоу Града.
20. У складу са Налогом Градоначелника Града Ниша, број 2559/2014-01 од
22.07.2014. године, о обавези израде Извештаја о реализацији и извршавању одлука и
других аката Скупштине Града Ниша, Градског већа Града Ниша и Градоначелника
Града Ниша, урађен је извештај за Одсек за статистику.
21. У складу са Решењем Градоначелника Града Ниша, број 2573/2014-01 од
22.07.2014. године, о формирању Радне групе за израду Акционог плана одрживог
развоја Града Ниша за период 2015-2020. године, вршено је проучавање достављеног
материјала и узето учешће на првом састанку одржаном 21.08.2014. године.
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22. На захтев Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај,
припремљени су и достављени подаци о оствареним зарадама и зарадама без пореза и
доприноса у Граду Нишу, по делатностима, за јун 2014. године.
23. Узето је учешће у припреми Нацрта Акционог плана за имплементацију
Локалног плана управљања отпадом за Град Ниш као и припрема статистичких
података потребних за праћење ове области, у својству члана Координационог тима
за реализацију пројекта ''Подршка у изради локалног плана управљања отпадом'', по
решењу Градоначелника број 786/2014-01 од 11.03.2014. године.
24. На основу захтева Центра за социјални рад припремљени су и достављени
подаци из области виталне статистике за Град Ниш, према коначним подацима
Пописа становништва 2011. године (подаци се односе на број и структуре
становништва и домаћинстава по више модалитета).
25. Почев од месеца јула 2014. године, припремани су Извештаји о месечном
извештавању о обиму и врсти извршеног посла по пројекту Финансијско управљање и
контрола.
26. У складу са Решењем Градоначелника Града Ниша, број 2573/2014-01 од
22.07.2014. године, о формирању Радне групе за израду Акционог плана одрживог
развоја Града Ниша за период 2015-2020. године, извршено је ажурирање
статистичких података у том документу, урађени графикони према новим подацима
као и пратећа анализа.
27. У складу са упутством за припрему Одлуке о буџету Града Ниша за 2015.
годину, извршена је потребна припрема и попуна образаца за Одсек за статистику.
28. На захтев Канцеларије за локални економски развој Службе за послове
Градоначелника, а на основу закључка са колегијума Градског већа, за потребе израде
Проспекта за поступак емитовања муниципалних обвезница Града Ниша,
припремљени су и достављени подаци из следећих области: Компаративни
показатељи развоја, Становништво, Запосленост и зараде, Индустрија, Инвестиције,
Образовање и наука, Преглед по изабраним градовима и општинама Републике
Србије, стопе незапослености, у серији од десет година.
29. На захтев Управе за пољопривреду и развој села, а за потребе израде
документа Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја Града Ниша за 2015. годину ради подношења
Министарству пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије,
припремљен је и достављен материјал Идентификацина карта АП/ЈЛС за Град Ниш са
подацима из следећих области: Општи подаци (Административни и географски
положај, Демографски показатељи, Природни услови), Показатељи развоја
пољопривреде (Стање ресурса, производња пољопривредних производа, Показатељи
руралног развоја (Рурална инфраструктура, Диверзификација руралне економије).
30. На захтев Центра за социјални рад, а за потребе израде Извештаја о раду
Центра за социјални рад ''Свети Сава'' за 2014. годину, припремљени су и достављени
подаци о основним социо-економским обележјима Града Ниша: Становништво
(величина, старосна и полна структура, витални догађаји и природни прираштај,
основни контингенти становништва, домаћинства и породице, склапање и разводи
бракова, етничке групе) и Економски показатељи (запослени, незапослени, просечне
зараде).
31. По захтеву из Кабинета Градоначелника припремљени су одговори на
достављена питања ради објављивања у издању Водич за инвеститоре – Србија 2015.
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32. На захтев Редакције часописа ''Недељник'', за избор 20 најбољих градова и
општина у Републици Србији, припремљени су и достављени подаци о друштвеноекономским кретањима у Граду Нишу.
33. По захтеву руководства, извршена је израда Прегледа са статистичким
подацима за ГО Пантелеј који се односе на: број месних канцеларија, број становника,
број запослених (укупно и према секторима својине), број незапослених, број
пензионера, остварене просечне зараде и просечне пензије, број одборника
Скупштине ГО Пантелеј према полној структури, степену стручног образовања и броју
одборника у Скупштини Градске Општине према политичким партијама предлагачима.
34. По налогу руководства, а на основу захтева једног броја јавних предузећа,
припремљени су и достављени прегледи са подацима о броју запослених и просечним
зарадама без пореза и доприноса по делатностима, за Град Ниш у периоду од 2000. до
2014. године.
35. На захтев Градског већа Града Ниша, а за потребе припреме Одлуке о
угроженом купцу топлотне енергије Града Ниша, припремљен је преглед са подацима
о броју домаћинстава по приходним интервалима просечних месечних расположивих
средстава домаћинстава у 2014.години, за Регион Јужне и Источне Србије.
36. На захтев ТВ Коперникус, припремљени су подаци о кретању индустријске
производње привредних субјеката чије се седиште налази на територији Града Ниша,
за девет месеци ове године, и дата је изјава поводом тога.
37. По допису Службе за послове Градоначелника, број 1632/2015-14 од
28.12.2015., за потребе израде Нацрта Елабората о оправданости отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије, на територији Града
Ниша, без накнаде у корист Привредног друштва JOHNSON ELECTRIC ДОО НИШ,
извршено је ажурирање сегмента Акционог плана одрживог развоја Града Ниша 20152020.године ( Поглавље III – Достигнути ниво развоја ) званичним статистичким
подацима којима располаже Одсек за статистику, припремљени су пратећи табеларни
и графички прикази и урађена одговарајућа текстуална анализа , с обзиром да су
значајне квантитативне промене у подацима изазвале и квалитативне промене у
коментарима и закључивању.
38. На захтев Службе за послове Градоначелника - Канцеларије за локални
економски развој, а за потребе израде Акционог плана за дрвнопрерађивачки сектор
и производњу намештаја од масивног дрвета, на основу документационе базе Одсека
за статистику припремљени су тражени статистички подаци, израчунати показатељи
и извршена попуна следећих табела: Подаци о ресурсима шумског дрвета у
општини/граду, затим Структура површина града према врсти (начину коришћења)
земљишта и Пошумљене површине и посечена дрвна маса ( просечна годишња сеча ).
39. На захтев Центра за социјални рад "Свети Сава" у Нишу, а за потребе израде
Извештаја о раду Центра за 2015.годину, припремљени су и достављени табеларни
прегледи са детаљним статистичким подацима који се односе на основна социоекономска обележја Града Ниша из области виталне статистике и економских
показатеља, за чак 32 модалитета.
40. На захтев руководства Управе извршена је анализа достигнутог нивоа
развоја привреде Града Ниша за потребе израде Локалног акционог плана
запошљавања у Граду Нишу за 2016. годину.
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41. На захтев председника Скупштине Градске општине Медијана
припремљени су подаци и извршена статистичка анализа података из области
виталне статистике, запослености, зарада и индустријске производње, за територије
ГО Медијана и Града Ниша.
42. По захтеву руководства извршена је припрема Предлога Правилника о
систематизацији у делу описа послова за Одсек за статистику.
43. На основу достављеног материјала Радне групе за увођење и развој система
финансијског управљања и контроле у Граду Нишу, припремљен је предлог за
корекцију формулација пословних процеса дефинисаних од стране Радне групе у
достављеном материјалу за запослене у Одсеку за статистику, а у складу са пословима
утврђеним Правилником о систематизацији Управе.
44. По захтеву Управе за финансије извршена је израда Извештаја о
спроведеним набавкама на које се Закон о јавним набавкама не примењује, за први
квартал 2016.год.
45. Према захтеву Градске организације " Црвени крст - Ниш ", припремљени су
и достављени подаци о досељеном становништву у Град Ниш према времену
досељења (почев од 1940.године и раније /у петогодишњим интервалима/ закључно
са 2002.годином), старости становништва у време досељења и подручју са којег је
досељено.
46. На захтев Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај,
припремљени су и достављени тражени статистички подаци за израду Извештаја о
вршењу комуналних делатности за 2015. годину.
47. На захтев Службе за послове Градоначелника – Канцеларије за локални
економски развој, у више наврата је вршена припрема података и израчунавање
показатеља, за потребе попуне упитника заинтересованих инвеститора.
48. По захтеву Службе за одржавање и ИКТ, а за потребе Привредног друштва
"MD PROJEKT INSTITUT" д.о.о., са којим је Град склопио уговор, извршена је достава
тражених статистичких података потребних за израду Плана заштите од пожара
јединице локалне самоуправе.
49. У оквиру наставка активности за израду Ревизије Локалног плана
управљања отпадом Града Ниша, узето је учешће на састанцима Координационог
тима и извршено ажурирање статистичких података у оквиру сегмента 3.1.
Демографске и територијалне карактеристике Града Ниша.
50. На захтев Пројектног центра Управе за привреду, а ради израде одређених
пројеката по позиву Европске Уније, прикупљени су подаци и припремљени
извештаји о броју деце у домском смештају и хранитељским породицама који су у
завршним разредима средње школе, затим о броју деце са сметњама у развоју који су
такође у завршним разредима средње школе, као и о броју деце која су напустила
основно образовање, у оквиру школа на територији Града Ниша за последње три
године ( 2013., 2014. и 2015).
51. На захтев руководства Управе, а за потребе израде одређеног пројекта,
припремљени су и достављени статистички подаци из области виталне статистике за
територију Републике Србије и Града Ниша ( број становника, број припадника
националних мањина, број корисника социјалне помоћи, са акцентом на припаднике
Ромске популације, итд.), и израчунате захтеване структуре и показатељи.
52. На појединачан захтев корисника наших података припремљени су и
достављени статистички подаци за област пољопривреде, шумарства и водопривреде
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за више модалитета ( о површинама, пољопривредним газдинствима, производњи
житарица, индустријског, повртног и крмног биља, воћа и грожђа, броју стоке,
пошумљеним површинама и посеченој дрвној маси, итд.), за период од 2004. до
2014.године.
53. На захтев руководства Управе, а ради израде одређеног документа за
потребе Сталне конференције градова и општина РС, припремљени су и достављени
статистички подаци о оствареном туристичком промету у Граду Нишу по више
модалитета (број туриста, остварена ноћења туриста, просечан број ноћења туриста ),
како укупно за Град тако и домаћих и страних, почев од 2011.године па закључно са
јуном 2014.године.
54. За потребе израде Извештаја о раду ТОН-а, извршена је корекције текста
који се односи на остварен туристички промет.
55. На основу решења Градоначелника о формирању Посебне радне групе, које
треба да пружи стручну помоћ приликом израде Програма заштите животне средине
Града Ниша, са Акционим планом, за период 2017-2027.године, извршене су
иницијалне активности у погледу одржавања састанака, успостављања комуникације
са члановима радне групе, достављања документације, итд.
56. На захтев начелника Управе, а на основу решења Градоначелника о
образовању Радне групе за израду процене угрожености од елементарних непогода и
других несреће за територију Града Ниша, припремљени су и достављени статистичи
подаци потребни за израду Процене угрожености и планова заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама.
57. На основу захтева Градоначелника, припремљени су и достављени
статистички подаци из области виталне статистике, економије и образовања, за
осамнаест различитих модалитета у оквиру њих, за 21 град/општину у Републици
Србији.
58. На захтев уредништава већег броја медија у извештајном периоду
припремани су и достављани статистички подаци и пратећи коментари из следећих
области:
- општи статистички подаци за Град Ниш и градске општине у саставу
(површина, број насељених места, број становника, број запослених, број
незапослених, зараде, потрошачка корпа, итд),
-витална статистика са посебним освртом на негативну стопу
природног прираштаја Града Ниша,
- запосленост и незапосленог (број и стопе),
- зараде (укупне и без пореза и доприноса),
- потрошачка корпа производа (минимална и просечна),
- стамбени фонд (по пописним годинама и разним модалитетима).
59. За потребе израде Информатора о раду наше Управе, током 2013., 2014.,
2015. и девет месеци 2016. године, припремани су извештаји о извршеним пословима
у Одсеку за статистику.
60. Узето је учешће на низ састанака и радионица организованих од стране
Службе за послове Градоначелника, Канцеларије за локални економски развој, управа
Града, градских општина, итд.
61. Током године у континуитету су припремани и ажурирани подаци који се
објављују на web страни Одсека за статистику (српска и енглеска верзија).
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ОДСЕК ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.
135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16), јединица локалне самоуправе, односно Одсек за
заштиту животне средине у оквиру својих надлежности обезбеђује континуалну
контролу и праћење стања животне средине и обезбеђује средства за обављање
мониторинга.
У складу са Одлуком о буџетском Фонду за заштиту животне средине Града
Ниша, урађен је Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине Града Ниша за 2014. годину. На овај Програм Министарство, енергетике,
развоја и заштите животне средине Републике Србије дало је сагласност и Програм је
усвојен од стране Градског Већа Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 16/14).
У складу са обавезама локалне самоуправе утврђеним законима из области
заштите животне средине и наведеним Програмом, Одсек за заштиту животне
средине припремио је програме праћења стања животне средине који ће се
финансирати из средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне
средине у 2014. години након доношења од стране Градског већа Града Ниша.
Распоређена средства у буџету Града Ниша на позицији Фонда за 2014. годину износе
94.509.000,00 динара.
I – Програми праћења стања животне средине (мониторинг)










Програм мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији града Ниша
за 2013/2014. годину – реализован са „МД пројект институт“ д.о.о. Ниш;
Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2013/2014.
годину – реализован са Институтом за јавно здравље Ниш;
Програм праћења активности радионуклида у земљишту и у животној средини
на територији града Ниша за 2013/2014. годину – реализован са Заводом за
здравствену заштиту радника „Ниш“;
Програм систематског праћења квалитета земљишта на територији града
Ниша за 2013/2014. годину – реализован са Институтом „Ватрогас“ д.о.о. Нови
Сад;
Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за
2013/2014. годину – реализован са Институтом за јавно здравље Ниш;
Пројекат контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења у животној
средини, одређивање електромагнетно угрожених подручја на територији
града Ниша за 2013/2014. годину – реализован са Институтом „Ватрогас“ д.о.о.
Нови Сад;
Програм мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена на територији
града Ниша за 2013/2014. годину – реализован са Институтом за јавно здравље
Ниш;
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-I А фаза – реализован са „Иновациони центар напредних технологија
ЦНТ“ д.о.о. Ниш;
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Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2014. годину –
реализован са „SANIT M&M“ д.о.о. Ниш;
Програм уређења међублоковског зеленила у циљу унапређења животне
средине – реализован са ЈКП „Горица“ Ниш и
Програм уређења Спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе –
реализован са ЈКП „Горица“ Ниш.

