7. седница ГВ – 01.10.2020.
1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о
оснивању Центра за дневни боравак деце, омладине и
одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш
2. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права
јавне својине Града Ниша у јавну својину Републике
Србије, непосредном погодбом и без накнаде, ради
реализације инвестиционог пројекта изградње постројења
за производњу лед расвете у аутомобилској индустрији –
Привредног друштва „Xingyu Automotive Lighting Systems“

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
БОБАН ЏУНИЋ ГОСТ ЕМИСИЈЕ
„ОТВОРЕНА ВРАТА“ РТВ БЕЛАМИ

Председник Скупштине града Бобан Џунић гостовао је у емисији
,,Отворена врата“ РТВ Белами
Говорио је о функционисању градског парламента, распореду

мандата и сарадњи
између законодавне и извршне власти,
сарадњи са свим одборничким групама али и о плановима за
унапређење и модернизовање рада локалног парламента, на
задовољство суграђана који су указали поверење својим
представницима у Скупштини Града Ниша.

5. седница ГВ – 23.09.2020.
године
1. Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша
за период јануар-јун 2020. године
2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама одлуке о
приступању изради Плана развоја Града Ниша за период од
2021.-2027. године
3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и
допунама Одлуке о Туристичкој организацији Ниш
4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности
на Статут Апотекарске установе Ниш
5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности

на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
за пијачне услуге „Тржница“ Ниш о измени Пијачног реда
за мешовите пијаце
6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности
на Годишњи извештај о пословању Туристичке организације
Ниш за 2019. годину и Завршни рачун са финансијским
извештајем о оствареним приходима и расходима Туристичке
организације Ниш за период 01.01.2019.-31.12.2019.
године
7. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја
о раду и пословању Завода за плућне болести и
туберкулозу Ниш за 2019. годину
8. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја
о пословању ЗУ Апотеке Ниш по завршном рачуну за 2019.
годину са Извештајем о извршењу плана рада и
финансијског плана за 2019. годину
9. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја
о извршењу плана рада за период од 01.01.2019. до
31.12.2019. године Дома здравља Ниш и Извештаја о
финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за
период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
10. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја
о пословању Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за
2019. годину
11. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја
о раду и пословању за 2019. годину Завода за здравствену
заштиту студената Ниш
12. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја
о раду и пословању за 2019. годину Завода за здравствену
заштиту радника „Ниш“
13. Измена програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за Град Ниш за
2020. годину
14. Решење o давању сагласности на Програм о изменама и
допунама Програма радова на изградњи, реконструкцији,
одржавању и заштити општинских путева, улица и
некатегорисаних путева који нису део државног пута I и

II реда за 2020. годину
15. Решење o давању сагласности на Правилник о изменама
Правилника о организацији и систематизацији послова
Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш
16. Решење о укидању решења Управе за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај број 313-147/2016-09 од
17.05.2016. године, којим се привредном субјекту
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ИКАБИС ГОЛД ДОО
НИШ-МЕДИАНА одобрава обављање такси превоза на
територији града Ниша возилом „Škoda Fabia“ са
евиденционим бројем 729
17. Решење о укидању решења Градске управе Града Ниша –
Секретаријата
за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај, број 313-161/2017-09 од 09.08.2017. године,
којим се привредном субјекту LJILJANA KOSTIĆ PR RADNJA
ZA TAKSI PREVOZ PUTNIKA LIKI PROFI NIŠ одобрава обављање
такси превоза на територији града Ниша возилом „Ford
Focus Karavan“ са евиденционим бројем 864
18. Решење о укидању решења Градске управе Града Ниша Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај број 313-81/2018-09 од 27.04.2018. године,
којим се привредном субјекту Privredno društvo za taksi
prevoz KLIK-TRANS DOO Niš-Palilula одобрава обављање
такси превоза на територији града Ниша возилом „OPEL
ZAFIRA-A“ са евиденционим бројем 947
19. Решење о укидању решења Градске управе Града Ниша –
Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај број 313-16/2018-09 од 07.03.2018. године,
којим се привредном субјекту Privredno društvo za taksi
prevoz KLIK-TRANS DOO Niš-Palilula одобрава обављање
такси превоза на територији града Ниша возилом „Renault
Megane Scenic“ са евиденционим бројем 921
20. Решење о укидању решења Градске управе Града Ниша Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај број 313-268/2018-09 од 09.01.2019. године,
којим се привредном субјекту ИВАН АРСЕНИЈЕВИЋ ПР ТАКСИ
ПРЕВОЗ НИШ одобрава обављање такси превоза на територији

