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1. Садржај Информатора о раду Градског већa Града Ниша  
 

 Информатор о раду Градског већа Града Ниша сачињен је у складу са 
чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
("Службени гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и 
објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС", број 
68/2010). 
 Информатор о раду Градског већа Града Ниша је објављен на интернет 
презентацији Града Ниша www.ni.rs марта 2010. године. Датум последњих измена 
и допуна 03.08.2021. године.  

За тачност информација и потпуност података у Информатору о раду 
Градског већa Града Ниша одговара Марина Јанковић, вршилац дужности 
начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања. 

За поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног 
значаја овлашћено лице, по Решењу Градског већа Града Ниша, број 1856-
11/2014-03 од 11.12.2014. године, је Гордана Ристић, запослена у Градској управи 
за органе Града и грађанска стања, e-mail: rigordana@gu.ni.rs.   

О објављивању и ажурности Информатора о раду Градског већa Града 
Ниша стара се Милан Златановић, из Градске управе за органе Града и грађанска 
стања, e-mail: zlmilan@gu.ni.rs. 

Информатор о раду доступан је у електронском облику свим 
заинтересованим лицима на web адреси www.ni.rs. 

 

2. Основни подаци о Градском већу Града Ниша  

2.1. Градско веће Града Ниша 

 
Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 

129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) Градском већу је 
дата нова улога и место извршног органа у систему локалне самоуправе. Град 
Ниш у складу са Уставом и Законом доследно спроводи концепцију законодавства. 
На основу статутарних и законских овлашћења, улога Градског већа је значајнија у 
односу на претходни период. Ово се пре свега односи на надлежност Градског 
већа да је предлагач прописа и других аката које доноси Скупштина Града. 

Градско веће је извршни орган Града Ниша.  
Градско веће чине Градоначелник, заменик Градоначелника и 9 чланова 

које бира Скупштина Града тајним гласањем, на период од четири године, већином 
од укупног броја одборника. На истој седници се врши избор Градоначелника и 
његовог заменика. Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за 
Градоначелника. Градоначелник је председник Градског већа, а његов заменик је 
члан Већа по функцији.  

Чланови Градског већа не могу истовремено бити и одборници. Одборнику 
који буде изабран за члана Градског већа престаје одборнички мандат. 

У вршењу својих права и дужности утврђених Законом и Статутом, чланови 
Градског већа Града Ниша  одлучују колективно. 
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2.2. Седиште, матични број, порески идентификациони број 

 

Седиште Градског већа Града Ниша је Ниш, улица 7. јули бр. 2, поштански 
број 18 000 Ниш. 
 Матични број Града Ниша је 17620541. 
 Порески идентификациони број Града и Градског већа је 100232752. 

2.3. Радно време 

 

Решењем Градоначелника одређено је радно време за Градско веће, 
Градске управе града Ниша и службе Града сваког радног дана, од понедељка до 
петка, од 7,30 до 15,30 сати. 

Особама са посебним потребама обезбеђен је физички приступ згради у 
којој су службене просторије Градског већа. 

3. Организациона структура  

3.1. Графички и наративни приказ организационе структуре Градског 

већа 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
Градоначелница Града Ниша, Драгана Сотировски 
Заменица Градоначелнице, Душица Давидовић, за подручје: социјална 

заштита 
 

Чланови Градског већа: 
 Слободан Ранђеловић, за подручје: пољопривреда, 

 Проф. др Јован Живковић, за подручја: развој села и задругарство, 

 Адриана Анастасов, за подручја: култура и туризам,  

 Ненад Станковић, за подручја: планирање и изградња, 

 др Марија Ранђеловић, за подручје: образовање, 

 Предраг Стојановић, за подручје: финансије, 

 Проф. др Владислав Марјановић, за подручја: привреда и одрживи развој, 

 Мирослав Ђокић, за подручја: сарадња са градским општинама, 
инспекцијским службама, јавним и јавно комуналним предузећима, 

 Александар Стојичић, за подручја: омладина и спорт. 

 
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 21.08.2020. године, донела је 

Одлуку о избору Градоначелника, Заменика градоначелника и чланова Градског 
већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 72/2020). 
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Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 18.03.2021. године, донела је 
Одлуку о престанку функције Браниславу Качару, члану Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 18/2021). 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 18.03.2021. године, донела је 
Одлуку о избору Александра Стојичића, за члана Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 18/2021). 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 18.03.2021. године, донела је 
Одлуку о престанку функције Соњи Милојковић, члану Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 18/2021). 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 22.04.2021. године, донела је 
Одлуку о избору проф. др Јована Живковића, за члана Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 35/2021). 

 

3.2. Контакт подаци 

 

Град Ниш: www.ni.rs, Ул. 7. jули 2, 18000 Ниш 
Градско веће Града Ниша: GPGV@gu.ni.rs 
Контакт телефони: 
504 411, 504 711 и 504 725 позивни број за Ниш 018    
 
Градоначелница Града Ниша: Gradonacelnica.Nisa@ni.rs 
Заменица Градоначелнице: Deputy.Mayor@ni.rs 
Члан Градског већа, Слободан Ранђеловић: Slobodan.Randjelovic@gu.ni.rs 
Члан Градског већа, Проф. др Јован Живковић: Jovan.Zivkovic@gu.ni.rs 
Члан Градског већа, Адриана Анастасов: Adriana.Anastasov@gu.ni.rs 
Члан Градског већа, Ненад Станковић: Nenad.Stankovic@gu.ni.rs 
Члан Градског већа, др Марија Ранђеловић: Marija.Randjelovic@gu.ni.rs 
Члан Градског већа, Предраг Стојановић: Predrag.Stojanovic@gu.ni.rs 
Члан Градског већа, проф. др Владислав Марјановић: Vladislav.Marjanovic@gu.ni.rs 
Члан Градског већа, Мирослав Ђокић: Miroslav.Djokic@gu.ni.rs 
Члан Градског већа, Александар Стојичић: Aleksandar.Stojicic@gu.ni.rs 

4. Опис надлежности и овлашћења Градског већа 
 

Извод из Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 
143/2016 и 18/2019) 
 
Градско веће: 

 
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката 

Скупштине града; 
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3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина 
града не донесе буџет пре почетка фискалне године; 

4) врши надзор над радом градске управе, поништава или укида акте 
градске управе, који нису у сагласности са законом, Статутом и другим 
општим актом или одлуком, које доноси Скупштина града; 

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама 
грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима 
из надлежности Града; 

5а) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада 
јавних предузећа чији је Град оснивач;  

5б) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини 
Града, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује 
правни положај јавних предузећа; 

6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и 
дужности Републике; 

7) поставља и разрешава начелника управе за поједине области; 
8) усваја акт о организацији и систематизацији радних места у управама 

за поједине области, службама и организацијама; 
9) предлаже Скупштини Града распуштање скупштине градске општине у 

складу са законом и Статутом; 
10) информише јавност о свом раду; 
11) доноси Пословник о раду на предлог Градоначелника; 
12) врши и друге послове, у складу са законом.  

 
Градоначелник представља Градско веће, сазива и води његове седнице, 

одговоран је за законит рад Већа и дужан да обустави од примене одлуку Већа за 
коју сматра да није сагласна закону.  
 Градско веће већином од укупног броја чланова одлучује о:  

- предлогу Статута и предлогу измена Статута; 
- предлогу буџета,  
- привременом финансирању у случају да Скупштина Града не донесе буџет 

пре почетка фискалне године, 
- предлогу да Скупштина Града распусти Скупштину градске општине.  

 
Радна тела Градског већа 
  

Веће образује стална и повремена радна тела. 
 

 Стална радна тела Већа су: 
- Привредно-економски савет и 
- Савет за људска и мањинска права. 

 
 Стручна радна тела Већа су: 

- Комисија за статутарно правна питања и 
- Радно тело за регулаторну реформу и анализу ефекта општих аката. 
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Чланом 58. и 59. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 

88/2008, 143/2016 и 18/2019) и чланом 15. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 
144/2016 и 117/2020) одређена су стална радна тела, а чланом 16. Пословника о 
раду Градског већа Града Ниша одређена су стручна радна тела Већа. 
 

- Привредно-економски савет 
 
Градско веће образује Привредно-економски савет. 
Привредно-економски савет је надлежан да даје иницијативе везане за 

економски развој, разматра стратегије и планове економског развоја и прати 
спровођење планова и програма локалног економског развоја. 

Привредно-економски савет о својим иницијативама и закључцима упознаје 
Скупштину града, Градоначелника и Градско веће. 

Привредно-економски савет има 19 чланова. 
Председника и 18 чланова Привредно-економског савета именује Веће 

већином гласова чланова Већа, на предлог Градоначелника. 
Мандат председника и чланова Привредно-економског савета једнак је 

мандату Већа. 
У састав Привредно-економског савета именују се чланови из реда: 

привредника, удружења грађана, градских општина, Универзитета, месних 
заједница, као и стручњаци из области економије и предузетници, односно 
чланови њихових удружења. 

Чланови Привредно-економског савета су, по функцији, чланови Савета за 
развој Града Ниша, који у раду Савета учествују равноправно са изабраним 
члановима. 

Решење о именовању председника и чланова привредно - економског 
савета објављено је у „Служеном листу Града Ниша“, број 87/2020. Решење је 
објављено и на званичном сајту Града Ниша, на адреси https://www.gu.ni.rs/wp-
content/uploads/2020_6-22.pdf. 
 

- Савет за људска и мањинска права 
 

Градско веће образује Савет за људска и мањинска права, који чине 
представници српског народа и националних мањина. 