Донето је Решење о приступању изради Програма заштите животне средине Града
Ниша 2016-2026. године.
Достављено Градском већу Града Ниша на доношење:
Предлог Програма озелењавања дворишта школских и предшколских установа
у циљу смањења нивоа буке и аерозагађења у 2014. години и
Предлог Решења о приступању изради пројектне документације која ће
омогућити звучну заштиту постављањем звучних баријера на одабраним
локацијама на територији Градске општине Медијана.
Достављено Градском већу Града Ниша на доношење:
Предлог Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за
2014/2015. годину.
II Програми праћења стања животне средине чија је реализација у току (мониторинг):





Програм мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији града Ниша
за 2014/2015. годину – реализује се са Факултетом заштите на раду у Нишу;
Програм праћења активности радионуклида у земљишту и у животној средини
на територији града Ниша за 2014/2015. годину – реализује се са Заводом за
здравствену заштиту радника „Ниш“;
Програм систематског праћења квалитета земљишта на територији града
Ниша за 2014/2015. годину – реализује се са Институтом „Ватрогас“ д.о.о. Нови
Сад;
Програм мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена на територији
града Ниша за 2014/2015. годину – реализован са Институтом за јавно здравље
Ниш и

Програми и пројекти управљања заштитом животне средине и природних
вредности:





Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2015. годину –
реализован са „SANIT M&M“ д.о.о. Ниш;
Програм уређења међублоковског зеленила у циљу унапређења животне
средине – реализује се са ЈКП „Горица“ Ниш;
Програм уређења Спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе –
реализује се са ЈКП „Горица“ Ниш и
Програм озелењавања дворишта школских и предшколских установа у циљу
смањења нивоа буке и аерозагађења – реализован са ЈКП „Горица“ Ниш.
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У складу са Одлуком о буџетском Фонду за заштиту животне средине Града
Ниша, урађен је Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине Града Ниша за 2015. годину. На овај Програм Министарство пољопривреде и
заштите животне средине Републике Србије дало је сагласност и Програм је усвојен
од стране Градског већа Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 13/15).
У складу са обавезама локалне самоуправе утврђеним законима из области
заштите животне средине и наведеним Програмом, Одсек за заштиту животне
средине припремио је програме праћења квалитета елемената животне средине и
програме и пројекте управљања заштитом животне средине и природних вредности
који ће се финансирати из средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење
животне средине у 2015. години. Распоређена средства у буџету Града Ниша на
позицији Фонда за 2015. годину износе 144.058.000,00 динара.
III – Програми праћења стања животне средине (мониторинг)












Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2015/2016.
годину;
Програм праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за
2015/2016. годину;
Програм мониторинга праћења стања и прогнозa аерополена на територији
града Ниша за 2015/2016. годину;
Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за
2015/2016. годину;
Програм испитивања загађености земљишта 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;
Програм контролног мониторинга нејонизјућих зрачења на територији града
Ниша у 2015. години;
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;
Програм праћења концентрације метана и угљен диоксида на телу депоније
„Бубањ“ и у њеној непосредној околини и
Пројекат обезбеђивања услова и формирање мобилне станице за контролни
мониторинг нејонизујућег зрачења, одређивање електромагнетно угрожених
подручја и формирање мапе електромагнетног зрачења за територију града
Ниша.

Програми и пројекти управљања заштитом животне средине и природних вредности:
 Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша;
 Програм уређења међублоковског зеленила у циљу унапређења животне
средине;
 Програм уређења Спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе;
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 Програм озелењавања дворишта школских и предшколских установа у циљу
смањења нивоа буке и аерозагађења;
 Ревизија Локалног катастра извора загађења животне средине;
 Програм чишћења дивљих депонија на територији града Ниша;
 Програм едукације у области заштите животне средине;
 Мерење по налогу инспекције и у случају хемијског удеса;
 Израда пројектне документације која ће омогућити звучну заштиту
постављањем звучних баријера на одабраним локацијама на територији града
Ниша;
 Израда пројектне документације за испитивање подземних вода града Ниша;
 Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине;
 Континуирано праћење запреминског протока отпадних вода из градског
канализационог система у реципијент – реку Нишаву у циљу пројектовања
постројења за пречишћавање отпадних вода;
 Информисање, оглашавање и објављивање података о стању и квалитету
животне средине;
 Учешће Града у суфинансирању међународних пројеката и учешће Града у
финансирању и суфинансирању осталих програма и пројеката из области
заштите животне средине и
 Надзор над спровођењем дезинсекције.
Градско веће Града Ниша донело је:
Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2015. годину;
Програм чишћења дивљих депонија на територији града Ниша;
Програм праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за
2015/2016. годину;
Програм испитивања загађености земљишта 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;
Програм мониторинга праћења стања и прогнозa аерополена на територији
града Ниша за 2015/2016. годину и
Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2015/2016.
Годину;
Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије
дало је сагласност на Програм контроле квалитета ваздуха на територији града
Ниша за 2016. годину.
У складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. годину, („Службени лист
Града Ниша“ број 102/2014, 9/2015 и 35/2015) и Програмом коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине града Ниша за 2015. годину, на
позицији Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине,
опредељена су средства за финансирање програма и пројеката удружењима у области
заштите животне средине:
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1. Дана 28.05.2015. године, објављен Јавни конкурс за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују
удружења у области заштите животне средине у 2015. години, на територији
града Ниша, под називом „Зелени Ниш“.
Градско веће Града Ниша, 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, донело је
Решење о додели средстава за финансирање Пројекта од јавног интереса „Еко Панда“
Удружењу у области заштите животне средине НВО „Еколенд“ Ниш.
2. Дана 03.11.2015. године, објављен Јавни конкурс за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују
удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша и
односе се на:
- популаризацију, подстицање, усмеравање и јачање свести о значају заштите
животне средине (информисање, промотивне активности, издаваштво,
фестивали, кампање, еколошке изложбе и сл);
- унапређење знања о одређеној теми кроз организовање неформалних
образовних активности (семинари, стручни скупови и др) и
- друге активности које доприносе образовању, одговорном понашању и
активном укључивању грађана у заштиту животне средине Града Ниша.
У складу са Листом вредновања и рангирања, утврђене од стране Комисије за
спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса, Управа за
привреду, одрживи развој и заштиту животне средине – Одсек за заштиту животне
средине, припремио је предлог Решења којим се одобравају средства удружењима у
области заштите животне средине на територији града Ниша за реализацију
програма и пројеката и доставио Градском већу Града Ниша, на разматрање и
доношење.
Градско веће Града Ниша, 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,
донело је Решење о додели новчаних средстава бр.134-2/2016-03, од 02.02.2016.
године о додели средстава за финансирање Пројекта од јавног интереса „Радимо за
лепше домове“ Удружењу „АзБуки“ Ниш и Пројекта од јавног интереса „Промени
навике-подржи природу“, Удружењу грађана „Плант“ Ниш.
Град Ниш закључио је уговоре за реализацију наведених пројеката од јавног
интереса у области заштите животне средине.
У складу са Одлуком о буџетском Фонду за заштиту животне средине Града
Ниша, урађен је Предлог Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине Града Ниша за 2016. годину и упућен Министарству пољопривреде
и заштите животне средине Републике Србије, на сагласност. Програм коришћења
средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2016. годину,
донело је Градско веће Града Ниша дана 25.02.2016. године, бр.239-13/2016-03.
У складу са Одлуком о буџетском Фонду за заштиту животне средине Града
Ниша, урађен је Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине Града Ниша за 2016. годину. На овај Програм Министарство пољопривреде и
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заштите животне средине Републике Србије дало је сагласност и Програм је усвојен
од стране Градског већа Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 13/16).
У складу са обавезама локалне самоуправе утврђеним законима из области
заштите животне средине и наведеним Програмом, Одсек за заштиту животне
средине припрема програме праћења квалитета елемената животне средине и
програме и пројекте управљања заштитом животне средине и природних вредности
који ће се финансирати из средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење
животне средине у 2016. години. Распоређена средства у буџету Града Ниша на
позицији Фонда за 2016. годину износе 167.475.000,00 динара.
Градско веће Града Ниша донело је:
Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2016. годину;
Програм испитивања масене активности радионуклида у земљишту и у
животној средини на територији града Ниша за 2016/2017. годину;
Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за
2016/2017. годину;

Програм Уређење Спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе;
Програм Уређење међублоковског зеленила у циљу унапређења животне
средине;
Решењe о приступању изради Програма заштите животне средине Града Ниша
2017-2027. године;
Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2016/2017.
годину и
Програм чишћења дивљих депонија на територији града Ниша;
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша,
доставила је Министарству пољопривреде и заштите животне средине Републике
Србије, Предлог Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за
2016/2017. годину, на сагласност. Министарство пољопривреде и заштите животне
средине Републике Србије дало је Сагласност, бр.353-01-00655/2016-17, од 25.04.2016.
године, на наведени програм.
Програми праћења стања животне средине (мониторинг) који се реализују:






Програм праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за
2015/2016. годину, са Факултетом заштите на раду у Нишу;
Програм мониторинга праћења стања и прогнозa аерополена на територији
града Ниша за 2015/2016. годину, са Институтом за јавно здравље Ниш;
Програм испитивања загађености земљишта на територији града Ниша за
2015/2016. годину, са Институтом Ватрогас Нови Сад;
Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за
2016/2017. годину, са Институтом Ватрогас Нови Сад;

Програм испитивања масене активности радионуклида у земљишту и у
животној средини на територији града Ниша за 2016/2017. годину ,са Заводом
за здравствену заштиту радника „Ниш“;
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Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2016/2017.
годину, прва партија, Институтом за јавно здравље Ниш.

Програми и пројекти управљања заштитом животне средине и природних вредности
који се реализују:
 Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2016. годину,
са Предузећем „Санит М&М“ доо Ниш;
 Програм Уређење Спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе, са ЈКП
„Медиана“ Ниш;
 Програм Уређење међублоковског зеленила у циљу унапређења животне
средине, са ЈКП „Медиана“ Ниш;
 Програм чишћења дивљих депонија на територији града Ниша, са ЈКП
„Медиана“ Ниш;
 Израда Програма заштите животне средине Града Ниша, са Акционим планом
за период од 2017-2027. године, са „МД Пројект Институт“ доо Ниш.
Донето је шест Решења о оснивању Посебних радних група како би пружиле
стручну помоћ приликом израде Програма заштите животне средине Града Ниша, са
Акционим планом за период од 2017-2027. године и то:
Решење о оснивању Посебне радне групе из области која обрађује чиниоце
животне средине (предео и екосистем, клима и климатске промене, воде,
ваздух, земљиште, зеленило и зелена инфраструктура, минерални ресурси,
заштићена природна добра и биодиверзитет, обновљиви извори енергије);
Решење о оснивању Посебне радне групе из области која обрађује чиниоце
развоја и утицаја привредних сектора на животну средину (урбанизам и
просторно планирање, енергетику и енергетску ефикасност, индустрију,
шумарство, ловство и рибарство, пољопривреду, туризам и саобраћај);
Решење о оснивању Посебне радне групе из области која обрађује факторе
ризика по животну средину (бука, отпад, отпадне воде, јонизујуће и
нејонизујуће зрачење, хемикалије и хемијски удеси, биохазарди и зоохигијена,
природне катастрофе);
Решење о оснивању Посебне радне групе из области која обрађује чиниоце
квалитета животне средине (здравље, образовање, информисаност и подизање
јавне свести);
Решење о оснивању Посебне радне групе из области која обрађује инструменте
за спровођење Програма (институционални оквир, економски инструменти и
финансирање) и
Решење о оснивању Посебне радне групе из области која обрађује Акциони
план као део Програма заштите животне средине Града Ниша за период од
2017-2027. године.
IV – Спровођење поступка Стратешке процене утицаја планова на животну средину
У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), Одсек за заштиту животне средине даје Мишљење на
предлог Одлуке о приступању изради стратешке процене утицаја планова на
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животну средину и предлог Одлуке о неприступању изради стратешке процене
утицаја планова на животну средину.
У 2014. години дата су:
1. Мишљења на предлоге Одлука о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину за следеће планове:
План детаљне регулације одморишта „Трупале“ тип – I лево, на простору
инфраструктурног коридора аутопута Е – 75, деоница Београд – Ниш, на
животну средину.
План детаљне регулације стамбеног насеља у улици Зетској бб у Нишу.
Плана генералне регулације обилазне пруге на подручју града Ниша у
Нишу, на животну средину.
Плана генералне регулације подручја општине Пантелеј III фаза – запад.
План генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст у
Нишу – III фаза.
План генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј III фаза
– исток.
План генералне регулације подручја Градске општине Нишка Бања III
фаза – исток.
План генералне регулације подручја Градске општине Палилула III фаза.
2. Мишљења на предлоге одлука о приступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину:
План магистралног цевовода МГ – 10 Ниш – Димитровград – граница
Србија/Бугарска на територији Града Ниша.
3. Дато је Мишљење на Генерални пројекат за изградњу једноколосечне пруге
за обилазницу око Ниша.
4. Израђен Предлог активности Одсека за заштиту животне средине у циљу
израде Програма развоја Града Ниша за 2015. годину.
5. Донето Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине за
потребе израде Генералног урбанистичког плана Ниша и Плана генералне
регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе.
У 2015. години дата су:
1. Мишљења на предлоге Одлука о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину за следеће планове:
Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст у
Нишу – прва фаза.
Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст у
Нишу – четврта фаза jуг.
Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст у
Нишу – четврта фаза запад.
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Плана генералне регулације за насеља Доња Трнава, Доња Топоница и
Мезграја у Градској општини Црвени Крст у Нишу.
Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула у Нишу
– четврта фаза југоисток.
Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула у Нишу
– четврта фаза jугозапад.
Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула у Нишу
– четврта фаза запад.
Плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј у Нишу
– четврта фаза север.
Плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј у Нишу
– четврта фаза североисток.
Плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј у Нишу
– четврта фаза северозапад.
2. Мишљења на предлоге одлука о приступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину:
за део спољашњег градског примарног прстена од државног пута II – A
реда број 158 до државног пута II – Б реда број 427, деонице на
територији Града Ниша.
Плана генералне регулације за подручје Каменичког Виса и викенд
насеља на потезу Каменица – Церје.
Плана
генералне
регулације
за
грађевинско
подручје
уз
инфраструктурни коридор и реку Нишаву на потезу Сићевачке клисуре.
3. У 2015. години Одсек за заштиту животне средине донео је Решење –
сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације Аеродрома „Константин Велики“ у Нишу;
4. У поступцима израде планова за административно подручје Града Ниша
донета су решења о утврђивању мера и услова заштите животне средине:
Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине у
поступку израде Плана генералне регулације обилазне пруге на подручју
Града Ниша;
Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине који су од
значаја за израду Плана детаљне регулације за грађевинско подручје уз
инфраструктурни коридор и реку Нишаву на потезу Сићевачке клисуре;
Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине у
поступку израде Плана Плана детаљне регулације за подручје
Каменичког Виса и викенд насеља на потезу Каменица – Церје и
Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине у
поступку израде Плана генералне регулације за насеља Доња Трнава,
Доња Топоница и Мезграја у Градској општини Црвени Крст.
У 2016. години дата су:
_____________________________________________________________________________________
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине – Информатор о раду,
последње ажурирање децембар 2016.године