града Ниша возилом „Toyota Prius“ са евиденционим бројем
765

Обавештење угоститељима који
имају
категорисани
и
некатегорисани смештај
Обавештење угоститељима
некатегорисани смештај

који

имају

категорисани

и

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Obaveštenje-za-sajt-Gra
da-Niša.pdf

OДРЖАНА ДРУГА СЕДНИЦА ОДБОРА
ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА
Данас је у Скупштини Града Ниша Одбор за административна
питања одржао своју другу седницу. Разматрана су и донета
решења која
регулишу
административна питања из области
права
и дужности из радно-правних односа
изабраних,
постављених и именованих лица.

Обавештење
да
ће
се
од
17.09.2020.
гoд.
обавити
третман
сузбијања
ларви
комараца
на
територији
локлане
самоуправе
града
Ниша-Нишавски
округ
по
програму Министарства
Обавештење да ће се од 17.09.2020. гoд. обавити третман
сузбијања ларви комараца на територији локлане самоуправе
града Ниша-Нишавски округ по програму Министарства
http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Обавештење-да-ће-се-од17.09.2020.-гoд.-обавити-третман-сузбијања-ларви-комараца-.pdf

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
БОБАН
ЏУНИЋ
ПРИСУСТВОВАО
ОБЕЛЕЖАВАЊУ
СЛАВЕ
„САБОР
СРПСКИХ СВЕТИТЕЉА” ОПШТИНЕ

ПАЛИЛУЛА
Градска

општина

Палилула,

обележила

је

13.септембра,

у

Светиниколској цркви, своју славу “Сабор српских светитеља”.
Славском окупљању, које је одржано уз ограничен број гостију
уз примену мере заштите, присуствовао је председник Скупштине
Града Ниша и некадашњи председник општине Палилула Бобан
Џунић, као и представници градских општина.
Протојереј ставрофор и ректор Богословије Милутин Тимотијевић
са свештенством нишке епархије обавио је традиционални обред
„резања славског колача“. Госте је поздравио председник
општине Братислав Вучковић. Домаћин овогодишње славе био је
Александар Ждрале. Овај важан дан за општину Палилула
обележава се од 2005.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
БОБАН
ЏУНИЋ
–
ТЕЛЕВИЗИЈЕ ЗОНА

ГРАДА
ГОСТ

Председник Скупштине Града Бобан Џунић био је гост Телевизије
Зона. Повод гостовања била је управо одржана трећа седница
нишког парламента, као и преглед реализованих активности на
самом почетку мандата. Појашњавајући процедуру рада
институције коју води, председник Џунић је истакао да је од
пресудне важности сарадња органа законодавне и извршне власти,
а да је лично веома задовољан садашњим начином њиховог
међусобног функционисања.
Председник је најавио скорашње формирање осталих скупштинских
радних тела – комисија и савета, као и да ће се наставити са
имплементацијом пројекта Е-парламент који ће допринети

одговорном, ефикасном и транспарентном раду Скупштине Града
Ниша. У складу са тим, председник је истакао да је Скупштина
Града отворена за све иницијативе и питања, како медија, тако
и свих грађана, чији су интереси главна смерница у раду
највишег законодавног органа Града, подразумевајући поштовање
свих одредаба Етичког кодекса понашања функционера локалне
самоуправе у Нишу.
Гостовање можете погледати овде:

ИЗАБРАНА ДРАГАНА СОТИРОВСКИ
Одборници Скупштине града Ниша, изабрали су Драгану Сотировски
за нову градоначелницу Ниша. На њен предлог, за заменика
градоначелнице изабрана је Душица Давидовић, као и 9 чланова
Градског већа.
У његовом саставу ће бити: Слободан Ранђеловић, Соња
Милојковић, Адриана Анастасов, Ненад Станковића, Марија
Ранђеловић, Предраг Стојановић, Владислав Маријановић,
Мирослав Ђокић и Бранислав Качар.
Одборници градског парламента усвојили су и предлог да се за
заменика председника Скупштине града изабере Игор Новаковић.

260. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА НИША 01.07.2020. године
Закључак којим се препоручује Надзорном одбору ЈКП
„Медиана“ Ниш да одложи наплату свог потраживања
насталог по основу новчане позајмице ЈКП „Тржница“ Ниш
Закључак којим се препоручује надзорним одборима ЈКП
“Медиана“ Ниш, ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша
Ниш и ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, да одложе почетак
наплате потраживања насталог по основу позајмица ЈКП
„Горица“ Ниш