Савет разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне 
равноправности у Граду, а посебно у областима културе, образовања и 
информисања; учествује у утврђивању градских планова и програма који су од 
значаја за остваривање националне равноправности и предлаже мере за 
постизање националне равноправности; предлаже изворе, обим и намену 
буџетских средстава за остваривање националне равноправности; промовише 
међусобно разумевање и добре односе међу свим заједницама које живе у граду. 
Члан Савета не може бити одборник Скупштине Града, као ни члан Градског већа. 

Савет за људска и мањинска права има 15 чланова. 
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Председника и 14 чланова Савета за људска и мањинска права именује 
Веће већином гласова чланова Већа, на предлог Градоначелника. 

Мандат председника и чланова Савета за људска и мањинска права једнак 
је мандату Већа. 

Председник Савета за људска и мањинска права има право на накнаду за 
рад председника Савета. 

Накнада из претходног става уређује се посебним актом који доноси Градско 
веће. 

У састав Савета за људска и мањинска права именују се: чланови из реда 
удружења грађана који се баве питањем националне равноправности у Граду, 
чланови из реда грађана и чланови из реда удружења која се баве остваривањем 
људских и мањинских права. 

Члан Савета не може бити одборник Скупштине Града, као ни члан Градског 
већа. 

Избор чланова Савета за људска и мањинска права врши се на основу 
јавног позива који реализује Служба за послове Градског већа, на основу 
критеријума и рока које утврђује Веће. 

 
- Комисија за статутарно правна питања 

 
Комисија за статутарно правна питања образује се за разматрање предлога 

за промену Статута; припрему нацрта Статута Града; учествовање у припреми и 
изради организационих аката Града; разматрање и уређивање питања од значаја 
за функционисање градских општина и унапређење месне самоуправе. 

Комисију чине председник и шест чланова које именује Веће, на предлог 
Градоначелника. 

 
- Жалбена комисија 

 
Жалбена комисија у јединици локалне самоуправе је колегијални орган који 

у другом степену одлучује о жалбама службеника. 
Жалбену комисију образује Веће. 
Жалбена комисија одлучује о жалбама службеника на решења којима се 

одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и 
јавног конкурса. 

Најмање два члана већа жалбене комисије морају да имају стечено високо 
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање пет 
година радног искуства у струци. 

Председник и чланови жалбене комисије, именују се на пет година и могу да 
буду поново именовани. 
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Имена чланова жалбене комисије објављују се на интернет презентацији 
јединице локалне самоуправе. 

Решење о образовању Жалбене комисије објављено је у „Служеном листу 
Града Ниша“, број 14/2021. Решење је објављено и на званичном сајту Града 
Ниша, на адреси https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/2021_46-29.pdf. 

5. Опис правила у вези са јавношћу рада   

 
Рад Градског већа и његових радних тела је јаван. 

 Изузетно, Градско веће, односно радно тело може одлучити да са својих 
седница искључи јавност  при претресу одређеног питања, у складу са законом. 
 У досадашњем раду јавност није била искључена делимично нити у 
потпуности са седница Градског већа. 

Електронским медијима је омогућен директан пренос седница Градског 
већа. 

Представници медија имају слободан приступ седницама Градског већа и 
радних тела и стављају им се на располагање предлози аката и други материјал о 
питањима из њиховог делокруга. 
 Јавност рада Градског већа обезбеђује се давањем службених саопштења  
о раду од стране Градоначелника, односно члана Градског већа на 
конференцијама за новинаре и објављивањем донетих одлука на сајту Града 
www.ni.rs линк Акти Градског већа.   

О раду радних тела Већа службено саопштење за јавност даје председник 
радног тела Већа. 

Градско веће одређује лице за поступање по захтеву за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја у складу са законом.  

О  јавности рада Већа и радних тела Већа стара се служба надлежна за 
послове сарадње са медијима. 

Градско веће извештава Скупштину Града о свом раду, а нарочито о 
извршавању одлука и других аката. 

Градско веће подноси извештај Скупштини Града кад Скупштина  то затражи 
или на сопствену иницијативу. Извештај припрема Градска управа за органе Града 
и грађанска стања на основу података којима располаже и на основу извештаја 
које јој  достављају управа и службе Града. 

На седницама Скупштине Града и њених радних тела Градско веће 
представља Градоначелник, односно председник Већа. 

6. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја 

 
У 2008. години Градском већу је поднет један захтев за доступност 

информацијама од јавног значаја који је поднела  невладина организација  из 
Ниша. Овим захтевом је тражена информација о прилагођености пословних зграда 
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локалне самоуправе  за приступ особама са посебним потребама и услови за 
пружање услуга овој категорији грађана.   

 
У 2009. години поднета су три захтева за доступност информацијама од 

јавног значаја које су поднеле две невладине организације са територије Србије и 
једна јединица локалне самоуправе из Србије. Тражене су информације о 
директним и индиректним корисницима буџета за 2009. годину, списак пословних 
простора намењених за рад удружења грађана и нерегистрованих група грађана,  
процедура за добијање простора, ко је надлежан за ова питања  и колико је 
средстава у буџету Града Ниша у 2009. години опредељено за невладине 
организације - клубове, школски и рекреативни спорт. 
 
           У  2010. години поднето је 11 захтева за приступ информацијама од јавног 
значаја које се односе на:  

- достављање копија одлуке о финансирању удружења  грађана на територији 
Града Ниша и пратећих докумената о финансирању удружења из буџета 
локалне самоуправе, 

- достављање копије: уговора  Града Ниша и авио компанија Wind Jet, Града 
Ниша и Мontenegro airlines, Пројекта ''Унапређење конкурентности 
Аеродрома Константин Велики'' и уговора између финансијера пројекта и 
носиоца пројекта, Пројекта ''Развој авио саобраћаја као основ за унапређење 
конкурентности и искоришћености туристичких потенцијала Града Ниша'' и 
уговора о дефинисању односа између носилаца пројекта и партнера, 

- достављање одлуке  по приговору који је  поднео Градском већу на Одлуку 
Комисије за подстицај талентованих ученика и студената о избору кандидата 
за стипендирање талентованих ученика и студената.   

- достављање  копије Саопштења Рукометног савеза Србије  и увид у предмет 
којисе односи на конкурс за доделу стипендија талентованим ученицима  и 
студентима, 

- достављање копије записника са седнице Градског већа  и списак 
запослених у Управи за образовање, културу, омладину и спорт који 
учествују у припреми аката за Градско веће.  

- достављање  копије финансијских картица субаналитичких конта  и конта по 
буџетском кориснику групе 481000 - Донације невладиним организацијама за 
2009. годину.  

- достављање копије документа који садржи информације о месечним нето 
примањима заменика Градоначелника, чланова Градског већа и помоћника 
Градоначелника. 

- достављање информације да ли је и које грађевинско земљиште на 
територији Града Ниша  уступљено,  дато у закуп или продато од момента 
ступања на снагу  Закона о планирању и изградњи па надаље, као и копије 
аката који су достављени у вези са применом Закона о планирању и 
изградњи и Закона о државном премеру и катастру од 11. септембра 2009. 
године и надаље. 
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- достављање информације да ли у Граду постоји посебно тело које се бави 
разматрањем представки, петиција и предлога грађана, ако постоји навести 
назив органа  локалне самоуправе, као да ли је то тело објавило извештај о 
свом раду. 

- достављање копије систематизације радних места у Служби за послове 
Градског већа. 

- достављање копија записника Буџетске инспекције о извршеној инспекцијској 
контроли број 2352/2005-14/1 и записника исте инспекције о осталим 
контролама Дирекције за изградњу града за период 2005. - 2010. године.  

 
У 2011. години  достављена су 5 захтева за доступност информацијама од 

јавног значаја која  су се односила на: решавање комуналних проблема, начин 
трошења буџетских средстава са позиције дотације невладиним организацијама, 
оснивање спортске организације, састав Савета за људска и мањинска права и  
плате председника Савета и чланова Градског већа. 

 
 У 2012. години није било захтева за слободан приступ информацијама од 
јавног значаја. 

 
У 2013. години поднета су 3 захтева за слободан приступ информацијама 

од јавног значаја и ни један се није односио на информације које поседује Градско 
веће Града Ниша и Служба за послове Градског већа. 

 
У 2014. години поднета су 5 захтева за слободан приступ информацијама 

од јавног значаја. Захтеви су се односили на доставу аката које поседује Градско 
веће Града Ниша. На свих 5 захтева је позитивно одговорено и подносиоцима 
захтева је достављена тражена документација. 

 
У 2015. години поднето је 12 захтева за слободан приступ информацијама 

од јавног значаја. 3 захтева се нису односила на информације које поседује 
Градско веће Града Ниша и Служба за послове Градског већа. Остали захтеви су 
се односили на доставу аката које поседује Градско веће Града Ниша. На захтеве 
је позитивно одговорено и подносиоциома захтева је достављена тражена 
документација.  

Изјављена је и једна жалба Поверенику за информације од јавног значаја. 
Подносиоцу захтева је достављен одговор и тражена документација, а Повереник 
је обавештен да је поступљено по захтеву подносиоца. Повереник за информације 
од јавног значаја доставио је Решење о обустављању поступка по жалби 
подносиоца захтева.  

 
У 2016. години поднето је 6 захтева за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја. 2 захтева се нису односила на информације које поседује Градско 
веће Града Ниша и Служба за послове Градског већа. 3 захтева су се односила на 
доставу аката које поседује Градско веће Града Ниша. На захтеве је позитивно 
одговорено и подносиоциома захтева је достављена тражена документација.  
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Поступајући по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја, донето 
је једно Решење којим је одбијен Захтев за приступ информацијама од јавног 
значаја. На Решење којим је одбијен Захтев за приступ информацијама од јавног 
значаја изјављена је жалба Поверенику за информације од јавног значаја. 
Поверенику за информације од јавног значаја достављен је одговор на жалбу. 