1. Мишљења на предлоге Одлука о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину за следеће планове:
Других измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске
општине Палилула – прва фаза;
План детаљне регулације централног дела урбанистичке целине „М“
северно од улице Ивана Милутиновића на подручју Градске општине
Палилула.
2. У поступцима израде планова за административно подручје Града Ниша
донета су решења о утврђивању мера и услова заштите животне средине:
Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине у поступку
израде израде Плана генералне регулације подручја Градске општине
Црвени Крст – четврта фаза југ;
Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине у поступку
израде Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст
– четврта фаза запад;
Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине у поступку
израде Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула –
четврта фаза југозапад;
Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине у поступку
израде Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула –
четврта фаза запад;
Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине у поступку
израде Плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј –
четврта фаза север;
Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине у поступку
израде Плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј –
четврта фаза североисток;
Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине у поступку
израде Плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј –
четврта фаза северозапад и
Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине у поступку
израде Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула –
четврта фаза југоисток.
V – Локална мрежа мерних места и државна мрежа мерних станица за праћење
квалитета ваздуха
Одсек за заштиту животне средине сарађује са - Агенцијом за заштиту животне
средине Републике Србије и у складу са Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“,
бр. 36/09, 88/10 и 10/13), која нам доставља месечне извештаје о квалитету ваздуха
са мерних места из локалне мреже. Резултати аутоматског мониторинга квалитета
ваздуха Агенција објављује свакодневно и могу се очитавати. Аутоматске станице за
мерење квалитета ваздуха из државне мреже постављене су раније на локацијама
Института за јавно здравље Ниш, ОШ „Свети Сава“ и на мерном месту „Каменички
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вис“. Ови резултати су свакодневно доступни на сајту: www.sepa.gov.rs. Одсек за
заштиту животне средине једном дневно очитава резултате и приказује их у
месечним билтенима.
Такође Град Ниш, у сарадњи са Институтом за јавно здравље Ниш мери
концентрацију аерополена и резултати мерења концентрације аерополена могу се
очитати на сајту: www.izjz-nis.org.rs
VI – Званична презентација Одсека за заштиту животне средине на сајту Града Ниша и
извештаји мониторинга:
На сајту www.privredanis.freeiz.com/ZivotnaSredina.htm Управа за привреду, одрживи
развој и заштиту животне средине - Одсек за заштиту животне средине редовно
објављује:
 Извештај о резултатима мерења стања квалитета ваздуха, које нам доставља
Агенција за заштиту животне средине Републике Србије;
 Извештај о резултатима мерења стања нивоа комуналне буке;
 Извештај о резултатима мерења квалитета површинских вода;
 Извештај о резултатима мерења аерополена;
 Извештај о резултатима испитивања активности радионуклида у земљишту и
у животној средини;
 Извештај о резултатима испитивања загађености земљишта;
 Извештај о резултатима мерења нивоа нејонизујућих зрачења и
 Обавештења о терминима спровођења третмана дезинсекције у складу са
Програмом.
VII – Едукација
1. Учешће на презентацији „Трибина систем управљања отпадом“, у Регионалном
центру Ниш, септембар 2014. године;
2. Учешће на 3. радионици семинара „Процес израде локалних планова управљања
отпадом“ у оквиру програма Exchange 4, у организацији СКГО, у Ивањици у
периоду 29.09. – 01.10. 2014. године;
3. Учешће на Обуци за процес припреме и увођења програмског буџетирања, у
оквиру званичне презентације СКГО „Програмско буџетирање“, 14.11.2014. године
у Нишу.
4. Учешће на отварању Tвининг пројекта Унапређење управљања опасним отпадом
у Републици Србији – Интегрисани план управљања опасним отпадом, у
организацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине
Републике Србије, Београд, 15.05.2015. године;
5. Учешће на
радионици под
називом
„Савремене
мреже бежичне
телекомуникационе мреже и електромагнетна поља“, Београд, 22.05.2015. године,
на позив Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике
Србије, у организацији Лабораторије за радио-комуникације Електротехничког
факултета Универзитета у Београду и компанијe Телеком Србија, у оквиру FP7
пројекта LEXNET;
6. Учешће на радионици радионици под називом „ECRAN-Национална радионица о
практичној апликацији Стратешке процене животне средине (SEA) и Процени
утицаја на животну средину (EIA) у Србији“, Београд, 01.06. до 04.06.2015. године,
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на позив Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике
Србије, у организацији Генералног директората Европске комисије за Суседство и
преговоре о проширењу у оквиру инструмента TAIEX;
7. Учешће на Четвртом састанку мреже Еко-повереника СКГО, 25. новембар 2015.
године Београд, „Бест Вестерн - Хотел М“, Булевар ослобођења 56а и
8. Обилазак две регионалне депоније које имају инсталирана постројења за
пречишћавање процедних вода са депоније, технологија реверсне (повратне)
осмозе у градовима Дробета-Турн Северин и Крајова у Румунији, у периоду од
31.08.2016. до 01.09.2016.године.
VIII – Међународни пројекти
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, Одсек за
заштиту животне средине учествује у Пројекту ELAIN (Environmental Local Authorities
Interbalkan Network) –''Интербалканска мрежа локалних власти у области животне
средине''. Пројекат ELAIN (Environmental Local Authorities Interbalkan Network) –
''Интербалканска мрежа локалних власти у области животне средине'' је резултат
потписивања ''Меморандума о разумевању о међубалканској сарадњи у области
заштите животне средине'', између Града Ниша и Асоцијације за заштиту животне
средине Града Атине и Пиреја. Један од циљева Меморандума је формирање
Балканске мреже која ће покренути иницијативу за планирање и дефинисање
приоритетних проблема у области заштите животне средине, успоставити програм
заједничког оквира деловања коришћењем технолошки напреднијих и иновативних
апликација за решавање проблема у области заштите животне средине и оснажити
активно учешће грађана у заштити животне средине.
Први локални састанак одржан је у Градској Управи Града Ниша, дана 20.02.2014.
године, у присуству представника Града Ниша, невладиних организација и волонтера
који се баве заштитом животне средине. Циљ састанка је био да се заједнички, са
представницима невладиних организација, кроз разговор идентификују проблеми из
области животне средине, али и проблеми са којима се Градска управа сусреће при
њиховом решавању.
Са информацијама прикупљеним на локалном догађају, све општине/градови,
партнери на Пројекту учествовали су на 1. Међународном догађају (31.03. - 02.04.2014.
године), у главном граду Албаније, Тирани.
Други локални састанак одржан је 09.10.2014. године је у Градској Управи Града
Ниша. На другом локалном догађају представници Града презентовали су нова могућа
решења приоритетних проблема у области животне средине.
Друга Међународнa конференција у вези Пројекта ELAIN (Environmental Local
Authorities Interbalkan Network) – ''Интербалканска мрежа локалних власти у области
животне средине'' одржана је у периоду од 03.11. до 06.11.2014. године у Бијељини,
БИХ, на којој су презентована нова решења у области заштите животне средине, а
представници Града представили су резултате другог локалног састанка одржаног у
Граду Нишу.
Трећа Међународна конференција одржана од 06.04. до 08.04.2015. године у
Атини, у оквиру Пројекта ELAIN (Environmental Local Authorities Interbalkan Network) –
''Интербалканска мрежа локалних власти у области животне средине''. Носилац и
имплементатор треће Међународне конференције Пројекта је Удружење општина
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Атине и Пиреја за заштиту животне средине (PE.SY.D.A.P.), са седиштем у
Керацинијум, Грчка.
IX – Послови процене утицаја на животну средину
Предмети процене утицаја на животну средину урађени у 2014. и 2015. години у
складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ број
135/04 и 36/09).
Одсек за заштиту животне средине је у извештајном периоду одлучивао и спроводио
законску процедуру по предметима у поступку процене утицаја на животну средину у
свим фазама одлучивањa.
У овом периоду поднето је 182 захтева.
Донето (78) решењa по предметима у поступку;
Донето (12) закључака о одбацивању захтева;
Донетa (3) закључка о обустави поступка;
Донет (1) закључак о прекиду поступка до решења претходног питања;
Извршено (298) јавних оглашавања по предметима у поступку;
Одржане (43) јавнe расправe;
За одржане јавне расправе урађен (43) записник;
Одржано (93) седница Техничке комисије;
За све одржане седнице Техничке комисије урађени су записници и
извештаји (124);
Дописи и обавештења по службеној дужности (2953);
Извршено (66) обиласка локација по захтевима за решавање предмета у
процедури.
X – Послови који се односе на спровођење поступка проглашавања заштићених
природних добара
Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и
Општина Мерошина покренули су поступак проглашења заштићеног подручја
Споменика природе „Лалиначка слатина“ и потписали Споразум о стављању под
заштиту Споменика природе „Лалиначка слатина“.
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине – Одсек за заштиту
животне средине организовала је јавну расправу, која је одржана 21.03.2014. године, о
Студији о заштити Споменика природе „Лалиначка слатина“ (коју је урадио Завод за
заштиту природе Србије) и Предлогу акта – Одлуке о проглашењу Споменика природе
„Лалиначка Слатина“.
Студија са комплетном документацијом достављена је Министарству надлежном за
заштиту животне средине ради прибављања сагласности.
Сагласност на Нацрт Одлуке о проглашењу Споменика природе „Лалиначка слатина“,
прибављена је од Министарства пољоппривреде и заштите животне средине
Републике Србије, бр.353-02-00852/2014-08, од 03.02.2015. године.
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша,
доставила је нацрт Одлуке о проглашењу Споменика природе „Лалиначка слатина“,
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Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке Града
Ниша, на мишљење.
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша
упутиће нацрт Одлуке Градском већу Града Ниша на даљу надлежност, након
прибављеног мишљења Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и
јавне набавке Града Ниша о обезбеђеним средствима за финансирање свих потребних
активности у 2015. години, које се односе на Споменик природе „Лалиначка слатина“.
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша
упутила је нацрт Одлуке Градском већу Града Ниша на даљу надлежност.
Одлука о проглашењу споменика природе „Лалиначка слатина“ донета је на
седници Скупштине Града Ниша под бројем 06-446/2015-12-02 од 24.09.2015.године.
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша је
доставила фотокопију Одлуке о проглашењу споменика природе „Лалиначка
слатина“дописом од 13.10.2015.године, ЈП „Дирекцији за изградњу Града Ниша“,
Републичком Геодетском Заводу, Служби за катастар непокретности Ниш и Заводу за
заштиту природе Србије Радна јединица у Нишу.
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша дала
је сагласност на Привремени програм управљања Споменика природе „Лалиначка
Слатина“ под бројем 501-2/2014-05 од 27.10.2015.године и исту доставила ЈП
„Дирекцији за изградњу града Ниша“, као управљачу заштићеног подручја.
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине – Одсек за
заштиту животне средине израдила је предлог Одлуке о престанку заштите
споменика природе „Павловићев храст“ у Д. Трнави. Служба за послове Скупштине
Града је дала позитивно мишљење на нацрт одлуке и нацрт одлуке је достављен
Градском већу Града Ниша на даљу процедуру.
Одлука о престанку заштите споменика природе „Павловићев храст“ у Д. Трнави
донета је 14.10.2014. године.
XI –Евиденција предмета:
У складу са Правилником о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о
спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС“ број 69/2005), Одсек за заштиту животне средине води електронску
базу података о свим предметима и спроведеним поступцима. Електронска база
подразумева израду електронског облика јавне књиге за наведени период, унос свих
приспелих предмета и одлука по фазама решавања. Урађени и завршени предмети су
архивирани.
XII – Израда Годишњег извештаја о квалитету животне средине и израда Екобилтена:
Одсек за заштиту животне средине, на основу добијених резултата праћења стања
животне средине (мониторинга), израђује Годишњи извештај о квалитету животне
средине и Екобилтен, који се једном месечно редовно објављује на сајту Управе, на
страни Одсека за заштиту животне средине:
www.privredanis.freeiz.com/ZivotnaSredina.htm
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ГРУПА ЗА ГРАДСКЕ РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Послови градских робних резерви у 2015.години, извршавани су у складу са
Програмом робних резерви града Ниша за 2015.годину, који је Градоначелник града
Ниша донео дана 04.03.2015.године, под бројем 686/2015-01.
1. Одобрене су позајмице робе из робних резерви по захтевима јавних предузећа у
циљу превазилажења проблема у обављању примарне делатности и то:
- На захтев ЈКП „Медиана“ Ниш, у јануару 2015.године, Градоначелник је донео
Решење о позајмици индустријске соли ЈКП „Медиана“ Ниш, на основу кога је
урађен Уговор о позајмици индустријске соли из робних резерви са
корисником позајмице,
- Позајмицу индустријске соли ЈКП “Медиана“ Ниш је вратила у мају и септембру
2015.године, а евро дизела у августу 2015.године.
- На захтев ЈКП „Горица“ Ниш, у августу и септембру 2015.године, Градоначелник
је донео Решења о позајмици евро дизела ЈКП „Горица“ Ниш, на основу којих су
урађени Уговори о позајмици евро дизела из робних резерви са корисником
позајмице.
2. Урађени су предлози решења о продужењу рока враћања позајмице за наредних
шест месеци, на захтев корисника позајмица, поднетих у фебруару 2015.године. На
поднете предлоге Градоначелник Града Ниша је дао сагласност, сагледавајући
материјалну ситуацију корисника позајмица. На основу решења урађени су и
потписани анекси уговора са корисницима позајмица: ЈКП „Медиана“ Ниш за
позајмљени евро дизел, Предшколском установом „Пчелица“ за позајмљено млеко
у праху, ЈКП „Градска Топлана“ Ниш за позајмљени мазут, Установа Дечије
одмаралиште „Дивљана“ Ниш за позајмљени мазут , Установа дечији центар Ниш
за позајмљени мазут и ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за позајмљењни евро дизел.
Позајмице су продужене и у августу наведеним корисницима, изузев Установи
дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш која није испунила услове за продужетак
позајмице, тако да је предмет прослеђен Правобранилаштву Града Ниша на
поступак.
3. Користећи могућност повраћаја позајмица робе из робних резерви у новцу, у складу
са Решењем Градоначелника Града Ниша о формирању робних резерви Града у
новцу, у току 2015. године позајмљену робу из робних резерви вратили су у новцу:
- ЈКП „Дирекција за јавни превоз“ вратила је маја 2015.године позајмицу евро
дизела у новцу;
- ЈП за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш вратило је децембра
2015.године позајмицу евро дизела у новцу;
- Установа Дечији Центар Ниш, вратила је децембра 2015.године позајмицу
мазута у новцу.
4. Активности на реализацији потписаних споразума о начину и динамици повраћаја
дуга у ратама на основу правноснажних судских пресуда, тако да је у 2015. години:
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Извршен повраћај дела дуга, од стране ЈКП „Тржница“ у новцу у износу од
1.200.000,00 динара, што у килограмима шећера износи 18.981 кг;
- Извршен повраћај преосталог дуга, од стране АД „Житопек“ Ниш у новцу у
износу од 12.343.500 динара, што прерачунато по ценама на дан уплате износи
603.486 кг пшенице, чиме је измирен укупан дуг по пресуди;
- Народно позориште Ниш вратило је преосталу количину од 600 кг кристал
шећера, чиме је извршен повраћај целокупне количине од 1.300 кг кристал
шећера;
- Установа „Пчелица“ вратила је део дуга од 1.485 кг кухињске соли, 1.665 кг
јестивог уља и 10.450 кг брашна.
-

5. Правобранилаштву Града Ниша, достављени су предлози за попкретање поступка
утужења пред надлежним судом, ради повраћаја робе од корисника позајмица који
нису у року вратили позајмљену робу робним резервама града, а нису подносили
захтеве за продужетак рока повраћаја позајмица;
6. Ради спречавања штете на роби и отклањања могућих неправилности у чувању
робе редовно је контролисана роба робних резерви код складиштара, као и услови
складиштења са роковима трајања ускладиштене робе из робних резерви, а о
извршеној контроли састављани записници на лицу места. Комисија формирана за
попис робних резерви Града Ниша, извршила је току 2015.године три пописа и о
извршеним пописима и утврђеном стању поднела извештаје.
Пописом извршеним у децембру код складиштара, од стране запослених у групи за
градске робне резерве, утврђено је следеће стање:
Р.бр.

1.

СКЛАДИШТАР

Датум
пописа

ЈКП "NAISSUS" Ниш

18.12.2015.

ВРСТА РОБЕ

Јед.
мере

СТАЊЕ

Алуминијум –
сулфат
Кристал шећер
Јестиво уље

кг

30.000

кг
л

1.150
2.140

кг
кг
кг
кг

7.085
582
12.850
648.877

2.

"ЖИТОПЕК" А.Д.
Ниш

16.12.2015.

3.

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"
Ниш

25.12.2015.

Кухињска со
Детерџент
Брашно ТИП-500
Мазут

4.

ЈКП „МЕДИАНА“Ниш

16.12.2015.