 
У 2017. години поднето је 8 захтева за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја. 4 захтева се нису односила на информације које поседује Градско 
веће Града Ниша и Служба за послове Градског већа.  

Поступајући по Решењу Повереника за информације од јавног значаја којим 
је поништено Решење о одбијању захтева за приступ информацијама од јавног 
значаја, подносиоцу захтева достављен је одговор и тражена документација. 

Поступајући по дописима Повереника за информације од јавног значаја, 
подносиоцима захтева достављен је одговор и тражена документација. 

У 2018. години поднета су 4 захтева за слободан приступ информацијама 
од јавног значаја. Два захтева су се односила на достављање аката које поседује 
Градско веће Града Ниша. На захтеве за слободан приступ информацијама од 
јавног значаја је позитивно одговорено и подносиоцима захтева је достављена 
тражена документација. Два захтева се нису односила на информације које 
поседује Градско веће Града Ниша и Служба за послове Градског већа. 

У 2019. години поднет је један захтев за слободан приступ информацијама 
од јавног значаја. Захтев се није односио на информације које поседује Градско 
веће Града Ниша и Служба за послове Градског већа. 

У 2020. години поднетa су два захтева за слободан приступ информацијама 
од јавног значаја. По једном захтеву, подносилоцу захтева достављено је 
обавештење са пратећом документацијом у вези са поднетим захтевом, док се 
други захтев није односио на информације које поседује Градско веће Града Ниша. 

У 2021. години поднет је један захтев Градском већу Града Ниша за 
слободан приступ информацијама од јавног значаја и подносиоцу захтева је 
позитивно одговорено и достављена је тражена документација. 

7. Опис надлежности, овлашћења и обавеза 
   

На основу Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), Статута Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и 
Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016 и 117/2020), Веће обавља послове из 
своје надлежности и то: предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси 
Скупштина; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката 
Скупштине града; доноси одлуку о привременом финансирању у случају да 
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Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године; врши надзор над 
радом градске управе, поништава или укида акте градске управе, који нису у 
сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком, које 
доноси Скупштина града; решава у управном поступку у другом степену о правима 
и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним 
стварима из надлежности Града; стара се о извршавању поверених надлежности 
из оквира права и дужности Републике; поставља и разрешава начелника градске 
управе; усваја акт о организацији и систематизацији радних места у градској 
управи, службама и посебним организацијама; предлаже Скупштини Града 
распуштање скупштине градске општине у складу са законом и Статутом; 
информише јавност о свом раду; доноси Пословник о раду на предлог 
Градоначелника; даје сагласност на цене комуналних услуга јавних комуналних 
предузећа чији је оснивач Град; образује стручнa и саветодавна радна тела за 
поједине послове из своје надлежности, на предлог Градоначелника; утврђује 
смернице за доношење и остваривање програмских аката и прати спровођење 
пословне политике јавних комуналних и других јавних предузећа, као и рад и 
пословање установа чији је оснивач Град и предлаже мере, којима се обезбеђују 
услови за њихово несметано функционисање; наређује спровођење мера за 
ублажавање и отклањање непосредних последица од елементарних или других 
већих непогода; даје мишљење о предлогу одлука који Скупштини поднесу други 
предлагачи; у случају ратног стања доноси акте из надлежности Скупштине, с тим 
што је дужно да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности да 
се састане; даје Градској управи и службама Града, јавним предузећима, јавним 
комуналним предузећима и установама чији је оснивач Град упутства и доноси 
друге акте за извршење одлука Скупштине; решава сукоб надлежности између 
градске управе и других предузећа, организација и установа, када на основу 
одлуке Скупштине Града та предузећа, организације и установе одлучују о 
појединим правима грађана, правних лица или других странака; доноси акт о 
начину и поступку остваривања права за доделу средстава путем дотација из 
буџета Града за програме-пројекте установа и других организација према којима 
Град не врши оснивачка права, на предлог Градоначелника; доноси програм 
инвестиционих активности у области образовања, културе, социјалне заштите и 
здравства, на предлог Градоначелника; доноси годишњи програм манифестација 
од значаја за Град у области спорта, културе, социјалне заштите и другим 
областима, на предлог Градоначелника, које реализују Градска управа и службе 
Града, установе и предузећа чији је оснивач Град; доноси програме из области 
заштите животне средине, програме коришћења и заштите привредних вредности, 
стара се о остваривању локалних акционих и санационих планова у складу са 
стратешким документима и својим интересима и специфичностима; организује 
вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Град, 
обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у 
области културе од значаја за Град и ствара услове за рад музеја и библиотека и 
других установа културе чији је оснивач Град; подноси извештај о раду Скупштини; 
тражи извештаје, податке и обавештења о обављању послова из оквира права и 
дужности Града и градске општине; даје сагласност на акте градских општина 
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којима се уређује број и структура запослених у градским општинама; упозорава 
извршни орган или управу градске општине када не врше послове утврђене 
Статутом Града или другим прописом Града; преузима вршење послова градске 
општине у складу са Статутом Града и одлучује о ускраћивању финансијских 
средстава градској општини уколико не обављају послове који су им пренети у 
надлежност; врши и друге послове утврђене законом, Статутом Града Ниша, 
одлукама Скупштине Града и другим актима. 
 Градоначелник је председник Већа. У обављању послова, председник Већа 
представља Веће; сазива седнице Већа; председава седницама и предлаже 
дневни ред; стара се о јавности рада Већа; потписује акте Већа; усклађује рад 
Већа и његових радних тела; сарађује са председницима Већа других јединица 
локалне самоуправе, председницима градских општина и начелницима управа 
градских општина; подноси иницијативе за разматрање, односно одржавање 
тематских седница и расправу о појединим питањима из делокруга Већа; сарађује 
са републичким органима и институцијама у циљу побољшања положаја локалне 
самоуправе и остваривања права грађана; обавља консултативне договоре и 
успоставља сарадњу са потенцијалним инвеститорима и другим лицима 
заинтересованим за улагање у развој локалне заједнице и потписује меморандуме 
и писма о намерама, ради даљег спровођења и обавља и друге послове одређене 
законом и пословником. 
 Градоначелник је одговоран за законитост рада Већа и дужан је да обустави 
од примене акт Већа за који сматра да није сагласан закону. Градоначелник, 
Заменик градоначелника и чланови Већа у обављању функције морају поступати у 
складу са законом, Статутом, пословником и другим прописима. Градоначелник, 
Заменик градоначелника и чланови Већа у обављању функције поступају 
искључиво у јавном интересу. Градоначелник, Заменик градоначелника и чланови 
Већа у обављању функције не смеју поступати у свом личном, приватном или 
страначком интересу. Градоначелник, Заменик градоначелника и чланови Већа су 
дужни да се у свему придржавају етичког кодекса понашања функционера локалне 
самоуправе у Нишу. Градоначелник, Заменик градоначелника и чланови Већа 
имају права и дужности утврђене Статутом, Пословником и другим актима Већа.  
Градоначелник предлаже Већу разматрање и доношење аката из његове 
надлежности.   
 У вршењу јавне функције, Градоначелник, Заменик градоначелника или 
члан Већа присуствује седницама Већа и радним телима Већа чији је члан, и 
учествује у њиховом раду; учествује у расправи и изјашњава се о сваком питању 
које је на дневном реду Већа и радних тела чији је члан; присуствује седницама 
других радних тела и учествује у њиховом раду без права одлучивања; предлаже 
разматрање појединих питања из делокруга Већа; предлаже Градоначелнику 
оснивање и именовање радних група ради обраде одређених питања; тражи 
одговоре од начелника управе и служби, које се односе на њихов рад и обављање 
послова из њиховог делокруга, уз сагласност Градоначелника; тражи податке од 
надлежних органа предузећа и установа чији је оснивач, као и републичких 
институција, потребних за обављање дужности члана Већа, уз сагласност 
Градоначелника; добија информације од предузећа и установа у вези са 
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обављањем послова из њиховог делокруга; добија стручне и техничке услуге за 
обављање дужности члана Већа; предузима иницијативе за отклањање корупције 
у Граду; предузима мере за унапређење остваривања права грађана; залаже се за 
толеранцију и мирно решавање питања; обавља и друге послове утврђене актима 
Скупштине, Градоначелника и Већа. 

8. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и 

обавеза Градског већа 
 

У свом раду Градско веће примењује, пре свега, Закон о локалној 
самоуправи и Статут Града Ниша, али с обзиром на овлашћење да је предлагач 
аката које доноси Скупштина Града, Градско веће примењује многе  републичке и 
градске прописе приликом вршења функције извршног органа власти и то: Закон о 
планирању и изградњи, Закон о комуналној полицији, Закон о јавним предузећима, 
Закон о комуналним делатностима, Закон о буџетском систему, Закон о 
финансирању локалне самоуправе и друге законе, као и Одлуку о правима из 
области социјалне заштите на територији Града Ниша, Одлуку о финансијској  
подршци породици са децом на територији Града Ниша, Одлуку о  прибављању, 
располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша, Одлуку о 
грађевинском земљишту, Одлуку о комуналним делатностима, Одлуку о 
комуналном реду и друге прописе. 

На основу члана 56. Статута Града Ниша, Градско веће је донело 
Пословник о раду Градског већа Града Ниша којим се ближе уређује организација, 
начин рада и одлучивања и друга питања од значаја за његов рад и рад радних 
тела које образује Градско веће. 

На основу Пословника о раду Градског већа донет је и посебан  правилник 
којим се детаљније уређује област припреме и доставе материјала од стране 
других органа, предузећа и осталих субјеката Градском већу. 