Индустријска со

кг

306.000

Евро дизел

л

17.400
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7. Годишњи финансијски план и квартални планови извршења буџета урађени су
према Одлуци о Буџету Града Ниша за 2015.годину. У складу са планираним
средствима за робне резерве града Ниша, ради измирења обавеза према
складиштарима и осталих расхода Управи за финансије су подношени захтеви за
пренос средстава (ЗПТ образац).
Градоначелник Града Ниша, донео је Решење о формирању робних резерви у
новчаним средствима бр. 685/2015-01 од 27.02.2015.године. Средства која су у
2015.години, уплаћена по основу повраћаја позајмица у новцу, по обрачунатим
каматама за коришћење позајмица роба из робних резерви и по Споразуму на рачун
примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова износе 40.460.618,00
динара.
У циљу израде Буџета града Ниша за 2016.годину, урађен је предлог финансијског
плана за 2016.годину за градске робне резерве.
У Групи за градске робне резерве, у периоду јануар–децембар 2016.године, у
складу са Програмом робних резерви града Ниша за 2016.годину, који је Градоначелник
града Ниша донео дана 18.03.2016.године, под бројем 819/2016-01, обављани су
следећи послови:
1. Урађени су предлози решења о продужењу рока враћања позајмице за наредних
шест месеци, односно годину дана, на захтев корисника позајмице, поднетих у
фебруару и априлу 2016.године и то: ЈКП „Градска Топлана“ Ниш за позајмљени
мазут, Предшколске установе „Пчелица“ за позајмљено млеко у праху и ЈКП
“Горица“ Ниш за позајмљени евро дизел. На основу решења урађени су и
закључени анекси уговора са наведеним корисницима позајмица.Са Установом
„Пчелица“ реализован је повраћај позајмљеног млека у праху у износу од 227
кг, у новцу, док је за други уговор о позајмици 9.333 кг млека у праху по захтеву
установе „Пчелица“ продужен рок за повраћај до 28.02.2017.године на основу
решења и анекса уговора о продужењу позајмице. По захтеву ЈКП “Горица“ Ниш
за повраћај позајмљеног евро дизела из градских робних резервиу новвцу,
урађено је решење и Уговор о начину и динамици повраћаја позајмљене робе.
2. Активности на реализацији повраћаја дуговања градским робним резервама по
правоснажним пресудама и потписаним споразумима о начину и динамици
повраћаја дуга у ратама (у новцу или роби) на основу правноснажних судских
пресуда и др.
3. Вршена достава неопходних аката Правобранилаштву града Ниша, за
покретање поступка пред надлежним судом, а ради повраћаја робе од
корисника позајмица који нису у року вратили позајмљену робу робним
резервама града; достављана су им обавештења о измирењу дуговања
градском робним резервама по извршним пресудама и тражена мишљења на
предложене уговоре и анексе уговора и др.
4. Годишњи финансијски план са изменама у току године, план набавки и план
извршења буџета за први, други, трећи и четврти квартал, урађени су према
Одлуци о Буџету Града Ниша за 2016.годину и ребалансима буџета у
2016.години. У циљу израде буџета за 2017.годину, урађен је предлог
финансијског плана за 2017.годину за градске робне резеве.
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5. У складу са планираним средствима за робне резерве града Ниша, ради
измирења обавеза према складиштарима, плаћања обавезних пореза и осталих
расхода, Управи за финансије су подношени захтеви за пренос средстава (ЗПТ
образац).
6. Редовно су обрачунаване камате (месечне) корисницима позајмице роба из
градских робних резерви, а на основу Уговора и Анекса Уговора о позајмици
робе из робних резерви.
7. Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке
достављени су у циљу израде Завршног рачуна буџета за 2015. тражени
извештаји о оствареним приходима и извршеним расходима робних резерви у
2015.години са образложењем. Такође, за потребе ове Управе достављена је
Информација са табеларним прегледом о стању и вредности робних резерви
Града Ниша (стање на дан 31.12.2015. године), као и Табела-Спецификација
инструмената за књижење у ванбилансној активи и пасиви. Урађен је и
квартални извештај о реализацији плана набавки.
8. Средства која су у периоду јанауар-октобар 2016.године, уплаћена по основу
повраћаја робе робних резерви у новцу по пресуди и обрачунатих камата за
коришћење позајмица роба из робних резерви, на рачун примања од продаје
робних резерви у корист нивоа градова износе 7.499.510,77 динара.
9. У циљу контроле робе из робних резерви, спречавања штете на роби и
отклањања могућих неправилности у чувању робе, Комисија за попис робе
робних резерви Града Ниша, извршила је три пописа у току 2016.године.
Задњим пописом у октобру 2016. на 4 локације (складишта) утврђено је
следеће стање градских робних резерви:

Р.бр.

СКЛАДИШТАР

Датум
пописа

1.

„ЖИТОПЕК“ А.Д. Ниш

12.10.2016.

2.

ЈКП „МЕДИАНА“ Ниш

28.10.2016.

3.

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
Ниш
ЈКП „NAISSUS“ Ниш

25.10.2016.

4.

20.10.2016.

ВРСТА РОБЕ

Јед.
мере

СТАЊЕ

Кристал шећер
Јестиво уље
Кухињска со
Детерџент
Брашно ТИП500
Индустријска со
Евро дизел
Мазут

кг
л
кг
кг
кг

1.400
4.140
7.085
834
24.850

кг
л
кг

306.000
17.400
648.877

Алуминијум –
сулфат

кг

30.000

У складу са Законом о робним резервама („Сл. гласник РС“ број 104/13)
Скупштина Града Ниша донела је 03.03.2016.године Одлуку о образовању робних
резерви града Ниша („Сл. лист Града Ниша“ број 18/16). У децембру 2016.године
Градоначелник Града Ниша донео је решење о смањењу робних резерви у новцу.
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13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Буџет Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине
планиран је и одобрен Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. годину („Службени лист
Града Ниша“, број 102/14 ).
Табела број 1: Буџет Града Ниша за 2015.годину

3.10
0601
0601-П123
620
294

511

01

01
0601-П124
620
295

511

01

01

01
1501
1501-0005
490
296

463

01

УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Реконструкција
водосистема
КнежицаЋурлина-Перутина
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за учешће
Града у реализацији инфраструктурних
пројеката са јавним предузећима, установама
Града, донаторима и концесионарима
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0601П123:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0601-П123:
Реконструкција водосистема Врело
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за учешће
Града у реализацији инфраструктурних
пројеката са јавним предузећима, установама
Града, донаторима и концесионарима
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0601П124:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0601-П124:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Финансијска
подршка
локалном
економском развоју
Економски послови некласификовани на
другом месту
Трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за реализацију
пројеката са тржиштем рада
Извори финансирања за функцију 490:
Приходи из буџета
Функција 490:
Извори
финансирања
за
Програмску
активност 1501-0005:

45.000.000

45.000.000

45.000.000
45.000.000

0

45.000.000
45.000.000

45.000.000
45.000.000

0

45.000.000
45.000.000

19.500.000

19.500.000

19.500.000
19.500.000

0

19.500.000
19.500.000

19.500.000
19.500.000

0

19.500.000
19.500.000

64.500.000
64.500.000

0

64.500.000
64.500.000

19.000.000

19.000.000
19.000.000

19.000.000

0

19.000.000
19.000.000
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01

1501-П125

490
297

424
01

01

01
1502
1502-0001
473
298
299
300
301
302

411
412
413
414
416

303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

421
422
423
424
425
426
431
444
465
482
483
512
515
523
01
04

01
04
1502-0002
473
317
318
319
320

421
422
423
426
01
04

Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1501-0005:
Смањење
сиромаштва
и
унапређење
могућности
запошљавања
маргинализованих и угрожених група у
Србији
Економски послови некласификовани на
другом месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 490:
Приходи из буџета
Функција 490:
Извори финансирања за 1501-П125:
Приходи из буџета
Свега за 1501-П125:
Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Управљање развојем туризма
Туризам
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и опреме
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 473:
Извори
финансирања
за
Програмску
активност 1502-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програмску активност 1502-0001:
Туристичка промоција
Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 473:

19.000.000
19.000.000

0

2.000.000

19.000.000
19.000.000

2.000.000

2.000.000
2.000.000

0

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

0

2.000.000
2.000.000

21.000.000
21.000.000

0

21.000.000
21.000.000

11.252.000
2.014.000
352.000
472.000

2.535.000
454.000
30.000
200.000

13.787.000
2.468.000
382.000
672.000

120.000
1.396.000
0
2.689.000
10.000
100.000
410.000
0
0
1.154.000
1.000
0
300.000
100.000
0

100.000
690.000
660.000
3.722.000
100.000
70.000
470.000
50.000
80.000
150.000
20.000
300.000
100.000
2.000.000

220.000
2.086.000
660.000
6.411.000
110.000
170.000
880.000
50.000
80.000
1.154.000
151.000
20.000
600.000
200.000
2.000.000

11.731.000
11.731.000

20.370.000
11.731.000
32.101.000

20.370.000

11.731.000
11.731.000

20.370.000
11.731.000
32.101.000

0
980.000
6.765.000
0

60.000
110.000
1.332.000
27.000

60.000
1.090.000
8.097.000
27.000

1.529.000
1.529.000

7.745.000
1.529.000
9.274.000

20.370.000
20.370.000
20.370.000

7.745.000
7.745.000
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01
04

1502-П126
473
321
322
323
324

421
422
423
426
01
04

01
04

473

1502-П127
325
326
327

421
423
426
01
04

01
04
1502-П128
473

328

423
01
04

01
04

01
04
0401
0401-0001
560
329

424
01

Извори
финансирања
за
Програмску
активност 1502-0002:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програмску активност 1502-0002:
Међународни сајам туризма у Београду
Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 473:
Извори финансирања за 1502-П126:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за 1502-П126:
Међународни сајам туризма у Нишу
Туризам
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 473:
Извори финансирања за 1502-П127:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за 1502-П127:
Соколов пут
Туризам
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 473:
Извори финансирања за 1502-П128:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за 1502-П128:
Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програм 4:
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом животне средине и
природних вредности
Заштита
животне
средине
некласификована на другом месту
Фонд за заштиту животне средине
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори

финансирања

за

7.745.000
7.745.000

1.529.000
1.529.000

7.745.000
1.529.000
9.274.000

434.000
200.000
226.000
20.000

0
30.000
15.000
0

434.000
230.000
241.000
20.000

45.000
45.000

880.000
45.000
925.000

880.000

45.000
45.000

880.000
45.000
925.000

480.000
1.523.000
0

0
473.000
3.000

480.000
1.996.000
3.000

476.000
476.000

2.003.000
476.000
2.479.000

2.003.000

476.000
476.000

2.003.000
476.000
2.479.000

687.000

128.000

815.000

128.000
128.000

687.000
815.000
815.000

128.000
128.000

687.000
128.000
815.000

13.909.000
13.909.000

31.685.000
13.909.000
45.594.000

880.000
880.000
880.000

2.003.000
2.003.000
2.003.000

687.000
687.000
687.000
687.000
31.685.000
31.685.000

52.790.000
52.790.000
52.790.000

52.790.000

0

52.790.000
52.790.000

Програмску
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01

0401-0003
560
330

424
01

01
0401-П129

560
331

424
01

01
0401-П130
560
332

511
01

01
0401-П131
560
333

451

01
15

01
15

активност 0401-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0401-0001:
Праћење квалитета елеманата животне
средине
Заштита
животне
средине
некласификована на другом месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори
финансирања
за
Програмску
активност 0401-0003:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0401-0003:
Израда пројектне документације која ће
омогућити звучну заштиту постављањем
звучних баријера на одабраним локацијама
на територији града Ниша
Заштита
животне
средине
некласификована на другом месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за пројекат 0401П129:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0401-П129:
Санација, затварање и рекултивација
депоније "Бубањ"
Заштита
животне
средине
некласификована на другом месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за пројекат 0401П130:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0401-П130:
Изградња рециклажног дворишта
Заштита
животне
средине
некласификована на другом месту
Субвенције
јавним
нефинансијским
предузећима и организацијама
- Део средстава ове апропријације из извора 01
- Део средстава ове апропријације из извора 15
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из претходних
година
Функција 560:
Извори финансирања за пројекат 0401П131:
Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из претходних
година
Свега за пројекат 0401-П131:

52.790.000
52.790.000

0

40.552.000

52.790.000
52.790.000

40.552.000

40.552.000
40.552.000

0

40.552.000
40.552.000

40.552.000
40.552.000

0

40.552.000
40.552.000

2.720.000

2.720.000

2.720.000
2.720.000

0

2.720.000
2.720.000

2.720.000
2.720.000

0

2.720.000
2.720.000

23.576.000

23.576.000

23.576.000
23.576.000

0

23.576.000
23.576.000

23.576.000
23.576.000

0

23.576.000
23.576.000

14.940.000
11.857.000
3.083.000

14.940.000
11.857.000
3.083.000

11.857.000

11.857.000

3.083.000
14.940.000

0

11.857.000
3.083.000
14.940.000

3.083.000
14.940.000
11.857.000

0

3.083.000
14.940.000
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0401-П132
560
334

424
01

01
0401-П133
560
335

424
01

01
0401-П134

560
336

424
01

01
0401-П135

560
337

424
01

01

01
15

Израда
пројектне
документације
за
испитивање подземних вода града Ниша
Заштита
животне
средине
некласификована на другом месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за пројекат 0401П132:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0401-П132:
Пројекти невладиног сектора у области
заштите животне средине
Заштита
животне
средине
некласификована на другом месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за пројекат 0401П133:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0401-П133:
Континуирано
праћење
запреминског
протока отпадних вода из градског
канализационог система у рецепијент - реку
Нишаву
Заштита
животне
средине
некласификована на другом месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за пројекат 0401П134:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0401-П134:
Пројекат
обезбеђивања
услова
и
формирање мобилне станице за контролни
мониторинг
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
Заштита
животне
средине
некласификована на другом месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за пројекат 0401П135:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0401-П135:
Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из претходних
година

1.000.000

1.000.000

1.000.000
1.000.000

0

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

0

1.000.000
1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000
1.000.000

0

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

0

1.000.000
1.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000
2.000.000

0

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

0

2.000.000
2.000.000

5.480.000

5.480.000

5.480.000
5.480.000

0

5.480.000
5.480.000

5.480.000
5.480.000

0

5.480.000
5.480.000

140.975.000

140.975.000

3.083.000

3.083.000
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0701
0701-П136
620
338

511

01

01
0701-П137
620
339

511

01

01

620

0701-П138
340

511

01

01
0701-П139

620
341

511

01

01

Свега за Програм 6:
ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Изградња улица у граду Нишу
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за учешће
Града у реализацији пројеката НИП-а, програма
Градимо заједно и министарства
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0701П136:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П136:
Реконструкција улица у граду Нишу Орловића Павла, Наде Томић и Страхињића
Бана
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за учешће
Града у реализацији пројеката НИП-а, програма
Градимо заједно и министарства
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0701П137:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П137:
Изградња Булевара Сомборска
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за учешће
Града у реализацији пројеката НИП-а, програма
Градимо заједно и министарства
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0701П138:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П138:
Реконструкција улица у граду Нишу,
прелазак на режим кружних токова раскрсница код парка Чаир, раскрсница
Булевара Немањића и улица Војводе
Мишића
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за учешће
Града у реализацији пројеката НИП-а, програма
Градимо заједно и министарства
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0701П139:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П139:

144.058.000

0

40.000.000

144.058.000

40.000.000

40.000.000
40.000.000

0

40.000.000
40.000.000

40.000.000
40.000.000

0

40.000.000
40.000.000

7.862.000

7.862.000

7.862.000
7.862.000

0

7.862.000
7.862.000

7.862.000
7.862.000

0

7.862.000
7.862.000

48.440.000

48.440.000

48.440.000
48.440.000

0

48.440.000
48.440.000

48.440.000
48.440.000

0

48.440.000
48.440.000

8.137.000

8.137.000

8.137.000
8.137.000

0

8.137.000
8.137.000

8.137.000
8.137.000

0

8.137.000
8.137.000
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01
2002
2002-П140
620
342

511

01

01
2002-П141
620
343

511

01

01
2002-П142
620
344

511

01

01

01
1201
1201-П143
620
345

511

01

Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Свега за Програм 7:
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Реконструкција и доградња ОШ "Бранко
Миљковић"
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за учешће
Града у реализацији пројеката НИП-а, програма
Градимо заједно и министарства
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 2002П140:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2002-П140:
Изградња отворених спортских терена у ОШ
"Душко Радовић"
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за учешће
Града у реализацији пројеката НИП-а, програма
Градимо заједно и министарства
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 2002П141:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2002-П141:
Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав
Антић"
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за учешће
Града у реализацији пројеката НИП-а, програма
Градимо заједно и министарства
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 2002П142:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2002-П142:
Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета
Свега за Програм 9:
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Зграда старог официрског дома
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за учешће
Града у реализацији пројеката НИП-а, програма
Градимо заједно и министарства
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 1201П131:

104.439.000
104.439.000

0

32.000.000

104.439.000
104.439.000

32.000.000

32.000.000
32.000.000

0

32.000.000
32.000.000

32.000.000
32.000.000

0

32.000.000
32.000.000

8.948.000

8.948.000

8.948.000
8.948.000

0

8.948.000
8.948.000

8.948.000
8.948.000

0

8.948.000
8.948.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000
25.000.000

0

25.000.000
25.000.000

25.000.000
25.000.000

0

25.000.000
25.000.000

65.948.000
65.948.000

0

65.948.000
65.948.000

52.716.000

52.716.000
52.716.000

52.716.000

0

52.716.000
52.716.000
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01

01
0602
0602-0001
490
346

423

347

424

348

463

349

511

350

512
01
06
07

620
351

511

01

01
06
07
0602-0006
490
352

423
01

Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П131:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Свега за Програм 13:
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Економски послови некласификовани на
другом месту
Услуге по уговору
Ова апропријација намењена је за ангажовање
координатора за безбедност за извођење
радова
Специјализоване услуге
Ова апропријација намењена је за пројекте које
финансирају стране државе, међународне
организације, други ниво власти и град
- део средстава ове апропријације из извора 01
- део средстава ове апропријације из извора 06
- део средстава ове апропријације из извора 07
реализација
пројеката
и
студија
изводљивости које суфинансира Град Ниш из
извора 01
Трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за реализацију
пројеката и студија изводљивости које
суфинансира Град Ниш
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за реализацију
пројеката и студија изводљивости које
суфинансира Град Ниш
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 490:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Функција 490:
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за учешће
Града у реализацији пројеката НИП-а и
министарства
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори
финансирања
за
Програмску
активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програмску активност 0602-0001:
Информисање
Економски послови некласификовани на
другом месту
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 490:
Приходи из буџета
Функција 490:
Извори
финансирања
за
Програмску
активност 0602-0006:

52.716.000
52.716.000

0

52.716.000
52.716.000

52.716.000
52.716.000

0

52.716.000
52.716.000

400.000

400.000

134.000.000

134.000.000

52.000.000
22.000.000
20.000.000
10.000.000

52.000.000
22.000.000
20.000.000
10.000.000

82.000.000
15.000.000

82.000.000
15.000.000

1.000.000

1.000.000

100.000

100.000

120.500.000
20.000.000
10.000.000
150.500.000

120.500.000
20.000.000
10.000.000
150.500.000

0

80.397.000

80.397.000
80.397.000
200.897.000
20.000.000
10.000.000
230.897.000

80.397.000

0

80.397.000
80.397.000

0

200.897.000
20.000.000
10.000.000
230.897.000

160.000
160.000
160.000

160.000

0

160.000
160.000
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01
0602-0010
490
353

421

354
355

423
424

356
357

482
521
01

01

01
06
07

01
04
06
07
15

Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0006:
Резерве
Економски послови некласификовани на
другом месту
Стални трошкови
Ова апропријација намењена је за трошкове
складишнине
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Ова апропријација намењена је за трошкове
евапорације и фумигације
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Робне резерве
Извори финансирања за функцију 490:
Приходи из буџета
Функција 490:
Извори
финансирања
за
Програмску
активност 0602-0010:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0010:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за главу 3.10:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Неутрошена средства донација из претходних
година
Укупно за главу 3.10:

160.000
160.000

160.000
160.000

0

40.000

40.000

50.000
40.000

50.000
40.000

1.700.000
37.448.000

1.700.000
37.448.000

39.278.000
39.278.000

0

39.278.000
39.278.000

39.278.000
39.278.000

0

39.278.000
39.278.000

0

240.335.000
20.000.000
10.000.000
270.335.000

240.335.000
20.000.000
10.000.000
270.335.000
721.598.000

721.598.000
13.909.000
20.000.000
10.000.000

13.909.000
20.000.000
10.000.000
3.083.000
754.681.000

3.083.000
768.590.000

13.909.000

Табела број 2: Извод из Одлуке о буџету Града Ниша за 2016.годину („Сл. лист Града
Ниша“ бр. 98/2015.)
3.10
0601
0601-П121
620
329
330

482
511

01

01
0601-П122
620
331
332

482
511

УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Реконструкција водосистема Кнежица-ЋурлинаПерутина-Белотинац
Развој заједнице
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за учешће Града у
реализацији инфраструктурних пројеката са јавним
предузећима, установама Града, донаторима и
концесионарима
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0601-П121:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0601-П121:
Реконструкција водосистема Врело
Развој заједнице
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти

7.500.000
37.500.000

7.500.000
37.500.000

45.000.000
45.000.000

0

45.000.000
45.000.000

45.000.000
45.000.000

0

45.000.000
45.000.000

3.750.000
18.750.000

_____________________________________________________________________________________
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине – Информатор о раду,
последње ажурирање децембар 2016.године

3.750.000
18.750.000

01

01
0601-П123
620
333
334

482
511
01

01

01
1501
1501-0002
490
335

423

01

Ова апропријација намењена је за учешће Града у
реализацији инфраструктурних пројеката са јавним
предузећима, установама Града, донаторима и
концесионарима
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0601-П122:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0601-П122:
Изградња колектора од пута Доње Међурово до
нишавског колектора у радној зони "Доње Међурово"
Развој заједнице
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0601-П123:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0601-П123:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Унапређење привредног амбијента
Економски послови некласификовани на другом месту
Услуге по уговору
Ова апропријација намењена је за организацију "Форума Потенцијали Града Ниша"
Извори финансирања за функцију 490:
Приходи из буџета
Функција 490:

22.500.000
22.500.000

0

22.500.000
22.500.000

22.500.000
22.500.000

0

22.500.000
22.500.000

341.000
1.659.000

341.000
1.659.000

2.000.000
2.000.000

0

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

0

2.000.000
2.000.000

69.500.000
69.500.000

0
0

69.500.000
69.500.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000
2.000.000

0

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

0

2.000.000
2.000.000

Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:

01
1501-0005
490
336

463

337

483
01

Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1501-0002:
Финансијска подршка локалном економском развоју
Економски послови некласификовани на другом месту
Трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са
тржиштем рада
Новчане казне и пенали по решењу судова
Извори финансирања за функцију 490:
Приходи из буџета
Функција 490:

36.000.000

36.000.000

1.000.000

1.000.000

37.000.000
37.000.000

0

37.000.000
37.000.000

37.000.000
37.000.000

0

37.000.000
37.000.000

Извори финансирања за Програмску активност 1501-0005:

01
1501-П124

490
338

424

01
07

01
07
1501-П125

490
339

424

Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1501-0005:
Смањење сиромаштва и унапређење могућности
запошљавања маргинализованих и угрожених група у
Србији - компонента 2 Подршка ресоцијализацији
осуђеника
Економски послови некласификовани на другом месту
Специјализоване услуге
- Део средстава ове апропријације је из извора 01
- Део средстава ове апропријације је из извора 07
Извори финансирања за функцију 490:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 490:
Извори финансирања за пројекат 1501-П124:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1501-П124:
Смањење сиромаштва и унапређење могућности
запошљавања маргинализованих и угрожених група у
Србији
Економски послови некласификовани на другом месту
Специјализоване услуге

2.000.000
1.100.000
900.000

2.000.000
1.100.000
900.000

1.100.000
900.000
2.000.000

0

1.100.000
900.000
2.000.000

0

1.100.000
900.000
2.000.000

1.100.000
900.000
2.000.000

7.600.000
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7.600.000

01

01

01
07
1502
1502-0001
473
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

411
412
413
414
416
421
422
423
424
425
426
431
444
465
482
512
515
523
01
04

Извори финансирања за функцију 490:
Приходи из буџета
Функција 490:
Извори финансирања за пројекат 1501-П125:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1501-П125:
Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Управљање развојем туризма
Туризам
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и опреме
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 473:

7.600.000
7.600.000

0

7.600.000
7.600.000

7.600.000
7.600.000

0

7.600.000
7.600.000

47.700.000
900.000
48.600.000

0

47.700.000
900.000
48.600.000

10.943.000
1.959.000
352.000
472.000
70.000
2.650.000
100.000
2.550.000
1.000
100.000
430.000
0
0
1.434.000
1.000
200.000
50.000
0

1.000.000
180.000
50.000
200.000
70.000
740.000
600.000
10.690.000
10.000
70.000
400.000
20.000
30.000
120.000
1.380.000
331.000
50.000
1.500.000

11.943.000
2.139.000
402.000
672.000
140.000
3.390.000
700.000
13.240.000
11.000
170.000
830.000
20.000
30.000
1.554.000
1.381.000
531.000
100.000
1.500.000

17.441.000
17.441.000

21.312.000
17.441.000
38.753.000

21.312.000

17.441.000
17.441.000

21.312.000
17.441.000
38.753.000

600.000
1.540.000
14.190.000

60.000
100.000
500.000

660.000
1.640.000
14.690.000

660.000
660.000

16.330.000
660.000
16.990.000

16.330.000

660.000
660.000

16.330.000
660.000
16.990.000

750.000
1.720.000

0
540.000

750.000
2.260.000

540.000
540.000

2.470.000
540.000
3.010.000

540.000
540.000

2.470.000
540.000
3.010.000

18.641.000
18.641.000

40.112.000
18.641.000
58.753.000

21.312.000
21.312.000

Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:

01
04
1502-0002
473
358
359
360

421
422
423
01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програмску активност 1502-0001:
Туристичка промоција
Туризам
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 473:

21.312.000

16.330.000
16.330.000

Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:

01
04
1502-П126
473
361
362

421
423
01
04

01
04

01
04
0401

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програмску активност 1502-0002:
Међународни сајам туризма у Нишу
Туризам
Стални трошкови
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 473:
Извори финансирања за пројекат 1502-П126:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1502-П126:
Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програм 4:
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

16.330.000

2.470.000
2.470.000
2.470.000
2.470.000
40.112.000
40.112.000
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0401-0001
560

363

424
01

Управљање заштитом животне средине и природних
вредности
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Фонд за заштиту животне средине
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:

62.033.000

62.033.000

62.033.000
62.033.000

0

62.033.000
62.033.000

62.033.000
62.033.000

0

62.033.000
62.033.000

Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:

01
0401-0003
560
364

424
01

Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0401-0001:
Праћење квалитета елеманата животне средине
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:

46.166.000

46.166.000

46.166.000
46.166.000

0

46.166.000
46.166.000

46.166.000
46.166.000

0

46.166.000
46.166.000

Извори финансирања за Програмску активност 0401-0003:

01
0401-П127
560
365

424
01

01
0401-П128
560
366

424
01

01
0401-П129
560
367

424
01

01
0401-П130
560
368

511
01

01
0401-П31
560

Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0401-0003:
Израда пројектне документације уређења подручја
речног острва на реци Нишави
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за пројекат 0401-П127:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0401-П127:
Уређење речног острва на реци Нишави
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за пројекат 0401-П128:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0401-П128:
Постављање енергетски независне соларне аутобуске
станице у центру Нишке Бање
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за пројекат 0401-П129:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0401-П129:
Санација, затварање и рекултивација депоније
"Бубањ"
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за пројекат 0401-П130:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0401-П130:
Набавка опреме за управљање отпадом у циљу
унапређења животне средине
Заштита животне средине некласификована на другом
месту

500.000

500.000

500.000
500.000

0

500.000
500.000

500.000
500.000

0

500.000
500.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000
7.000.000

0

7.000.000
7.000.000

7.000.000
7.000.000

0

7.000.000
7.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000
5.000.000

0

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

0

5.000.000
5.000.000

23.576.000

23.576.000

23.576.000
23.576.000

0

23.576.000
23.576.000

23.576.000
23.576.000

0

23.576.000
23.576.000
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369

512
01

01
0401-П132
560
370

512
01

01
0401-П133

560
371

512
01

01
0401-П134
560
372

424
01

01

01
0701
0701-П135

620
373
374

482
511

01

01
0701-П136
620
375

511

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за пројекат 0401-П131:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0401-П131:
Средства за учешће Града у суфинансирању
међународних програма и пројеката
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за пројекат 0401-П132:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0401-П132:
Средства за учешће Града у суфинансирању програма
и пројеката Министарства надлежног за послове
заштите животне средине и осталих програма и
пројеката из области заштите животне средине
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за пројекат 0401-П133:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0401-П133:
Пројекти невладиног сектора у области заштите
животне средине
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за пројекат 0401-П134:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0401-П134:
Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Свега за Програм 6:
ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Реконструкција улица у граду Нишу - Драгише
Цветковића, Косте Стаменковића, Епископска и
Светозара Марковића
Развој заједнице
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за учешће Града у
реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и
министарства
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-П135:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П135:
Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла,
Наде Томић и Страхињића Бана
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за учешће Града у
реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и
министарства
Извори финансирања за функцију 620:

9.200.000

9.200.000

9.200.000
9.200.000

0

9.200.000
9.200.000

9.200.000
9.200.000

0

9.200.000
9.200.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000
10.000.000

0

10.000.000
10.000.000

10.000.000
10.000.000

0

10.000.000
10.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000
2.000.000

0

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

0

2.000.000
2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000
2.000.000

0

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

0

2.000.000
2.000.000

167.475.000
167.475.000

0

167.475.000
167.475.000

8.334.000
31.666.000

8.334.000
31.666.000

40.000.000
40.000.000

0

40.000.000
40.000.000

40.000.000
40.000.000

0

40.000.000
40.000.000

7.862.000
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7.862.000

01

01
0701-П137
620
376
377

482
511

01

01

01
2002
2002-П138
620
378
379

482
511

01

01
2002-П139
620
380
381

482
511

01

01

01
0602
0602-0001
490
382

423

383

424

384

463

Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-П136:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П136:
Изградња Булевара Сомборска
Развој заједнице
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за учешће Града у
реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и
министарства
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0701-П137:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0701-П137:
Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Свега за Програм 7:
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Реконструкција и доградња ОШ "Бранко Миљковић" у
Нишу
Развој заједнице
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за учешће Града у
реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и
министарства
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 2002-П138:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2002-П138:
Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић"
Развој заједнице
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за учешће Града у
реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и
министарства
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 2002-П139:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2002-П139:
Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета
Свега за Програм 9:
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Економски послови некласификовани на другом месту
Услуге по уговору
Ова апропријација намењена је за ангажовање
координатора за безбедност за извођење радова
Специјализоване услуге
Ова апропријација намењена је за пројекте које
финансирају стране државе, међународне организације,
други ниво власти и град
- део средстава ове апропријације из извора 01
- део средстава ове апропријације из извора 06
- део средстава ове апропријације из извора 07
- реализација пројеката и студија изводљивости које
суфинансира Град Ниш из извора 01
Трансфери осталим нивоима власти

7.862.000
7.862.000

0

7.862.000
7.862.000

7.862.000
7.862.000

0

7.862.000
7.862.000

140.000
8.460.000

140.000
8.460.000

8.600.000
8.600.000

0

8.600.000
8.600.000

8.600.000
8.600.000

0

8.600.000
8.600.000

56.462.000
56.462.000

0

56.462.000
56.462.000

199.000
19.201.000

199.000
19.201.000

19.400.000
19.400.000

0

19.400.000
19.400.000

19.400.000
19.400.000

0

19.400.000
19.400.000

4.167.000
20.833.000

4.167.000
20.833.000

25.000.000
25.000.000

0

25.000.000
25.000.000

25.000.000
25.000.000

0

25.000.000
25.000.000

44.400.000
44.400.000

0

44.400.000
44.400.000

450.000

450.000

95.000.000

95.000.000

65.000.000
35.000.000
20.000.000
10.000.000

65.000.000
35.000.000
20.000.000
10.000.000

30.000.000
11.762.000

30.000.000
11.762.000
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385

511

386

512
01
06
07

620
387
388
389

482
483
511

01

Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и
студија изводљивости које суфинансира Град Ниш
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и
студија изводљивости које суфинансира Град Ниш
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 490:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Функција 490:
Развој заједнице
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за учешће Града у
реализацији пројеката НИП-а и министарства
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:

1.000.000

1.000.000

100.000

100.000

78.312.000
20.000.000
10.000.000
108.312.000

0
0
0
0

6.667.000
5.000.000
33.333.000

45.000.000
45.000.000

78.312.000
20.000.000
10.000.000
108.312.000
6.667.000
5.000.000
33.333.000

0

45.000.000
45.000.000

0

123.312.000
20.000.000
10.000.000
153.312.000

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:

01
06
07
0602-0006
490
390

423

01

Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програмску активност 0602-0001:
Информисање
Економски послови некласификовани на другом месту
Услуге по уговору
Ова апропријација намењена је за штампање
статитистичког годишњака
Извори финансирања за функцију 490:
Приходи из буџета
Функција 490:

123.312.000
20.000.000
10.000.000
153.312.000

450.000

450.000

450.000
450.000

0

450.000
450.000

450.000
450.000

0

450.000
450.000

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:

01
0602-0010
490
391

421

392

423

393

424

394
395

482
521
01

Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0006:
Резерве
Економски послови некласификовани на другом месту
Стални трошкови
Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине
Услуге по уговору
Ова апропријација намењена је за трошкове вештачења
Специјализоване услуге
Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације и
фумигације
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Робне резерве
Извори финансирања за функцију 490:
Приходи из буџета
Функција 490:

35.000

35.000

45.000

45.000

40.000

40.000

4.500.000
58.450.000

4.500.000
58.450.000

63.070.000
63.070.000

0

63.070.000
63.070.000

63.070.000
63.070.000

0

63.070.000
63.070.000

0

186.832.000
20.000.000
10.000.000
216.832.000

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:

01

01
06
07

01
04
06
07

Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0010:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за главу 3.10:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за главу 3.10:

186.832.000
20.000.000
10.000.000
216.832.000
612.481.000

18.641.000
20.000.000
10.900.000
643.381.000

18.641.000
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612.481.000
18.641.000
20.000.000
10.900.000
662.022.000

14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Програма и Пројеката, Одсека за заштиту

животне средине,

–
За реализацију Програма и Пројеката Одсек за заштиту животне средине је у
сарадњи са Одсеком за јавне набавке Управе за финансије, изворне приходе локалане
самоуправе и јавне набавке, спровео:
 поступке јавних набавки мале вредности за оне предметне услуге за које је укупна
процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 3.000.000 динара и извршен је
избор најповољнијих понуђача;
 поступак припреме и закључења уговора за реализацију Програма праћења
аерополена, у складу са чланом 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр.124/12 и 14/15) и
 спровео поступак одабира најповољније понуде за услуге чија процењена
вредност није већа од 390.000,00 динара, у складу са чланом 39. став 2. Закона о
јавним набавкама.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. Са свим изабраним
понуђачима потписани су Уговори, тако да су Програми и Пројекти у фази
реализације.
-План јавних набавки за 2015.годинуПлан јавних набавки за 2015. годину
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине

Датум усвајања:
30.01.2015

Jaвне набавке
Редни
број

Процењена
вредност
без ПДВ-а (укупно по
годинама)

Предмет набавке

Укупно
2015.
Услуге
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4

1.2.5

Оквирни датум

Врста поступка

Покретање
поступка

Закључење
уговора

Извршење
уговора

Поступак јавне
набавке
мале
ведности
Поступак јавне
набавке
мале
ведности
Поступак јавне
набавке
мале
ведности

9
2015

11
2015

12
2016

9
2015

11
2015

12
2016

9
2015

11
2015

12
2016

Поступак јавне
набавке
мале
ведности

9
2015

11
2015

12
2016

Поступак јавне
набавке
мале

9
2015

11
2015

12
2016

121.129.995
121.129.995
47.208.329

Услуга праћења квалитета ваздуха у складу са
Програмом праћења квалитета
ваздуха на
територији града Ниша за 2015/2016.годину
Услуга праћења комуналне буке у складу са
Програмом праћења квалитета буке на територији
града Ниша за 2015/2016.годину
Услуга праћења квалитета површинских вода у
складу
са
Програмом
праћења
квалитета
површински вода на територији града Ниша за
2015/2016.годину
Услуга праћења испитивања загаћености земљишта
у складу са Програмом праћења загаћености
земљишта на територији града Ниша за
2015/2016.годину
Услуга
испитивања
масене
активности
радионуклида у складу са Програмом испитивања

2.300.000
По годинама:
2015 – 2.000.000
2.000.000
По годинама:
2015 – 2.000.000
833.333
По годинама:
2015 – 833.333
833.333
По годинама:
2015 – 833.333
666.666
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1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.2.13
1.2.14

масене активности радионуклида у земљишту и у
животној средини на територији града Ниша за
2015/2016.годину
Услуга мониторинга нивоа нејонијузућег зрачења у
животној средини , у складу са Пројектом
обезбеђивања услова формирања мобилне станице
за кнтролу и мониторинг нивоа нејонијузућег
зрачења, одређивање електромагнетног угрожених
подручја и формирање мапе електромагнетних
зрачења за територију града Ниша, са предлогом
мера за смањење нивоа нејонизујућег зрачења
Услуга уништавања инсеката
у складу са
Програмом спровођења дезинсекције на територији
грда Ниша за 2015.годину
Услуга озелењавања дворишта школских и
предшколских установа у складу са програмом
озелењавања дворишта школских и предшколских
установа у циљу смањења нивоа буке и
аерозагађења
Услуга оцене квалитета ваздуха – путем сензора у
складу са истраживачко развојним програмом оцене
квалитета ваздуха – путем сензора, са проценом
здравственог
ризика
при
крактротрајним
експозицијама, објаљивљњем резултата у ралном
времену и предногом мера за смањење загађења
Услуга спровођења целокупне процедуре процене
утицаја Пројекта „Постројења за пречишћавање
комуналних отпадних вода Града Ниша“на животну
средину:
&израда и подношење захтева о потреби процене
утицаја на животну среџдину – за све три фазе,
&плаћање свих такси по фазама,
&плаћање свих оглашавања,
&израда Студије о процени утицаја на животну
средину постројења за пречишћавање комуналних
отпадних вода Града Ниша, на животну средину и
&трошкови рада Техничке комисије за оцену Студије
Услуга праћења нивоа нејонисзујућих зрачења у
складу са Програмом контролног мониторинга
нејонизујућих зраћења на територији града Ниша у
2015.години
Услуга праћења концентрације метана и угљен
диоксида, у складу са Програмом праћења
концентрације метана и угљен диоксида на телу
депоније „Бубањ“ и у њеној непосредној околини
Едукације у области заштите животне средине у
складу са Програм едукације у области животне
средине
Услуга израде пројектне документације за
испитивање подземних вода Града Ниша

1.2.15

Програм уређења речнбог острва на Нишави са
израдом пројектне документације

1.2.16

Услуга континуираног праћења запреминског
протока отпадних вода из градског канализационог
система у реципиент – реку Нишаву, у циљу
пројектовања
постројења
за
пречишћавање
отпадних вода
Израда техничке документације за Постројење за
пречишћавање комуналних отпадних вода

1.2.17
1.3.1

1.3.2

Радови на реконструкцији и доградњи зграде старог
официрског дома у Нишу

Реконструкција улица у граду Нишу

По годинама:
2015 – 666.666
4.566.666

По годинама:
2015 – 4.566.666
2.900.000
По годинама:
2015 – 2.900.000
2.900.000
По годинама:
2015 – 2.900.000
5.800.000

По годинама:
2015 – 5.800.000
2.900.000

По годинама:
2015 – 2.900.000
416.666
По годинама:
2015 – 416.666
2.900.000
По годинама:
2015 – 2.900.000
833.333
По годинама:
2015 – 833.333
833.333
По годинама:
2015 – 833.333
2.358.333
По годинама:
2015 – 2.358.333
1.666.666
По годинама:
2015 – 1.666.666
12.500.000
По годинама:
2015 – 12.500.000
4.755.000

По годинама:
2015 – 4.755.000
33.333.333

ведности
Поступак јавне
набавке
мале
ведности

3
2015

5
2015

12
2016

Поступак јавне
набавке
мале
ведности

2
2015

3
2015

11
2015

Поступак јавне
набавке
мале
ведности

5
2015

6
2015

11
2015

Поступак јавне
набавке
мале
ведности

2
2015

3
2015

12
2015

Поступак јавне
набавке
мале
ведности

2
2015

4
2015

12
2015

Поступак јавне
набавке
мале
ведности

2
2015

3
2015

12
2015

Поступак јавне
набавке
мале
ведности

9
2015

11
2015

12
2015

Поступак
набавке
ведности
Поступак
набавке
ведности
Поступак
набавке
ведности
Поступак
набавке
ведности

јавне
мале

2
2015

3
2015

12
2015

јавне
мале

3
2015

4
2015

11
2015

јавне
мале

2
2015

4
2015

12
2015

јавне
мале

2
2015

3
2015

12
2015

Отворени
поступак

2
2015

5
2015

12
2015

Преговарачки
поступак
без
објављивања
позива
за
подношење
понуда
Отворени

3
2015

6
2015

12
2015

2

3

12
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1.3.3

Додатни радови на реконструкцији и доградњи ОШ
Бранко Миљковић у Нишу

1.3.4

Извођење радова на доградњи ОШ „Мирослав Антић“

1.3.5

Додатни радови на реконструкцији улица у граду
Нишу

Редни
број

Предмет набавке

По годинама:
2015 – 33.333.333
5.000.000

По годинама:
2015 – 5.000.000
20.833.333
По годинама:
2015 – 20.833.333
10.000.000

поступак

2015

2015

2015

Преговарачки
поступак
без
објављивања
позива
за
подношење
понуда
Отворени
поступак

2
2015

3
2015

12
2015

2
2015

4
2015

12
2015

Преговарачки
2
3
12
поступак
без 2015
2015
2015
објављивања
позива
за
По годинама:
подношење
2015 – 20.833.333
понуда
Набавке на које се Закон не примењује
Процењена
Оквирни датум
вредност без ПДВ-а
Закључење
Извршење
(укупно
по Покретање
поступка
уговора
уговора
годинама)

Укупно

26.548.599

2015
Услуге
2.2.1

26.548.599
26.548.599
800.000
По годинама:
2015 – 800.000
15.000.000
По годинама:
2015 – 15.000.000
3.500.000
По годинама:
2015 – 3.500.000
325.000
По годинама:
2015 – 325.000
325.000
По годинама:
201 – 325.000
25.000
По годинама:
2015 – 25.000
117.000
По годинама:
2015 – 117.000
2.500.00
По годинама:
2015 – 2.500.000

2.2.2
2.2.3

Услуга мониторинга, праћења стања и прогнозе аерополена на
територији Града Ниша за 2014/2015.годину
Услуга уређења међублоковског зеленила у складу са Програмом
уређења међублоковског зеленила у циљу унапређења животне
средине за 2014.годину
Услуга уређења спомен парка Бубањ и одржавања споменика
природе

2.2.4

Услуга пружања надзора над спровођењем дезинсекције на
територији града Ниша за 2015.години

2.2.5

Услуга мерења по налогу инспекције у случају хемијског удеса

2.2.6

Штампање налепница за категоризацију објеката за издавање

2.2.7

Штампање Статистичког годишњака Града Ниша

2.2.8

Услуга чишћења дивљих депонија на територији града Ниша, у
складу са Програмом чишћења дивљих депонија на територији
града Ниша

2.2.9

Услуга ревизије Локалног катастра извора загађења животне
средине

2.2.10

Учешће Града у суфинансирању међународних пројеката и учешће
Града у финансирању и суфинансирању осталих програма и
пројеката из области заштите животне средине
Услуга израде пројектне документације која ће омогућити звучну
заштиту постављањем звучних баријера на одбрамбеним
локацијама на територији града Ниша
Информисање, оглашавање и објављивање података о стању и
квалитету животне средине

2.2.11
2.2.12
2.2.13

Ангажовање вештака за процену вредности робу из робних
резерви

2.2.14

Ангажовање координатора за безедност извођења радова

250.000
По годинама:
2015 – 250.000
750.0000
По годинама:
2015 – 750.00
2.266.666
По годинама:
2015 – 2.266.666
325.00
По годинама:
2015 – 325.000
31.600
По годинама:
201 –31.6000
333.333
По годинама:
2015 – 333.333

12
2015

12
2015

11
2016

2
2015

3
2015

11
2015

2
20154

3
2015

11
2015

2
2015

3
2015

11
2015

2
2015

3
2015

12
2015

2
2015

3
2015

3
2015

3
2015

5
2015

3
2015

2
2015

3
2015

12
2015

2
2015

3
2015

12
2015

2
2015

3
2015

12
2015

2
2015

3
2015

12
2015

2
2015

3
2015

12
2015

2
2015

3
2015

3
2015

2
2015

3
2015

3
2015
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 У 2015. години, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне срединеОдсек за заштиту животне средине је спровео поступак јавне набавке мале
вредности за реализацију:
Програма спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2015.
годину. Процењена вредност јавне набавке је 2.900.000,00 динара без
урачунатог пореза на додату вредност. Уговор је додељен понуђачу
заједничка понуда: носилац посла „Санит М&М“ д.о.о. Ниш и члан групе „Екодез“ д.о.о. Београд за јавну набавку услуга брoj 404-1у/5-2015-11 - пружање
услугa у циљу реализације Програма спровођења дезинсекције на
територији града Ниша за 2015. годину у складу са Програмом. Укупна цена
услуга - предметне набавке износи 2.228.500,00 динара, без урачунатог ПДВ,
односно 2.228.500,00 динара, са урачунатим ПДВ.
Програма озелењавања дворишта школских и предшколских установа у
циљу смањења нивоа буке и аерозагађења. Процењена вредност јавне
набавке је 2.900.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност.
Уговор је додељен понуђачу ЈКП „Горица“ за јавну набавку услуга брoj 4041у/74-2014-11 - пружање услугa у циљу реализације Програма озелењавања
дворишта школских и предшколских установа у циљу смањења нивоа буке и
аерозагађења за 2015. годину у складу са Програмом. Укупна цена услуга предметне набавке износи 2.814.923,54 динара, без урачунатог ПДВ, односно
3.096.415,89 динара, са урачунатим ПДВ.
Програма контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења на
територији града Ниша у 2015. годину. Процењена вредност јавне набавке је
416.666,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност. Уговор је
додељен понуђачу Институт „Ватрогас“ д.о.о. Нови Сад, за јавну набавку
услуга брoj 404-1у/14-2015-11 - пружање услугa у циљу реализације
Програма контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења на
територији града Ниша у 2015. годину. Укупна цена услуга - предметне
набавке износи 408.000,00 динара, без урачунатог ПДВ, односно 489.600,00
динара, са урачунатим ПДВ.
Програма праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша
за 2015/2016. годину. Процењена вредност јавне набавке је 833.333,00
динара без урачунатог пореза на додату вредност. Уговор је додељен
понуђачу - ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ниш, у поступку јавне набавке
услуга, брoj 404-1У/28-2015-11 – Пружање услугa праћења контроле
квалитета површинских вода у складу са Програмом. Укупна цена услуга без
ПДВ-а износи 735.240,00 динара, што је и коначна цена, јер понуђач за
наведене услуге не наплаћује ПДВ по чл. 25, став 2., тачка 7. Закона о ПДВ.
 У 2015. години, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне срединеОдсек за заштиту животне средине, је у складу са чланом 7. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), закључила Уговор за
реализацију Програма Уређење међублоковског зеленила у циљу унапређења
животне средине и Уговор за реализацију Програма Уређење Спомен парка Бубањ
и одржавање споменика природе, са ЈКП „Горица“ Ниш.
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 У 2015. години, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, је
у складу са чланом 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/16
и 68/15), закључила Уговор о пружању услуге мониторинга, праћења стања и
прогнозе аерополена на територији града Ниша за 2015. годину са Институтом за
јавно здравље Ниш, у складу са Програмом. Укупна цена пружања услуга у циљу
реализације Програма, без ПДВ износи 800.000,00 динара, што представља и
коначну цену, јер понуђач није у систему ПДВ.
 У 2015. години, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, је
у складу са чланом 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12 и 14/15), закључила Уговор о пружању услуге надзора и стручне
контроле уништавања инсеката у складу са Програмом спровођења дезинсекције
на територији града Ниша за 2015. годину. Понуда бр. 07-1693, од 08.04.2015.
године, понуђача Институт за јавно здравље Ниш - Пружаоца услуга, изабрана је
као најповољнија у складу са чланом 39. став 2. Закона о јавним набавкама. Укупна
цена пружања услуга у циљу реализације надзора над спровођењем дезинсекције,
без ПДВ износи 320.000,00 динара, што представља и коначну цену, јер понуђач
није у систему ПДВ.
 У 2015. години, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, је
у складу са чланом 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15
и 68/15), закључила Уговор за реализацију Програма чишћење дивљих депонија на
територији града Ниша са Јавно комуналним предузећем „Медиана“ Ниш, у складу
са Програмом. Укупна цена пружања услуга у циљу реализације Програма, без ПДВ
износи 2.499.439,21 динара, без урачунатог ПДВ, односно 2.749.383,13 динара, са
урачунатим ПДВ.
 У 2015. години, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине,
покренула је у сарадњи са Одсеком за јавне набавке Управе за финансије, изворне
приходе локалане самоуправе и јавне набавке поступке јавних набавки мале
вредности за реализацију:
Програма праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за
2015/2016. годину;
Програма испитивња масене активности радионуклида у земљишту и у
животној средини на територији града Ниша за 2015/2016. годину. Управа за
привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, донела је Одлуку о
обустави поступка јавне набавке услуга број 404-1у/48-2015-11, за избор
организације о пружању предметне услуге, на основу Извештаја о стручној
оцени понда, којим је утврђено да је понуда неприхватљива;
Програма испитивања загађености земљишта на територији града Ниша за
2015/2016. годину;
Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2016.
годину. Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине,
донела је Одлуку о обустави поступка јавне набавке услуга број 404-1у/532015-11, за избор организације о пружању предметне услуге, на основу
Извештаја о стручној оцени понда, којим је утврђено да је понуда
неприхватљива.
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-План јавних набавки за 2016.годинуПлан набавки за 2016. годину
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине

Датум усвајања:
29.02.2016

Jaвне набавке
Редни
број

Предмет набавке

Процењена
вредност
без ПДВ-а (укупно по
годинама)

Укупно
2016.
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

3.966.666
По годинама:
2016 – 3.966.666
2.500.000
По годинама:
2016 – 2.500.000
833.333

Услуга
испитивања
масене
активности
радионуклида у складу са Програмом испитивања
масене активности радионуклида у земљишту и у
животној средини на територији града Ниша за
2016/2017.годину
Услуга праћења нивоа нејонизујућих зрачења у
складу са Програмом контролног мониторинга
нејонизујућих зрачења на територији Града Ниша у
2016.години
Услуга оцене квалитета ваздуха – путем сензора у
складу са истраживачко развојним програмом оцене
квалитета ваздуха – путем сензора, са проценом
здравственог
ризика
при
крактротрајним
експозицијама, објаљивљњем резултата у ралном
времену и предногом мера за смањење загађења
Услуга уништавања инсеката
у складу са
Програмом спровођења дезинсекције на територији
грда Ниша за 2015.годину

666.666

1.2.11

Програм заштите, унапређења и развоја заштићених
природних добара на територији Града Ниша

1.2.12

Израда катастра отпадних вода на територији града
Ниша

1.2.13

Израда Студидје о присуству птицаи сисара на
подручју аеродрома „Константин Велики“ Ниш

1.2.14

Програм уређења речнбог острва на Нишави са
израдом пројектне документације

Врста поступка

Покретање
поступка

Поступак јавне
набавке
мале
ведности
Поступак јавне
набавке
мале
ведности
Поступак јавне
набавке
мале
ведности

10
2016

12
2016

12
2017

10
2016

12
2016

12
2017

3
2016

5
2016

5
2017

Поступак јавне
набавке
мале
ведности

10
2016

12
2016

12
2017

Поступак јавне
набавке
мале
ведности

3
2016

5
2016

5
2017

Поступак јавне
набавке
мале
ведности

3
2016

4
2016

12
2016

Отворени
поступак

6
2016

9
2016

12
2016

Поступак јавне
набавке
мале
ведности

2
2016

3
2016

11
2016

Поступак јавне
набавке
мале
ведности

3
2016

4
2016

11
2016

Поступак
набавке
ведности
Поступак
набавке
ведности
Поступак
набавке
ведности
Поступак
набавке
ведности
Отворени
поступак

јавне
мале

3
2016

4
2016

4
2017

јавне
мале

5
2016

6
2016

12
2016

јавне
мале

5
2016

6
2016

12
2016

јавне
мале

4
2016

5
2016

5
2017

6
2016

11
2016

11
2017

акључење
уговора

Извршење
уговора

54.616.662
54.616.662

Услуга праћења квалитета ваздуха у складу са
Програмом контроле квалитета ваздуха на
територији града Ниша за 2017.годину
Услуга праћења нивоа комуналне буке у складу са
Програмом праћења квалитета буке на територији
града Ниша за 2017.годину
Услуга праћења квалитета површинских вода у
складу
са
Програмом
праћења
квалитета
површински вода на територији града Ниша за
2016/2017.годину
Услуга праћења испитивања загаћености земљишта
у складу са Програмом праћења загаћености
земљишта на територији града Ниша за
2016/2017.годину

Услуга озелењавања дворишта школских и
предшколских установа у складу са програмом
озелењавања дворишта школских и предшколских
установа у циљу смањења нивоа буке и
аерозагађења
Услуга израде Програма заштите животне средине

Оквирни датум

По годинама:
2016 – 833.333
833.333
По годинама:
2016 – 833.333

По годинама:
2016 – 666.666
833.333
По годинама:
2016 – 833.333
12.500.000

По годинама:
2016 – 12.500.000
3.000.000
По годинама:
2016 – 3.000.000
3.333.333
По годинама:
2016 – 3.333.333
2.083.333
По годинама:
2016 – 2.083.333
1.666.666
По годинама:
2016 – 1.666.666
833.333
По годинама:
2016 – 833.333
1.000.000
По годинама:
2016 – 1.000.000
5.833.333
По годинама:
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1.2.15

Постављање
енергетских
независне
аутобуске станице у центру Нишке Бање

1.2.16

Услуга спровођења целокупне процедуре процене
утицаја Пројекта „Постројења за пречишћавање
комуналних отпадних вода Града Ниша“на животну
средину:
&израда и подношење захтева о потреби процене
утицаја на животну среџдину – за све три фазе,
&плаћање свих такси по фазама,
&плаћање свих оглашавања,
&израда Студије о процени утицаја на животну
средину постројења за пречишћавање комуналних
отпадних вода Града Ниша, на животну средину и
&трошкови рада Техничке комисије за оцену Студије

Редни
број

соларне

2016 –5. 833.333
4.166.666
По годинама:
2016 – 4.166.666
2.900.000

Набавке на које се Закон не примењује
Процењена
вредност без ПДВ-а
Предмет набавке
(укупно
по
годинама)

2.2.3
2.2.4
2.2.5

6
2016

6
2017

3
2016

4
2016

12
2016

Оквирни датум
Покретање
поступка

Закључење
уговора

Извршење
уговора

12
2016

12
2016

12
2017

3
2016

4
2016

12
2016

3
2016

4
2016

12
2016

3
2016

4
2016

12
2016

3
2016

4
2016

12
2016

3
2016

4
2016

12
2016

4
2016

5
2015

12
2016

3
2016

3
2016

12
2016

3
2016

4
2016

12
2016

3
2016

3
2016

7
2016

3
2016

3
2016

12
2016

3
2016

3
2016

11
2016

5
2016

7
2016

12
2016

3
2016

3
2016

12
2016

41.957.152
2016

2.2.2

4
2016

По годинама:
2016-2.900.000

Укупно
Услуге
2.2.1

Поступак јавне
набавке
мале
ведности
Поступак јавне
набавке
мале
ведности

Услуга мониторинга, праћења стања и прогнозе аерополена на
територији Града Ниша за 2016/2017.годину
Услуга уређења међублоковског зеленила у складу са Програмом
уређења међублоковског зеленила у циљу унапређења животне
средине за 2014.годину
Услуга уређења спомен парка Бубањ и одржавања споменика
природе
Услуга чишћења дивљих депонија на територији града Ниша, у
складу са Програмом чишћења дивљих депонија на територији
града Ниша
Очување и унапређење зеленила – дрвореда и међублоковског
зеленила

2.2.6

Услуга ревизије Локалног катастра извора загађења животне

2.2.7

Програм едукације у области заштите животне средине

2.2.8

Услуга мерења по налогу инспекција и у случају хемијског удеса

2.2.9

Учешће Града у финансирању пројеката невладиног сектора у
области зашзизе животне средине

2.2.10

Израда пројектне документације Уређења речног острва на реци
Нишави

2.2.11

Израда катастра зелених површина са Студијом унапређења
зеленила на територији Града Ниша

2.2.12

Услуга пружања надзора над спровођењем дезинсекције на
територији Града Ниша за 2016.годину

2.2.13

Учешће Града у суфинансирању међудржавних програма и
пројеката

2.2.14

Учешће Града у суфинансирању међудржавних програма и
пројеката Министарства надлежног за послове заштите животне
средине и осталих програма ип ројеката из области заштите
животне средине

41.957.152
41.957.152
1.000.000
По годинама:
2016– 1.000.000
15.000.000
По годинама:
2016 – 15.000.000
3.500.000
По годинама:
2015 – 3.500.000
4.166.666
По годинама:
2016– 4.166.666
4.231.026
По годинама:
2016– 4.231.026
416.665
По годинама:
2016 – 416.665
416.665
По годинама:
2016 – 416.665
416.665
По годинама:
2016 – 416.665
833.333
По годинама:
2016 – 833.333
416.665
По годинама:
2016 – 416.665
416.665
По годинама:
2016 – 416.665
325.00
По годинама:
2016 – 325.000
8.333.333
По годинама:
2016 –8.333.333
1.666.666
По годинама:
201 –1.666.666

_____________________________________________________________________________________
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине – Информатор о раду,
последње ажурирање децембар 2016.године

2.2.15.

Ангажовање координатора за безбедност за извођење радова

2.2.16

Штампање Статистичког гоишњака Града Ниша за 2014. и
Статистичког гоишњака Града Ниша за 2015.годину

2.2.17

Услуге информисања јавности, оглашавање у средствима јавног
информисања

2.2.18

Услуге сервиса робних информација

375.00
По годинама:
2016 – 375.000
363.00
По годинама:
2016 – 363.000
62.500
По годинама:
2016 – 62.500
16.667
По годинама:
2016 – 16.667

3
2016

3
2016

12
2016

3
2016

3
2016

12
2016

3
2016

3
2016

12
2016

3
2016

3
2016

12
2016

 У 2016. години, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, је
у складу са чланом 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15
и 68/15), закључила Уговор о пружању услуге мониторинга, праћења стања и
прогноза аерополена на територији града Ниша за 2016. годину, са Институтом за
јавно здравље Ниш, у складу са Програмом. Укупна цена пружања услуга у циљу
реализације Програма, без ПДВ износи 800.000,00 динара, што је и коначна цена;
 У 2016. години, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, је
у складу са чланом 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15), закључила Уговор о пружању услуге надзора и стручне
контроле уништавања инсеката у складу са Програмом спровођења дезинсекције
на територији града Ниша за 2016. годину, са Институтом за јавно здравље Ниш;
 У 2016. години, Град Ниш, кога заступа Градоначелник, је у складу са чланом 7.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), закључила
Уговор о финансирању програма уређењa међублоковског зеленила у циљу
унапређења животне средине, са ЈКП „Медиана“ Ниш, у складу са Програмом;
Укупна вредност Уговора у циљу реализације Програма, без ПДВ износи
15.000.000,00 динара;
 У 2016. години, Град Ниш, кога заступа Градоначелник, је у складу са чланом 7.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), закључила
Уговор о финансирању програма уређењa Спомен парка Бубањ и одржавање
споменика природе, са ЈКП „Медиана“ Ниш, у складу са Програмом; Укупна
вредност Уговора у циљу реализације Програма, без ПДВ износи 3.500.000,00
динара;
 У 2016. години, Град Ниш, кога заступа Градоначелник, је у складу са чланом 7.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), закључила
Уговор о финансирању програма чишћење дивљих депонија на територији града
Ниша, са ЈКП „Медиана“ Ниш, у складу са Програмом; Укупна вредност Уговора у
циљу реализације Програма, без ПДВ износи 4.166.666,00 динара.
животне средине,

Програма и Пројеката, Одсека за заштиту

–

За реализацију Програма Одсек за заштиту животне средине је у сарадњи са
Одсеком за јавне набавке Управе за финансије, изворне приходе локалане самоуправе
и јавне набавке, спровео поступак јавних набавки мале вредности за реализацију:
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 Програма праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2015/2016.
годину. Процењена вредност јавне набавке је 2.000.000,00 динара без урачунатог
пореза на додату вредност. Уговор је додељен понуђачу Факултету заштите на раду
у Нишу, за јавну набавку услуга брoj 404-1у/47-2015-11 - пружање услугa праћења
нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2015/2016. годину, у складу са
Програмом. Укупна цена услуга - предметне набавке износи 1.980.000,00 динара
без урачунатог ПДВ, односно 2.376.000,00 динара са урачунатим ПДВ;
 Програма испитивања загађености земљишта на територији града Ниша за
2015/2016. годину. Процењена вредност јавне набавке је 833.333.000,00 динара без
урачунатог пореза на додату вредност. Уговор је додељен понуђачу Институту
„Ватрогас“ д.о.о. Нови Сад, за јавну набавку услуга брoj 404-1у/46-2015-11 пружање услугa испитивања загађености земљишта на територији града Ниша за
2015/2016. годину, у складу са Програмом. Укупна цена услуга - предметне набавке
износи 800.000,00 динара без урачунатог ПДВ, односно 960.000,00 динара са
урачунатим ПДВ;
 Програма спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2016. годину.
Процењена вредност јавне набавке је 3.000.000,00 динара без урачунатог пореза на
додату вредност. Уговор је додељен понуђачу „Санит М&М“ д.о.о. Ниш, за јавну
набавку услуга брoj 404-1у/5-2016-11 - пружање услугa у циљу реализације
Програма спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2016. годину у
складу са Програмом. Укупна цена услуга - предметне набавке износи 1.899.100,00
динара, без урачунатог ПДВ, односно 1.899.100,00 динара, са урачунатим ПДВ;
 Програма праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за
2016/2017. годину. Процењена вредност јавне набавке је 833.000,00 динара без
урачунатог пореза на додату вредност. Уговор је додељен понуђачу „Институт
Ватрогас доо Нови Сад, за јавну набавку услуга брoj 404-1У/20-2016-11- пружање
услугa у циљу реализације Програма праћења квалитета површинских вода на
територији града Ниша за 2016/2017. годину у складу са Програмом. Укупна цена
услуга - предметне набавке износи 693.000,00 динара, без урачунатог ПДВ,
односно 831.600,00 динара, са урачунатим ПДВ;
 Израде Програма заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за
период од 2017-2027. године. Процењена вредност јавне набавке је 2.083.333,00
динара без урачунатог пореза на додату вредност. Уговор је додељен групи
понуђача
(као носилац посла) и
(као члан групе), за јавну набавку услуга брoj 404-1У/27-2016-11пружање услугa у циљу реализациј Решења о приступању изради Програма
заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период од 20172027. године. Укупна цена услуга - предметне набавке износи 1.750.000,00 динара,
без урачунатог ПДВ, односно 2.100.000,00 динара, са урачунатим ПДВ;
 Програма испитивања масене активности радионуклида у земљишту и у животној
средини на територији града Ниша за 2016/2017. годину. Процењена вредност
јавне набавке је 666.666,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност.
Уговор је додељен понуђачу „Заводу за здравствену заштиту радника Ниш“, за
јавну набавку услуга брoj 404-1У/21-2016-11- пружање услугa у циљу реализације
Програма испитивања масене активности радионуклида у земљишту и у животној
средини на територији града Ниша за 2016/2017. годину у складу са Програмом.
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Укупна цена услуга - предметне набавке износи 375.000,00 динара, без урачунатог
ПДВ, односно 450.000,00 динара, са урачунатим ПДВ;
 Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2016/2017.
годину, обликован у две партије. Процењена вредност јавне набавке је 3.966.666,00
динара без урачунатог пореза на додату вредност. Уговор је додељен понуђачу
„Институту за јавно здравље Ниш“, за јавну набавку услуга брoj 404-1У/31-2016-11пружање услугa у циљу реализације Програма контроле квалитета ваздуха на
територији града Ниша за 2016/2017. годину у складу са Програмом. Укупна цена
услуга - предметне набавке за прву партију износи 2.300.000,00 динара, без
урачунатог ПДВ, односно 2.760.000,00 динара, са урачунатим ПДВ; За другу партију
донета је Одлука о обустави поступка јавне набавке, обзиром да није пристигла
ниједна понуда, тако да нису испуњени услови за доделу уговора.
План јавних набавки за претходну и текућу годину, са детаљним
информацијама је објављен на порталу „Јавне набавке“, који се налази на сајту Града
Ниша www.ni.rs
15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Град Ниш је учествовао у финансирању програма и реализацији мере активне
политике запошљавања предвиђене Акционим планом запошљавања Града Ниша за
2015.годину (''Службени лист Града Ниша'', број 11/2015, 14/2015 и 75/2015).
Мера активне политике запошљавања је:
Програм запошљавања приправника на територији Града Ниша.
За реализацију наведене мере активне политике запошљавања из Акционог
плана средства су планирана Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. годину
("Службени лист Града Ниша" број 102/2014, 9/2015, 35/2015 и 90/2015) на разделу
Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине планирано је
36.000.000,00 динара.
У табели 1 приказани су подаци о државној помоћи које Град Ниш као давалац
државне помоћи, а у складу са Законом о контроли државне помоћи пружа правним
и физичким лицима.
Табела 1: Подаци о државној помоћи
Бр
1.