9. Навођење прописа 
  

У свом раду Градско веће Града Ниша примењује Закон о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 
други закон и 47/2018), Статут Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), Закон о раду („Службени гласник РС“, бр.24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - Одлука УС РС и 113/2017), Закон о 
запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, 21/2016, 113/2017,  113/2017-I - други закон и 95/2018), 
Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 
– аутентично тумачење), Закон о спречавању корупције („Службени гласник РС“, 
35/2019, 88/2019 и 11/2021 – аутентично тумачење), Закон о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС, бр.120/2004, 54/2007, 
104/2009, 36/2010), Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 
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54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 и 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015 - други закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 
72/2019 и 149/2020), Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, 
бр. 87/2018), Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 
88/2019), Одлуку о организацији Градских управа града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 114/2020), Одлуку о Канцеларији за локални економски развој 
(„Службени лист Града Ниша“, број 114/2020), Одлуку о јавним признањима Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 96/2013, 102/2014, 106/2017 и 85/2019), 
Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 38/2011), Одлуку о буџету Града Ниша за 
2021. годину („Службени лист Града Ниша“, број 106/2019), Одлуку о утврђивању 
прихода који припадају Граду, односно градским општинама и распореду 
трансферних средстава из буџета Града Ниша градским општинама у 2020. години 
(„Службени лист Града Ниша“, број 114/2020), Одлуку о накнади за заштиту и 
унапређење животне средине града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
53/2009 и 104/2018), Одлуку о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта („Службени лист Града Ниша“, број 139/2017, 126/2018, 18/2019 и 
35/2021), Одлуку о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у 
Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 109/2018 и 36/2021), Одлуку о 
финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, број 47/2019, 17/2020 и 35/2021), Одлуку о правима из области 
социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
101/2012, 96/2013, 44/2014, 118/2018, 18/2019, 63/2019 и 92/2020), Одлуку о 
комуналном реду („Службени лист Града Ниша“, број 12/2020 и 80/2020), Одлуку о 
јавном градском и приградском превозу путника на територији града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2016 и 18/2017), Пословник о раду Градског 
већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број  1/2013, 95/2016, 98/2016, 
124/2016, 144/2016 и 117/2020), Правилник о поступку припреме, израде и доставе 
материјала („Службени лист Града Ниша“, број 125/2008), Правилник о ближим 
критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела 
средстава из буџета града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног 
интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“, број 82/2014, 
7/2017 и 116/2018). 

Статут Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број  88/2008) 

http://www.ni.rs/wp-content/uploads/statut.pdf  

Одлука о промени Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 143/2016) 

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/8943.pdf  

Одлука о изменама и допунама Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 18/2019) 

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10497.pdf 
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Пословник о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број  1/2013)    

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/6665.pdf        

Пословник о изменама и допуни Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број  95/2016)     

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/8693.pdf 

Пословник о измени Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број  98/2016) 

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/8704.pdf 

Пословник о изменама и допуни Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 124/2016)  

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/8833.pdf 

Пословник о изменама Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 144/2016) 

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/8964.pdf 

Правилник о поступку припреме, израде и доставе материјала 
(„Службени лист Града Ниша“, број 125/2008) 

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/4738.pdf 

Пословник о измени и допуни Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 117/2020) 

https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/2021_32-06.pdf 

10. Услуге које Градско веће пружају заинтересованим 

лицима 
 

Чланови Градског већа  су у непосредном контакту са грађанима, 
удружењима грађана, правним лицима и другим субјектима. 

Услуге Градског већа састоје се у доношењу решења којим се остварује 
неко право, у пружању информација о начину и поступку остваривања неког од 
права или о надлежностима Градских  управа и служби Града. 
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11. Поступак ради пружања услуга 
 

У Градској управи за органе Града и грађанска стања, у Одсеку за послове 
извршних органа Града примају се усмени захтеви и  захтеви грађана у писаном 
или електронском облику. Ради формалне обраде усмених захтева, сачињен је 
формулар који  попуњава запослено лице задужено за контакте са грађанима. 
Такође је у употреби и образац  захтева за приступ информацијама од јавног 
значаја. 

Грађани подносе захтеве, молбе, притужбе на рад Градских управа и 
служби Града, иницијативе, сугестије и предлоге. Захтеви грађана који се односе 
на рад органа и служби Града достављају се надлежним органима и службама на 
изјашњење у року од 7 дана. По приспећу одговора, грађанима се исти достављају 
у најкраћем року. Уколико се захтеви односе на рад других органа и институција, 
грађанима се пружају информације и дају смернице за даље поступање. Сугестије 
и иницијативе грађана достављају се органима и службама на које се односе. 

По захтевима за непосредан контакт са Градоначелником и члановима 
Градског већа организују се појединачни или колективни пријеми. Одсек пружа 
стручну и организациону помоћ у пријему грађана. О пријемима грађана, 
организација и удружења грађана води се службена белешка која је део архиве 
Одсека. 

Писани захтеви грађана који се односе на рад органа и служби Града 
достављају се надлежним органима и службама на изјашњење у року од 7 дана. 
По приспећу одговора,  грађанима се исти прослеђују у најкраћем  року.  

Уколико се захтеви односе на рад других органа и институција, грађанима се 
пружају информације и дају смернице за даље поступање. Сугестије и иницијативе 
грађана достављају се органима и службама на које се односе уз напомену да  
грађанима доставе повратну информацију. 

Формулар за пријем грађана 

 

ПРИЈЕМ ГРАЂАНА 

Редни 
број 

Име и презиме 
Број телефона и адреса 

Разлог за пријем Предузете мере 

 а) финансијска помоћ 
б) стамбено питање 
ц) комунални проблеми 
д) притужбе на рад 
институција у граду 
е) предлози, иницијативе, 
сугестије 
г) остало 
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12. Преглед података о пруженим услугама 

12.1. Захтеви грађана 

 
У 2009. години примљено је и обрађено 286 захтева грађана у писаној 

форми, док је примљено преко 1400 усмених захтева. Највећи број захтева и 
питања грађана односи се на: материјалну помоћ, решавање стамбеног проблема,  
примедбе  на рад поједних  институција и предузећа  као и сугестије у поједним 
областима  (пример: увођење нових линија градског превоза,  изградња нових 
објеката за смештај предшколске деце, изградња или реконструкција школа, 
комунално опремање појединих делова града и друго). 
 
 У 2009. години Градоначелник је упутио позив грађанима да ради 
сагледавања њихових потреба и решавања проблема,  доставе своје иницијативе 
и сугестије које ће надлежне управе узети у разматрање приликом израде 
Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом 
за 2010. годину и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног 
земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2010. годину. У 
поступак припреме наведених програма активно је укључено  и свих пет градских 
општина.  Велики број грађана је доставио предлоге и сугестије и многи од њих су 
прихваћени приликом израде наведених програма. 
 Служба за послове Градског већа је отворила посебну e-mail адресу: 
inicijative@gu.ni.rs ради ефикаснијег и бржег прикупљања предлога и сугестија 
грађана, њиховог груписања у зависности од тога на које делове града и области 
се односе и  даљег достављања надлежним  управама. 
 
 У 2010. години Одсеку за грађанске иницијативе обратило се  непосредно,  
телефоном и путем писаних захтева преко 1300 грађана. У непосредном контакту 
грађани су најчешће износили проблем незапослености, тражили  новчану помоћ,  
доделу стана или нужног смештаја, давали примедбе на рад појединих  
институција и установа и тражили  информације  о поступку остваривања  
различитих врста права и  инфомације о току решавања захтева  које су поднели 
писаним путем. Писани захтеви грађана су се односили на: иницијативе за 
уређење града и комуналне проблеме, проблеме становања, пословног простора и 
нерешене  имовинско правне односе,  новчану помоћ, проблем незапослености, 
примедбе на рад појединих институција, установа и јавних  предузећа  и добијање 
информација у поступку остваривања различитих права. 
 
 У 2011. години непосредно, телефоном и писаним захтевима, Одсеку за 
грађанске иницијативе обратило се преко 1600 грађана. Најчешћи проблеми  
грађана су незапосленост, једнократна новчана помоћ, обезбеђење  нужног 
смештаја као и потреба грађана  да се  информишу о поступку остваривања права 
из различитих области,  као и  о току решавања захтева које су поднели писаним 
путем. У писаним захтевима грађана доминира социјална проблематика и 
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иницијативе за уређење града. Овим бројем захтева нису обухваћени захтеви 
удружења грађана за суфинансирање пројеката. 
 Градоначелник је примио више грађана и група грађана. У посматраном 
периоду то су били радници у штрајку, радници из раније приватизованих 
предузећа, представници појединих асоцијација, групе грађана које оспоравају 
акте из области урбанизма  и грађани појединачно са проблемима: незапосленост, 
тешка материјална ситуација, финансијска помоћ за лечење,  примедбе на рад 
органа и институција. Организованим састанцима присуствали су представници 
надлежних управа који су по налогу Градоначелника преузимали даље решавање 
проблема и питања у складу са овлашћењима и у сарадњи са другим органима и 
служама Града. Градоначелник је директно, преко своје е-mail адресе, примао 
молбе, жалбе, примедбе и сугестије грађана и лично одговарао на питања 
грађана, док је нека питања прослеђивао надлежним управама и службама ради 
обраде и давања информација грађанима. 
 По задужењу Градоначелника, поједини чланови Градског већа у 2011. 
години примили су преко 800 грађана  ради решавања проблема  незапослености,  
материјалне помоћи,  стамбеног питања, нужног смештаја,  као и групе грађана  и 
представнике удружења грађана и других организација. У сарадњи са надлежним 
управама,  Центром за социјални рад и Националном службом запошљавања 
многи суграђани су упошљени  на   реализацији пројеката јавних радова и  радног 
ангажовања. 
  