Мера активне политике
запошљавање
Програм запошљавања приправника

Буџет Града

Укупно средстава

36.000.000,00

36.000.000,00

Лица

Буџет
РС

Лица

Укупно
средства
36.000.000,00

Лица

Због специфичности Програма, тачан број ангажованих лица знаће се по
завршетку Програма. Такође, након завршетка Програма, односно по окончању
последње рефундације, створиће се могућност утврђивања износа укупно додељене
државне помоћи послодавцима.
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16. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
Плата начелника Управе одређена је Правилником о платама лица које поставља
и именује Градско веће Града Ниша.
Плате запослених лица у Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине, одређене су Правилником о звањима, занимањима и платама запослених у
градским управама и службама, Градском јавном правобаранилаштву и канцеларији
грађанског браниоца (омбудсмана).
Плате изабраних лица, запослених на руководећим радним местима и осталих
запослених, од марта 2014.години (без минулог рада) израчунавају се множењем
коефицијента из табеле у прилогу са важећом основицом-ценом рада, коју Закључком
одређује Влада Републике Србије.

1.
2.
3.
4.
5.

ФУНКЦИЈА/РУКОВОДЕЋЕ
РАДНО МЕСТО
Начелник Управе
Заменик начелника
Помоћник начелника
Шеф одсека
Координатор групе

КОЕФИЦИЈЕНТ

ЗВАЊЕ/ЗАНИМАЊЕ

КОЕФИЦИЈЕНТ

1. Самостални
стручни
сарадник
2. Виши стручни сарадник
3. Стручни сарадник
4. Виши сарадник
5. Сарадник
6. Виши референт
7. Референт

35,00
33,00
27,12
25,36
24,26

ОСНОВИЦА
2.089,53
2.089,53
2.278,66
2.278,66
2.278,66

ОСНОВИЦА

22,05

2.278,66

19,77
17,45
15,01
13,65
13,49
13,10

2.278,66
2.278,66
2.278,66
2.278,66
2.278,66
2.278,66

НЕТО ЗАРАДА БЕЗ
МИНУЛОГ РАДА
73.133,55
68,954.49
61.797,26
57.786,82
55.280,29

НЕТО ЗАРАДА БЕЗ
МИНУЛОГ РАДА
50.244,45
43.454,04
39.762,61
34.762,61
31.103,70
30.739,12
29.850,44

На горе наведене плате примењују се одредбе Закона о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ број 116/2014).
17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Ствари у јавној својини Града, могу бити, у смислу Закона о јавној својини
непокретне и покретне.
Управа надлежна за имовину Града Ниша је Управа за имовину, и као таква
припрема акта за органе Града о прибављању и располагању непокретним стварима у
јавној својини Града Ниша.
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Служба Града Ниша надлежна за одржавање и информационо-комуникационе
технологије припрема акта за органе Града о прибављању и располагању покретним
стварима у јавној својини Града, осим новца и хартија од вредности.
Средства за рад која у свом раду користи Управа за привреду, одрживи развој и
заштиту животне средине (простор, опрема, возила и канцеларијски материјал) су
имовина Града Ниша.
Простор у коме Управа обавља своју делатност су службене просторије, што је
регулисано Одлуком о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној
својини Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 67/13).
За обављање послова из своје надлежности Управа за привреду, одрживи развој
и заштиту животне средине, користи простор у Нишу, ул. Николе Пашића бр. 24.
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине је испред
Града Ниша, а у сарадњи са ЈКП „Медиана“ Ниш и Министарством животне средине и
просторног планирања Републике Србије – Фонд за заштиту животне средине
Републике Србије учествовала у реализацији Пројекта „Рециклажно двориште“, тако
да су за потребе тог пројекта у имовину Управе прешла следећа средства:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Контејнер за сакупљање кеса .....................70 ком.
Канте за издвојене конзерве .......................10 ком.
Вох за отпадну амбалажу .................................2 ком.
Мини утоваривач ..................................................1 ком.
Транспортна колица ...........................................1 ком.
Палетни виљушкар ..............................................1 ком.
Телескопска пумпа за уље ................................1 ком.
Апарат за прање возила .....................................1 ком.

По окончању Пројекта „Рециклажно двориште“, Управа за привреду, одрживи
развој и заштиту животне средине је поднела захтев за прекњижење Управи за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, да се наведена
средства пренесу Управи за имовину и инспекцијске послове, као надлежној Управи.
Опрема и канцеларијски материјал се набављају преко Службе за орджавање и
информатичко-комуникационе технологије, у складу са потребама Управе.
Табела: Попис основних средстава која користи Управа
1.

Telefon AVAYA 4620 SWIP

051639500490

2.

Laptop HP Probook 4510S+torba+miš

CNU92796DB

3.

Telefon AVAYA 6408 D+

057G42437518

4.

Laptop HP Probook 4510S+torba+miš

CNU92796DN

5.

Telefon AVAYA 6416D+M

51643000312

6.

Računar DELL 755SFF + zvučnici GENIUS

54Z363J

7.

Monitor LCD HP L1710 17"

CNC917R874

8.

Štampač HP Laser Jet Pro M1212NF MFP

CNG9BD61QG

9.

Telefon AVAYA 4620 SWIP

051639500509

10. UPS 500 SEPOMS

50505205

11. APC UPS 650

QB0537131076
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12. Monitor LCD HP L1740 17"

CNP531B5F1

13. Monitor LCD HP L1740 17"

CNP531B3M8

14. Računar FSCE600

YBFC138071

15. Računar HP COMPAQ DC5100 SFF

CZC53217DD

16. Monitor TFT DELL 178FP 17"

CN-OTP223-73731-7A7-5UTU

17. Računar HP COMPAQ DC5100 SFF

CZC5321DDX

18. Monitor CRT COMPAQ 7500 17"

252SS43AQ360

19. Računar HP COMPAQ DC5100 SFF

CZC53217QO

20. Monitor TFT DELL 178FP 17"

CN-OTP223-73731-7A7-5U1U

21. Računar HP COMPAQ DC5100 SFF

CZC5321DDK

22. Računar HP COMPAQ DC5100 SFF

CZC53217FJ

23. Štampač EPSON ACULASER M2000

KAZZ163001

24. Štampač EPSON ACULASER M2000

KAZZ163084

25. Štampač LEXMARK T430

7924DG2

26. Telefon AVAYA 6408 D+

057G42437441

27. Telefon AVAYA 6408 D+

057G42437510

28. Telefon AVAYA 6416D+M

NO.SERIJAL

29. UPS APC 650

QB0537131053

30. UPS APC 650

QB0537131083

31. UPS APC BK 500 EI

BB0342046748

32. Telefon AVAYA 6408 D+

057G42437545

33. Monitor CRT FUJITSU SIEMENS 17"

YEAX005450

34. Monitor TFT DELL 178FP 17"

CN-OTP223-73731-79C-7EGC

35. Laptop HP Probook 4510S+torba+miš

CNU92796J6

36. Telefon AVAYA 4620 SWIP

051639500548

37. Monitor LCD FUJITSU SIEMENS 17"

YELL013597

38. Monitor LCD FUJITSU SIEMENS 17"

YELL013790

39. Računar DELL 755SFF

16Z363J

40. Monitor CRT DELL E772p 17"

CN-OR3517-47804-51K-B2B3

41. Računar DELLGX60

FTZR51J

42. Monitor TFT DELL 178FP 17"
43. Računar FSCP2500 + dell tastatura + a4tech
miš
44. Računar FSCP2500

CN-OTP223-73731-7A7-5TMU
YTAL016417

45. Telefon AVAYA 4620 SWIP

051639500546

46. Telefon AVAYA 9610

07N521843591

47. Računar FSCP2500

YTAL016396

48. Monitor TFT DELL 178FP 17"

CN-OTP223-73731-79C-7F5C

49. Štampač HP LaserJet P1006

VNF3B48093

50. Računar E3400 sklopljen+14 miš tastatura КВ

1WB11721

51. Monitor LCD HP LE2201

CNK94302LT

52. CD READ/WRITE EXTERNI WRITE ASUS

38CF48ADB01973-3

53. Fotoaparat CANON A420

2636016981

54. Laptop FUJITSU SIEMENS Lifebook E8210

YK2C008252

55. Laptop FUJITSU SIEMENS Lifebook E8210

YK2C019043

YTAL016377
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56. Laptop FUJITSU SIEMENS Lifebook E8210

YK2C019044

57. Monitor LCD FUJITSU SIEMENS 17"

YENB337879

58. Štampač HP LaserJet 3055MFP

CNCK142124

59. Računar e3400 + miš genius + tastatura FSC

1WB11717

60. Računar FSCP5710

YKUB019251

61. Monitor TFT DELL 1908FP 19"

CN-0UW538-64180-83C-0YSH

62. Računar FSCP5905

YB3F047404

63. Računar FSCP5905

YB3F047421

64. Monitor TFT DELL 1908FP 19"

CZ-0F029J-73608-942-2ALL

65. Skener GENIUS Color Page HRY6X Slim

ZP3694402810

66. Skener HP ScanJet 4850

CN68QTA16H

67. Štampač HP COLOR LaserJet CP3505N

CNBV775H34

68. Štampač HP DeskJet 3550

CN3CF3D3BFW

69. Štampač HP LaserJet 2420 DN

CNHW67W1V9

70. Telefon AVAYA 4610 SWIP

05GM11007380

71. Telefon AVAYA 4610 SWIP

05GM11007381

72. Telefon AVAYA 4610 SWIP

05GM11007377

73. Telefon AVAYA 4610 SWIP

05GM11008713

74. Telefon AVAYA 4620 SWIP

051639500539

75. Telefon AVAYA 4620 SWIP

051639500502

76. UPS BACK ES 700VA

AB0629140732

77. UPS BACK ES 700VA

AB0629140559

78. UPS BACK ES 700VA

AB0629140362

79. Monitor LED PHILIPS 196 VLA 19"

UHBA1146018383

80. Linijski štampač HONEYWELL
81. Računar DELL 755SFF

85Z363J

82. Telefon AVAYA 9620 SWIP

07N520712009

83. Laptop HPNX7400+HP Carryng case DL+miš

CNU644G7QS

84. Laptop HPNX7400+HP Carryng case DL+miš

CNU644G7V3

85. Računar FUJITSU SIEMENS Esprimo E2500

YTAL016402

86. Monitor CRT FUJITSU SIEMENS 17"

YEGH161081

87. Telefon AVAYA 4610 SWIP

05GM11008710

88. Računar DELL 755SFF

12Z363J

89. Telefon AVAYA 4620 SWIP

051639500548

90. Štampač HP LaserJet P3015

VNBV9BTGFX

91. Računar DELL Dimension E520

43RQY2J

92. Monitor CRT IBM E74 17"

VL-RZ753

93. Računar DELL 755SFF

D6Z3B3J

94. Monitor CRT DELL E772p 17"

CN-OR3517-47804-46N-L0E1

95. Telefon AVAYA 4610 SWIP
96. Računar RS poslovne klase IBMA51 + miš
A4tech i tastatura
97. Fotokopirni aparat CANON FC120

05GM11008645

98. Monitor CRT IBM E74 17"

VL-RX476

99. Monitor CRT IBM E74 17"

VL-RZ771

LMKB9BY
UVN08725
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100.
Računar FUJITSU SIEMENS Esprimo
E2500
101.
Računar RS poslovne klase IBMA51
+miš A4tech
102.
Monitor CRT DELL E772p 17"

YTAL016389
LMKB8ZW
CN-OR3517-47804-465-L1YG

103.

Štampač HP LaserJet P1010

CNFD016091

104.

Telefon AVAYA 4610 SWIP

05GM11008696

105.

Računar Dell Optiplex GX60

BBBWX0Y

106.

Monitor CRT DELL E773C 17"

CN-OY0289-64180-3A4-01QV

107.

Računar DELL 755SFF

G7Z363J

108.

Monitor LCD PHILIPS 196V3L

UHBA1146018384

109.

Telefon AVAYA 2402

05GM39001204

110.

Računar Dell Optiplex GX60

HRZR51J

111.

Monitor CRT DELL E772p 17"

CN-OR3517-47804-46N-LOEX

112.

Telefon AVAYA 6408 D+

057G42437505

113.

Računar DELL Optiplex GX170L

7DX5K1J

114.

Monitor CRT DELL E772p 17"

CN-OR3517-47804-51K-B2B5

115.

Telefon AVAYA 4610 SWIP

05GM11008668

116.

Štampač LEXMARK E260DN

72BK1FV

117.

UPS APC BK 500 EI

BB0435034226

118.

Računar DELL Optiplex GX60

78BWX0J

119.

Externi reuzač ASUS CRW-5224A

38CF48ADBD4212

120.

Monitor CRT DELL E772p 17"

CN-OR3517-47804-3A4-01QU

121.

Računar DELL 755SFF

65Z363J

122.

Telefon AVAYA 4610 SWIP

05GM11013615

123.
Monitor TFT DELL 178FP 17"
124.
Laptop HPNX7400+HP Carryng case
DL+miš
125.
Telefon AVAYA 6408 D+

CN-OTP223-73731-7A7-5TGU

126.

Računar HP Compaq DC5100SFF

CZC61303R0

127.

Monitor CRT HP 7540 17"

CNC6062K40

128.

FAX PANASONIC KX-FT71-CX

3GCWA075667

129.

Računar e3400 sklopljen

1WB11707

130.

Monitor CRT IBM E74 17"

66-GH427

131.

Telefon AVAYA 6416D+M

057G42434434

132.

Računar DELL 755SFF

C2Z363J

133.

Monitor TFT DELL 178FP 17"

CN-OTP223-73731-79C-7F3C

134.

Fotoaparat OLIMPUS C-315

JO3004967

135.

Telefon AVAYA 6408 D+

057G42437437

CNU644G7RS
057G42437466
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18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Носачи информација којима, на основу обављања делатности из оквира својих
надлежности, располаже Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине су у папирном и електронском облику, и то:
- папирна документација која се односи на предмете у раду чува се код
референата задужених за те предмете;
- електронске базе података чувају се на серверима база података, за чије
чување и заштиту је задужена Служба за одржавање и информатичко-комуникационе
технологије Града Ниша.
Носачи информација (података) у папирном облику чувају се у писарници,
архиви и библиотеци Одсека за статистику.
19. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Информације од јавног значаја које поседује Управа садржане су у
правилницима, наредбама, упутствима, решењима и закључцима које Управа доноси.
Поред наведених, остале информације садржане су у статистичким
публикацијама потврдама, дописима, обавештењима, службеним белешкама,
извештајима.
20. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ,
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
Све форме информација које су настале у раду Управе доступне су грађанима и
правним лицима, у складу са Законом о општем управном поступку, када су у питању
управни предмети.
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, по поднетом
захтеву, ставља на увид и све информације којима располаже, у складу са одредбама
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник
РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).
21. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Захтев за остваривање права на приступ информацијама Управи за привреду,
одрживи развој и заштиту животне средине се може поднети на обрасцу који садржи
елементе прописане законом.
Свако може поднети захтев за приступ информацијама. У захтеву се не мора
навести разлог тражења информације. У захтеву се треба навести начин на који се
право на приступ информацијама може остварити (увид, копија итд.).
Државни орган дужан је да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у року
од 48 сати, 15 дана или до 40 дана у зависности од врсте тражене информације.
Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор
против решења државног органа, као и у случају да орган нити удовољи захтеву нити
донесе решење којим се захтев одбија.
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Захтев се може поднети лично у ул. Николе Пашића бр. 24, на шалтерима
Градског услужног центра бројеви од 10 до 15, као и поштом на наведену адресу и
путем e-mail Тatjana.Todorov@gu.ni.rs.
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, у складу са
законом, разматра и захтеве који нису поднети на прописаном обрасцу.
Образац захтева
УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Улица Николе Пашића број 24, НИШ
З А Х Т Е В за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа
захтевам:*
 обавештење да ли поседује тражену информацију;
 увид у документ који садржи тражену информацију;
 копију документа који садржи тражену информацију;
 достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
 поштом
 електронском поштом
 факсом
 на други начин:***_________________________________________
Овај захтев се односи на следеће информације:
____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације)
________________________________________________
Тражилац информације/Име и презиме
У ________________,

________________________________________________
адреса

дана______201__ године

________________________________________________
други подаци за контакт
________________________________________________
Потпис

∗ У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да
остварите.
∗∗ У кућици означити начин достављања копије докумената.
∗∗∗ Када захтевате други начин
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