У 2012. години за период 01.01. до 30.06. Одсеку за грађанске иницијативе 
обатило се писаним путем 79 грађана, а непосредно /лично и телефоном/  890 
грађана. Најчешћи проблеми  грађана су незапосленост, једнократна новчана 
помоћ, обезбеђење  нужног смештаја као и потреба грађана  да се  информишу о 
поступку остваривања права из различитих области  и  о току решавања захтева 
које су поднели писаним путем. У писаним захтевима грађана доминира социјална 
проблематика и иницијативе за уређење града. Овим бројем захтева нису 
обухваћени захтеви удружења грађана за суфинансирање пројеката. 
            У периоду 01.07. до 31.12.2012. године Одсек за приступ информацијама од 
јавног значаја, права јавности и грађана /раније Одсек за грађанске иницијативе/ 
примио  је 305 телефонских пријава, а лично  се обратило  559 грађанина са 
молбом да контактирају са Градоначелником, његовим замеником  или члановима 
Градског већа. Примљен је  и великих број писаних захтева. Највећи број захтева 
односио се на  информације о поступку остваривања различити права, питања које 
се односе на  запошљавање, једнократну материјалну помоћ, стамбени проблем, 
неисплаћене зараде и преиспитивање спроведених приватизација, као и притужбе 
на рад правних субјеката, установа, јавних предузећа, управа и служби. 
           Одсек је у наведеном периоду у Отвореном дану за пријем грађана, група 
грађана и удружења, организовао више пријема код Градоначелника, заменика 
градоначелника и чланова Градског већа према врсти проблематике и њиховом 
ресорном  задужењу.    
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У 2013. години Одсеку за приступ информацијама од јавног значаја, права 
јавности и грађана обратило  се лично  863 и телефоном 440 грађана. Одсек је 
пружао стручну  и организациону помоћ приликом пријема грађана. У овој години  
питања и проблеми  грађане односила су се на:  помоћ у запошљавању,  
материјалну помоћ,  стамбено питање, нужни смештај,  док су групе грађана 
најчешће истицале комуналне проблеме. Представници радника приватизованих 
предузећа и  предузећа у стечају  тражила су помоћ локалне самоуправе код 
републичких органа и агенција, као и код судских органа за остварење 
неисплаћених зарада и окончање започетих поступака. 

 
            У 2014. години  Одсеку за приступ информацијама од јавног значаја, права 
јавности и грађана обратило се лично 1000 и телефоном 750 грађана.  Питања и 
проблеми грађана односе  се на: тежак материјални положај, незапосленост, 
нерешено стамбено питање, док  групе грађана имају питања у вези са 
решавањем конумалних проблема и примедбе на рад Управе за планирање и 
изградњу, Управе за имовину и инспекцијске послове и ЈП Дирекција за изградњу 
града. 

У 2015. години  Одсеку за приступ информацијама од јавног значаја, права 
јавности и грађана обратило се лично 811 и телефоном 726 грађана.  Питања и 
проблеми грађана односе  се на: тежак материјални положај, незапосленост, 
нерешено стамбено питање, док  групе грађана имају питања у вези са 
решавањем комуналних проблема. 

У 2016. години Одсеку за приступ информацијама од јавног значаја, права 
јавности и грађана обратило се лично 2945 и телефоном 2688 грађана. Питања и 
проблеми грађана односе се на: запослење и пословне проблеме, финансијску 
помоћ, стамбену проблематику, примедбе на рад градских управа и јавних 
предузећа, комуналне проблеме, исплате зарада радницима приватизованих 
предузећа и предузећа у стечају, притужбе на рад полиције и судства, проблеме у 
вези са радом Електродистрибуције. 

Почев од 13.07.2016. године, закључно са 31.12.2016. године, Одсеку за 
приступ информацијама од јавног значаја, права јавности и грађана обратило се 
лично 2461 и телефоном 2162 грађана. 

 
У 2017. години Одсеку за нормативно-правне послове и сарадњу са 

грађанима обратило се лично 4027 и телефоном 5390 грађана. Питања и 
проблеми грађана односе се на: запослење и пословне проблеме, финансијску 
помоћ, стамбену проблематику, примедбе на рад Градске управе и јавних 
предузећа, комуналне проблеме, исплате зарада радницима приватизованих 
предузећа и предузећа у стечају, притужбе на рад полиције и судства, проблеме у 
вези са радом Електродистрибуције. 

 
У 2018. години Одсеку за нормативно-правне послове и сарадњу са 

грађанима обратило се лично 2786 и телефоном 3614 грађана. Питања и 
проблеми грађана односе се на: запослење и пословне проблеме, финансијску 
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помоћ, стамбену проблематику, примедбе на рад Градске управе и јавних 
предузећа, комуналне проблеме, исплате зарада радницима приватизованих 
предузећа и предузећа у стечају, проблеме у вези са радом Електродистрибуције. 

 
У 2019. години Одсеку за нормативно-правне послове и сарадњу са 

грађанима обратило се лично 568 и телефоном 910 грађана. Питања и проблеми 
грађана односе се на: запослење и пословне проблеме, финансијску помоћ, 
стамбену проблематику, примедбе на рад Градске управе и јавних предузећа, 
комуналне проблеме, исплате зарада радницима приватизованих предузећа и 
предузећа у стечају, проблеме у вези са радом Електродистрибуције. 

 
У 2020. години Одсеку за нормативно-правне послове и сарадњу са 

грађанима обратило се лично 243 и телефоном 527 грађана. Питања и проблеми 
грађана односе се на: запослење и пословне проблеме, финансијску помоћ, 
стамбену проблематику, примедбе на рад Градске управе и јавних предузећа, 
комуналне проблеме, исплате зарада радницима приватизованих предузећа и 
предузећа у стечају, проблеме у вези са радом Електродистрибуције. 

Почев од 13.07.2016. године и закључно са 20.08.2020. године, одржано је 
укупно 58 групних пријема грађана, на којима је Градоначелник Града Ниша, 
примио укупно 1385 грађана. 

У 2020. години, почев од 21.08.2020. године, са избором Драгане 
Сотировски за Градоначелницу Града Ниша, Одсеку се обратило лично 389,  
телефоном 150 и писаним путем 144 грађана. Због епидемиолошке ситуације 
изазване вирусом COVID-19, одржан је један групни пријем на којем је примљено 
укупно 128 грађана. 

У 2021. години, због епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19, 
нису држани групни пријеми грађана. Питања и проблеми грађана односе се на: 
запослење и пословне проблеме, финансијску помоћ, стамбену проблематику, 
примедбе на рад Градске управе и јавних предузећа, комуналне проблеме. 
Писаним путем обратило се укупно 130 грађана и телефоном 874 грађана. 

12.2. Преглед  донетих решења  са назнаком пројекта – намене 

 
У делу финансирања невладиних организација – удружења грађана, у 2013. 

години, уз стриктну примену Правилника о ближим критеријумима, начину и 
поступку расподеле средстава удружењима грађана, поднето је и обрађено 80 
захтева за финансирање или суфинансирање пројеката, након чега су Управи за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, прослеђени  
захтеви за израду решења, чији преглед следи. 

1. Удружење здравствених радника,   Свечана Скупштина,   105.000 динара 
2. Ватрогасни савез Ниша 206.000 дин./пренета обавеза из 2012. године/ 
3. Савез извиђача Града Ниша 200.000 дин. /пренета обавеза из 2012. године/  
4. Српска православна црква , организација Светосавске академије, 50.000 динара  
5. Омладинска филхармонија,  фестивал у Бечу,  800.000 динара 
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6. РТВ Бум 018,   ''Утицај  на васпитање омладине у духу декократског, племенитог 
и радног човека'' , 67.000 динара  

7. Удружење угоститељских и туристичких посленика, такмичење угоститеља, 
150.000  дин. 

8. Покрет трећег доба,  сликарска колонија,  200.000  динара 
9. Унија пекара , ''Дани бурека Ниш'' , 300.000 динара  
10. Црвени Крст Ниш,  семинар о мотивацији добровољног давалаштва крви,  

100.000  дин.      
11. Aмаро дром,  ''Дечија ромска песма'', 150.000 динара  
12. Центар за активну комуникацију, обележавање 8.априла, Св.дана Рома,  50.000 

динара 
13. Цветно срце,  ''Ромски бал'',  50.000 динара  
14. Унија занатлија и предузетника региона Јужне Србије Ниш, сајам занатства,   

50.000 динара 
15. борачка удружења, накнада комуналних трошкова,  310.000 динара  
16.  Коло српских сестара , за хуманитарни рад, 57.750 динара  
17. Бест, културна размена студената,  15.000 динара 
18. Актив жена,  изложба  у Бачкој  Паланци,  30 000 динара 
19. УГ Медијана, изложба у Бачкој  Паланци,  30 000 динара 
20. УГ Руковет , ''Самозапошљавањем до лепше будућности'', 50 000 динара  
21. УГ ''Сложно у  невољи'' , боравак деце са КИМ у Игалу,  106.305 динара 
22. Удружење Рома Чегар, пчеларство Рома , 50.000 динара 
23. Кинолошко друштво Нишава, међународна изложба паса,  100.000 динара 
24. Омладина Јазаса,  промоција здравља, 100.000 динара  
25. ХД железничара, акција добровољног давалаштва крви,  50.000 динара  
26. Савез извиђача Града Ниша, за програмске активности,  400.000 динара 
27. Удружење Балкан, ''Дани изворне музике'',  50.000 динара 
28. Удружење ЗОО планет Ниш, хватање змија, 100.000 динара 
29. Синдикална организација СГ Ниш, Радники спортски сусрети, 300.000 динара  
30. Удружење љубитеља мотоциклиста ''Night wolves MG.Serbia'', промоција Србије, 

100.000 динара 
31. Удружење жена Круна,  ''Етно сусрети Нишка Бања 2013.'', 100.000 динара 
32. Црквено играчка дружина Бранко, пут у Бугарску, 100.000 динара 
33. Удружење љубитеља трамваја, изложба фотографија, 70.000 динара 
34. Удружење туристичких и угоститељских посланика, такмичење кулинара,  

150.000 динара 
35. Удружење ''База алтернативне уметности и културе'' БАУК , ''Бекство у 

природу'', 85.527 динара 
36. УГ Медијана,  Војвођански дани у Будимпешти,  15.000  динара 
37. ГО РВС , накнада за рад секретара  и трошкови за 2013. годину, 800.000 динара 
38. РТВ БУМ 018 , ''Информисање суграђана и јачање свести Нишлија'',  120.000 

динара 
39. Удружење потомака ратника Србије 1912-1920 Града Ниша,   95 година 

Солунског фронта,  20.000 динара 
40. Коло српских сестара,  за хуманитарни рад,  57.750 динара 
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41. Црвени крст,  ''Безбедност деце у саобраћају'',  100.000 динара 
42. Удружење здравствених радника, конгрес здравствених радника у Врњачкој 

Бањи, 108.000 динара 
43. ГО СУБНОР, комунални  трошкови свих чл.Савета, 750.000 динара  
 
 Спецификација трошкова: Планом за 2013. годину одобрено 10.000.000 
динара а распоређено 5.997.332 динара.                   
            Контрола наменског трошења средстава исплаћених са позиције 20, 
економска класификација 481  врши се увидом у копије рачуна  и извештај о 
реализацији пројекта.  
           На поднете захтеве  доставља се писана информација  удружењима чији 
пројекти неће бити финансирани. 

 
У 2014. години Град Ниш је подржавао пројекте и програме удружења и 

Градоначелник је донео решења у вредности од 2.093.277 динара. Укупно је  
реализовано - пренето 1.891.527 динара, и то: 
 

1. Савез извиђача Града Ниша  за програмске активности 200.000 динара 
2. Удружење ''БАУК ''   за пројекат                                               85.527 динара  
3. ГО РВС за програмске активности                               300.000 динара 
4. Коло српских сестара                                  57.750 динара 
5. СУБНОР  за програмске активности                                     350.000 динара 
6. Удружење угоститељских и туристичких посленика  200.000 динара 
7. Љуби ближњег свог                300.000 динара 
8. Српска православна парохија у Нишу    150.000 динара 
9. Удружење АзБуки         98.000 динара 
10. Удружење Медијана        50.000 динара 
11. Секција спортских новинара Ниша    300.000 динара 
12. Синдикална организација Скупштине града Ниша  300.000 динара 

 
Укупно: 2.391.277 динара 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 03.10.2014. године, донело 
је Правилник о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или 
недостајућег дела средстава из буџета града Ниша за подстицање програма и 
пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града 
Ниша“, број 82/2014), којим се прописују критеријуми, начин и поступак доделе 
средстава или недостајућег дела средстава из буџета града Ниша за подстицање 
програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији 
града Ниша, чиме је процедура доделе средстава учињена транспарентном. 
Извршене су и измене и допуне наведеног правилника, које су објављене у 
„Службеном листу Града Ниша“, број 7/2017 и 116/2018.  
            
 Градско веће Града Ниша је, у 2015. години, на основу Правилника о 
ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег 
дела средстава из буџета града Ниша за подстицање програма и пројеката од 
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јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“, број 
82/2014), донело Решења о додели средстава удружењима: 
 
 I) Решење о додели средстава удружењима и организацијама особа са 
инвалидитетом по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и 
пројеката од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са 
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом 
на територији Града Ниша у 2015. години, број 887-10/2015-03 од 18.06.2015. 
године: 
 
 https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/gv/150618-136/150618-136-10.pdf 
          
 II) Решење о додели средстава за финансирање програма-пројеката на 
основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за подстицање програма 
или пројеката од јавног инетереса која спроводе удружења, број 1186-4/2015-03 од 
31. јула 2015. године: 
  
 https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/gv/150731-141/150731-141-04.pdf 
                
 III) Решење о додели средстава за финансирање програма-пројеката на 
основу спроведеног Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма 
и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите 
животне средине у 2015. години, број 1471-5/2015-03 од 17.09.2015. године: 
 
 https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/05-1-Resenje-GV-dodela-sredstava-
Zeleni-Nis-.pdf 
              
 IV) Решење о додели средстава удружењима и организацијама особа са 
инвалидитетом по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и 
пројеката од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са 
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом 
на територији Града Ниша у 2015. години, број 1471-6/2015-03 од 17.09.2015. 
године:     
 
 https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/06-1-Resenje-dodela-sredstava-Uprava-
za-deciju.pdf 
  
 V) Решење о додели средстава за финансирање програма-пројеката на 
основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за подстицање програма 
или пројеката од јавног инетереса која спроводе удружења, број 1731-26/2015-03 
од 06. новембра 2015. године: 
  
 https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Sed-154-tacka-26.pdf 
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 Градско веће Града Ниша је, у 2016. години, на основу Правилника о 
ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег 
дела средстава из буџета града Ниша за подстицање програма и пројеката од 
јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“, број 
82/2014), донело Решења о додели средстава удружењима: 
 
 I) Решење о додели средстава за финансирање програма-пројеката на 
основу спроведеног Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма 
и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите 
животне средине на територији Града Ниша, број 134-2/2016-03 од 02.02.2016. 
године: 
 
 https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/GV-sed-169-tac-2.pdf 
 
 II) Решење о додели средстава удружењима и организацијама особа са 
инвалидитетом по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и 
пројеката од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са 
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом 
на територији Града Ниша у 2016. години, број 384-10/2016-03 од 24.03.2016. 
године: 
 
 https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/sed-176-tac-10.pdf 
 
 III) Решење о додели средстава за финансирање програма-пројеката на 
основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за подстицање програма 
или пројеката од јавног инетереса која спроводе удружења, број 456-16/2016-03 од 
13. априла 2016. године: 
 
 https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Sed-179-tac-16.pdf 
 
 Градско веће Града Ниша је, у 2017. години, на основу Правилника о 
ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег 
дела средстава из буџета града Ниша за подстицање програма и пројеката од 
јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“, број 
82/2014 и 7/2017), донело Решења о додели средстава удружењима, и то: 
 
 I) Решење о прихватању реализације и финансирања програма удружења 
на основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и 
пројеката од јавног интереса која реализују удружења – организације особа са 
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом 
на територији града Ниша у 2017. години, број 495-25/2017-03 од 12.04.2017. 
године: 
 
 https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/70-25.pdf 
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 II) Решење о прихватању реализације и финансирања пројеката удружења 
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 у 2017. години, број 1318-
15/2017-03 од 23.10.2017. године:  

 https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/99-15.pdf 
 
 Градско веће Града Ниша је, у 2018. години, на основу Правилника о 
ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег 
дела средстава из буџета града Ниша за подстицање програма и пројеката од 
јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“, број 
82/2014 и 7/2017), донело Решења о додели средстава удружењима, и то: 
 
 I) Решење о прихватању реализације и финансирања програма удружења 
на основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и 
пројеката од јавног интереса која реализују удружења – организације особа са 
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са 
инвалидитетом на територији града Ниша у 2018. години, број 14-4/2018-03 од 
29.01.2018. године: 
 
 https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/115-4.pdf 
 
 II) Решење којим се прихвата реализацију и финансирање програма 
удружења на основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у области 
заштите животне средине на територији града Ниша у 2018. години, број 1301-
10/2018-03 од 31.10.2018. године: 
 
 https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/149-10.pdf 
 
 Градско веће Града Ниша је, у 2019. години, на основу Правилника о 
ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег 
дела средстава из буџета града Ниша за подстицање програма и пројеката од 
јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“, број 
82/2014, 7/2017 и 116/2018), донело Решења о додели средстава удружењима, и 
то: 
 
 I) Решење о прихватању реализације и финансирања програма удружења 
на основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и 
пројеката од јавног интереса која реализују удружења – организације особа са 
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са 
инвалидитетом на територији града Ниша у 2019. години, број 225-10/2019-03 од  
06.03.2019. године: 

 https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/170-10.pdf 
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II) Решење којим Град Ниш прихвата реализацију и финансирање програма 
удружења на основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у области 
заштите животне средине на територији града Ниша у 2019. години, број 697-
16/2019-03 од 19.07.2019.године: 

https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/187-16.pdf 

 Градско веће Града Ниша је, у 2020. години, на основу Правилника о 
ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег 
дела средстава из буџета града Ниша за подстицање програма и пројеката од 
јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“, број 
82/2014, 7/2017 и 116/2018), донело Решења о додели средстава удружењима, и 
то: 
 I) Решење о прихватању реализације и финансирања програма удружења 
на основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и 
пројеката од јавног интереса која реализују удружења – организације особа са 
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са 
инвалидитетом на територији града Ниша у 2020. години, број 146-5/2020-03 од 
10.02.2020. године: 

 https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/223-5.pdf 

II) Решење о прихватању реализације и финансирања програма удружења 
на основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма од 
јавног интереса која реализују удружења у области борачко инвалидске 
заштите на територији Града Ниша у 2020. години, број 585-2/2020-03 од 
07.08.2020. године: 

 
 https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/268-2.pdf 

 
Градско веће Града Ниша је, у 2021. години, на основу Правилника о 

ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег 
дела средстава из буџета града Ниша за подстицање програма и пројеката од 
јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“, број 
82/2014, 7/2017 и 116/2018), донело Решења о додели средстава удружењима, и 
то: 

 
I) Решење о прихватању реализације и финансирања програма удружења 

на основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и 
пројеката од јавног интереса која реализују удружења – организације особа са 
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са 
инвалидитетом на територији града Ниша у 2021. години, број 516-5/2021-03 од 
05.05.2021. године: 

 
https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/2021_67-05.pdf 
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II) Решење о прихватању реализације и финансирања програма удружења 

на основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма од 
јавног интереса која реализују удружења у области борачко инвалидске 
заштите на територији Града Ниша у 2021. години, број 516-4/2020-03 од 
05.05.2021. године: 

 
https://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/2021_67-04.pdf 
 

12.3. Другостепени поступак 

 
На основу овлашћења да решава у управном поступку у другом степену, 

Градско веће  разматра жалбе и одлучује о правима и обавезама грађана, 
предузећа,  установа и других организација у управним стварима из надлежности 
Града. 

Уколико приликом разматрања поднетих жалби, Градско веће уочи 
недостатке у примени одређених градских прописа и само иницира измене тих 
прописа. Тако  је Градско веће утврдило предлог измена  Одлуке о правима из 
области социјалне заштите на територији Града Ниша и Одлуке о ценама превоза 
и финансирању функције превоза путника у градском и приградском саобраћају на 
територији Града Ниша, којима су избегла и интерно расељена лица изједначена 
са лицима која имају пребивалиште на територији Града Ниша у погледу 
остваривања права која произилазе из наведених одлука.  

 
 
Пример жалбе и решења које је Градско веће донело поступајући по 

истој: 
ЖАЛБА 

 
 Против решења Градске управе Града Ниша – Секретаријата за дечију и 
социјалну заштиту, број 7-xxxxx/16 од xx.xx.xxxx. године, које је xxxxxxxxxxxxx, 
достављено дана xx.xx.xxxx. године, у својству пуномоћника xxxxxxxxxxxxx, 
благовремено изјављујем жалбу побијајући решење у целости, са предлогом да се 
решење као незаконито поништи у целости, због погрешно и непотпуно утврђеног 
чињеничног стања, битне повреде одредаба Закона о општем управном поступку и 
погрешне примене материјалног права. 

Образложење 
 Из изреке и образложења оспораваног решења xxxxxxxxxxxxx се не признаје 
право на једнокрану новчану помоћ, јер у тренутку рођења детета xxxxxxxxxxxxx 
именована није имала пребивалиште на територији Града Ниша у трајању од 
најмање годину дана пре порођаја. 
 Из донетог оспораваног решења неспорно је да је дете xxxxxxxxxxxxx, син 
именоване, рођен дана xx.xx.xxxx. године у Нишу (не како је написано xx.xx.xxxx. 
године). Из образложења се између осталог наводи да именована на основу 
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уверења о пребивалишту број xxx/xxxx издатог од стране ПУ Ниш има 
пребивалиште у Нишу од 12.01.2016. године. 
 xxxxxxxxxxxxx је неука странка која није доставила доказ у погледу њеног 
пребивалишта сматрајући да даном удаје за супруга xxxxxxxxxxxxx има 
пребивалиште на територији Града Ниша и да је већ добила од стране ПУ Ниш 
решење xxxxxxxxxxxxx од xx.xx.xxxx. године на основу којег је њено пребивалиште 
од 2011. године на основу извршене теренске провере. 
 На основу решења ПУ Ниш број xxxxxxxxxxxxx од xx.xx.xxxx. године 
УТВРЂУЈЕ СЕ пребивалиште xxxxxxxxxxxxx даном подношења захтева од 
xx.xx.xxxx. године. Из наведеног решења је неспорно утврђено да је xxxxxxxxxxxxx 
на основу извршене теренске провере од стране полицијских службеника на 
адреси у Нишу, ул. xxxxxxxxxxxxx од 2011. године. Из овако донетог решења ПУ 
Ниш, број xxxxxxxxxxxxx од xx.xx.xxxx. године којим се утврђује да на основу 
провере полицијских службеника xxxxxxxxxxxxx живи на адреси ул. xxxxxxxxxxxxx 
од 2011. године, неспорна је чињеница да је оспоравано решење надлежни орган 
донео у супротности са утврђеним чињеничним стањем које су утврдили надлежни 
органи – полицијски службеници ПУ Ниш непосредном провером на терену и на 
адреси где је пребивалиште именованој, па је оспоравано решење донето на 
штету именоване.  
Прилог: Решење ПУ Ниш. 
 На основу напред изнетих разлога и приложеног доказа подносилац жалбе 
предлаже да Градско веће Града Ниша, након спроведеног поступка донесе: 

 
РЕШЕЊЕ 

 Усваја се изјављена жалба xxxxxxxxxxxxx преко пуномоћника адв. 
xxxxxxxxxxxxx из Ниша, па се  
 Поништава РЕШЕЊЕ Секретаријата за дечију и социјалну заштиту, бр. 
xxxxxxxxxxxxx од xx.xx.xxxx. године. 

*** 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША, решавајући по жалби xxxxxxxxxxxxx из 

Ниша, ул. xxxxxxxxxxxxx, изјављеној на Решење Градске управе Града Ниша-
Секретаријата за дечију и социјалну заштиту, број xxxxxxxxxxxxx од xxxxxxxxxxxxx. 
године, на основу члана 167. став 2 и члана 170. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 56. 
Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016), 
чланова 72. и 77. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016,  98/2016, 124/2016 и 144/2016) и члана 8a 
Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, 66/2010, 71/2010, 02/2012 и 39/2017), 
 на седници, одржаној xxxxxxxxxxxxx. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 
 ОДБИЈА СЕ жалба xxxxxxxxxxxxx из Ниша, изјављена на Решење Градске 
управе Града Ниша – Секретаријата за дечију и социјалну заштиту број 
xxxxxxxxxxxxx од xxxxxxxxxxxxx. године. 
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О б р а з л о ж е њ е 
Решењем Градске управе Града Ниша – Секретаријата за дечију и 

социјалну заштиту број xxxxxxxxxxxxx од xxxxxxxxxxxxx. године, xxxxxxxxxxxxx из 
Ниша није признато право на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи, 
јер у тренутку рођења детета именована није имала пребивалиште на територији 
Града Ниша у трајању од најмање годину дана пре порођаја. 

xxxxxxxxxxxxx је преко пуномоћника, адвоката xxxxxxxxxxxxx изјавила жалбу 
на наведено решење xxxxxxxxxxxxx. године, истичући да је засновано на погрешно 
утврђеном чињеничном стању, уз битну повреду одредаба Закона о општем 
управном поступку и због погрешне примене материјалног права.  

Пуномоћник је у жалби навео да је жалиља неука странка која није 
доставила доказ о пребивалишту, сматрајући да даном удаје стиче и 
пребивалиште на територији града Ниша. Даље је наведено да је жалиља већ 
добила решење Полицијске управе Ниш, којим се утврђује пребивалиште на 
територији града Ниша од дана подношења захтева xxxxxxxxxxxxx. године и да је 
на основу теренске провере од стране полицијских службеника неоспорно 
утврђено да се налази на адреси xxxxxxxxxxxxx од 2011. године. У жалби се још 
оспорава датум рођења детета, за који се истиче да је погрешно наведен у 
ожалбеном решењу. Предлаже се да Градско веће донесе решење којим ће 
усвојити жалбу и поништити решење Секретаријата за дечију и социјалну заштиту, 
као незаконито. 

Разматрајући жалбу xxxxxxxxxxxxx, Градско веће Града Ниша је утврдило да 
је жалба дозвољена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица. 

Чланом 8a Одлуке о финансијској подршци породици са децом на 
територији града Ниша („Службени лист града Ниша“, 66/2010, 71/2010, 02/2012 и 
39/2017), прописано је да право на једнократну новчану помоћ остварује свака 
незапослена породиља која приликом порођаја роди прво, друго, треће или 
четврто дете по реду рођења, под условом да је порођај наступио по ступању на 
снагу ове одлуке. 

Право може остварити свака незапослена породиља која има 
пребивалиште, односно боравиште ако је избеглица или расељено лице са 
територије Косова и Метохије, на територији града Ниша, најмање годину дана пре 
порођаја. 

У поступку по жалби, Градско веће града Ниша утврђује да се право на 
једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи не признаје због 
неиспуњавања услова везаног за дужину трајања пребивалишта. 

Приложеним изводом из матичне књиге рођених доказује се да је дете 
xxxxxxxxxxxxx рођено xxxxxxxxxxxxx. године. 

Уверењем Националне службе за запошљавање, број xxxxxxxxxxxxx од 
xxxxxxxxxxxxx године доказује се да xxxxxxxxxxxxx има статус незапосленог лица, 
које се налази на евиденцији Националне службе за запошљавање од 
xxxxxxxxxxxxx. 

Такође, у списе предмета приложено је Уверење МУП-Полицијске управе у 
Нишу бр. xxxxxxxxxxxxx од xxxxxxxxxxxxx. године, којим се констатује да је странка 
пријавила пребивалиште на територији града Ниша дана xxxxxxxxxxxxx. године и 
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Решење Полицијске управе у Нишу бр. xxxxxxxxxxxxx од xxxxxxxxxxx. године, којим 
је xxxxxxxxxxxxx утврђено пребивалиште на адреси Ниш, ул. xxxxxxxxxxxxx. 

Разматрајући списе предмета, Градско веће констатује да наводи из жалбе, 
да је решењем Полицијске управе жалиљи утврђено пребивалиште даном 
подношења захтева од xxxxxxxxxxxxx. године нису одлучујући за поступање, с 
обзиром на то да се у диспозитиву решења утврђује пребивалиште на територији 
Ниша, али не и од ког датума.   

Обавеза пријаве пребивалишта произилази из члана 9. Закона о 
пребивалишту и боравишту грађана („Службени гласник РС“, број 87/2011), који 
прописује да је грађанин дужан да надлежном органу пријави своје пребивалиште 
у року од осам дана од дана настањења на адреси на којој пријављује 
пребивалиште. 

Једини документ који је меродаван за одређивање дужине трајања 
пребивалишта у конкретном случају је Уверење МУП-Полицијске управе у Нишу 
бр. xxxxxxxxxxxxx од xxxxxxxxxxxxx. године, којим се доказује да xxxxxxxxxxxxx има 
пријаву пребивалишта на територији Града Ниша од 12.01.2016. године, што је 
мање од годину дана у односу на моменат рођења детета.  

У погледу навода који се тичу датума рођења детета, Градско веће 
констатује да је првостепени орган очигледно начинио техничку грешку, с обзиром 
на то да је у ставу 2. ожалбеног решења исправно наведен датум рођења, али да 
то не утиче битно на остваривање права на једнократну новчану помоћ 
незапосленој породиљи. 

Разматрајући жалбу, ожалбено решење, наводе странке и списе предмета, 
Градско веће града Ниша је утврдило да су наводи у жалби неосновани и да је 
Секретаријат за дечију и социјалну заштиту правилно применио материјални 
пропис.  

На основу наведеног, а у складу са чланом 167. став 2 и чланом 170. Закона 
о општем управном поступку, одлучено је као у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном 
поступку и против њега се тужбом може покренути управни спор пред Управним 
судом у року од 30 дана од дана достављања решења странци. 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Градској управи Града Ниша-Секретаријату за 
дечију и социјалну и заштиту, xxxxxxxxxxxxx из Ниша, преко Градске управе Града 
Ниша – Секретаријата за дечију и социјалну заштиту и архиви Градског већа Града 
Ниша. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
Председник 

 
 

Другостепени поступак у 2010. години 
 
 Решавајући у управном поступку у другом степену, Градско веће је донело 
шездесет четири решења којима је одлучено о правима и обавезама грађана и 
правних лица и један закључак о одбацивању приговора. Градско веће је 
разматрало седам жалби, педесет седам приговора и један захтев странке за 
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утврђивање надлежног органа. Приликом разматрања поднетих жалби, Градско 
веће је донело пет решења о одбијању жалбе странке, једно решење о поништењу 
решења првостепеног органа и једно решење о усвајању жалбе. Приликом 
разматрања поднетих приговора, Градско веће је донело осамнаест решења о 
усвајању приговора, тридесет седам решења о одбијању приговора, једно решење 
о поништењу обавештења првостепеног органа и један закључак о одбацивању 
приговора. Градско веће је донело и једно решење о утврђивању надлежног 
органа за решавање у управној ствари. 
 
 Другостепени поступак у 2011. години 
 
 Решавајући у управном поступку у другом степену, Градско веће је донело 
тридесет пет решења и три закључка којима је одлучено о правима и обавезама 
грађана и правних лица. Градско веће је разматрало девет жалби и двадесет 
девет приговора. Приликом разматрања поднетих жалби, Градско веће је донело 
пет решења о одбијању жалбе, два закључка о обустављању поступка и два 
решења о поништењу решења првостепеног органа. Приликом разматрања 
поднетих приговора, Градско веће је донело седамнаест решења којима је 
усвојило приговор странке,  једанаест решења којима је приговор одбијен и 
један  закључак којим је приговор одбачен. 
 

Другостепени поступак у 2012. години 
 

Решавајући у управном поступку у другом степену, Градско веће је, донело 
38 решења којима је одлучено о правима и обавезама грађана и правних лица. 

 
Другостепени поступак у 2013. години  

 
           Припремљено је и усвојено на седницама Градског већа: 

- 24 решења по жалбама на решења првостепеног органа – Управе за 
дечију, социјалну и примарну здравствени заштиту; 

- 12 решења по жалбама на решења првостепеног органа – Управе за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке; 

- 3 решења по жалбама на решења првостепеног органа – Управе за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај; 

- 3 решења по приговорима на Одлуке о избору кандидата за 
начелника односно заменика начелника; 

- 12 решења по приговорима поднетим на Одлуку о избору кандидата 
који остварују право на доделу стипендија у 2013.ој години; 

- 2 решења по жалбама на решења првостепеног органа – 
Градоначелника града Ниша; 

- 1 решење по жалби због ћутања администрације – првостепеног 
органа – Управе за имовину и инспекцијске послове; 

- 7 решења по пресудама Управног суда којима су поништена решења 
Градског већа града Ниша; 
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- 4 закључка по захтевима за изузеће начелника, односно заменика 
начелника; 

- 6 закључака по предлогу странке за понављање поступка. 
 

Другостепени поступак у 2014. години  
 

Припремљено је и усвојено на седницама Градског већа: 
 

- 35 решења по жалбама на решења првостепеног органа – Управе за 
дечију, социјалну и примарну здравствени заштиту; 

- 2 решења по жалбама на решења првостепеног органа – Управе за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке; 

- 5 решења по жалбама на решења првостепеног органа – Управе за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај; 

- 4 решења по пресудама Управног суда којима су поништена решења 
Градског већа града Ниша; 

- 1 решење по жалби на решење и 1 решење по приговору на 
обавештење Управе за планирање и изградњу  

- 21 решење по жалбама на решења јавних и јавнокомуналних 
предузећа 

- 7 решења по приговорима на Одлуку о избору кандидата за доделу 
стипендија у 2014. години 

- 16 решења по приговорима спортских организација на Решења 
Градоначелника Града Ниша у вези са Годишњим програмима 
спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у Граду Нишу 

- 8 решења по приговорима спортских организација на Одлуку о избору 
кандидата који остварују право на доделу стипендија и износу 
стипендије 

- 1 решење по приговору на Одлуке о избору начелника и заменика 
начелника градских управа 
 

Другостепени поступак у 2015. години  
 

Припремљено је и усвојено на седницама Градског већа: 
 

- 35 решење по жалбама на решења првостепеног органа – Управе за 
дечију, социјалну и примарну здравствени заштиту; 

- 6 решења по жалбама на решења првостепеног органа – Управе за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке; 

- 5 решења по жалбама на решења првостепеног органа – Управе за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај; 

- 8 решења по жалбама на решења првостепеног органа, 4 решења и 1 
закључак по приговорима на обавештење, 4 решења по приговорима 
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на локацијске услове и 1 Закључак о прекиду поступка – Управе за 
планирање и изградњу; 

- 2 решења, 2 закључка по жалбама на решења првостепеног органа – 
Управе за имовину и инспекцијске послове, 11 закључка о одбијању 
захтева за изузеће начелника и заменика начелника Управе за 
имовину и инспекцијске послове; 

- 2 решења по пресуди Управног суда којима су поништена решења 
Градског већа града Ниша; 

- 1 решење по приговору на Одлуку о избору кандидата за доделу 
стипендија у 2015. години 

- 5 решења по приговорима спортских организација на Решења 
Градоначелника Града Ниша у вези са Годишњим програмима 
спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у Граду Нишу 

- 261 решење по жалбама на решења јавних и јавнокомуналних 
предузећа. 
 

Другостепени поступак у 2016. години  
 

- 40 решења по жалбама на решења првостепеног органа – Управе за 
дечију, социјалну и примарну здравствени заштиту; 

- 11 решења по жалбама на решења првостепеног органа – Управе за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке; 

- 2 решења по жалбама на решење првостепеног органа – Управе за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај; 

- 1 решење по жалби на решење првостепеног органа – Управе за 
грађанска стања и опште послове; 

- 12 решења по приговорима на локацијске услове и 8 решења по 
жалбама на обавештења првостепеног органа – Управе за планирање 
и изградњу; 

- 26 закључака о одбијању захтева за изузеће начелника и заменика 
начелника Управе за имовину и инспекцијске послове и 1 решење по 
жалби због „ћутања управе“; 

- 1 решење по пресуди Управног суда којим је поништено решења 
Градског већа града Ниша; 

- 8 решења по приговорима спортских организација на Решења 
Градоначелника Града Ниша у вези са Годишњим програмима 
спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у Граду Нишу; 

- 2 решења по приговорима на Одлуку о избору кандидата за доделу 
стипендија у 2016. години; 

- 82 решења по жалбама на решења јавних и јавнокомуналних 
предузећа, 

- 1 Закључак по жалби на решење декана Машинског факултета у 
Нишу. 
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Другостепени поступак у 2017. години  
 

- 2 решења по жалбама на решења првостепеног органа – Управе за 
дечију, социјалну и примарну здравствени заштиту; 

- 8 решења по жалбама на решења првостепеног органа – Управе за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке; 

- 2 решења по приговорима на Одлуку о избору кандидата за доделу 
стипендија у 2016. години; 

- 1 решење и 1 закључак по жалбама на закључак првостепеног органа 
– Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај; 

- 4 решења по приговорима на решење/закључак првостепеног органа 
– Управе за планирање и изградњу; 

- 10 решења по жалбама на решење првостепеног органа – Градске 
управе Града Ниша – Секретаријат за финансије; 

- 2 решења по жалбама на решење/закључак првостепеног органа – 
Градске управе Града Ниша – Секретаријат за имовинско-правне 
послове; 

- 12 решења по жалбама на решење првостепеног органа – Градске 
управе Града Ниша – Секретаријат за дечију и социјалну заштиту; 

- 1 решење по жалби на решење првостепеног органа – Градске управе 
Града Ниша – Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај; 

- 3 решења и 5 закључака по жалби на решење ЈКП „Градска топлана“ 
Ниш; 

- 1 решење по жалби на решење по жалби на решење ЈКП „Наиссус“ 
Ниш; 

- 5 решења по приговорима спортских организација на Решење 
Градоначелника Града Ниша; 

- 2 решења по жалбама на Решење Комисије за избор корисника 
стамбених јединица намењених за социјално становање у 
заштићеним условима; 

- 5 решења по приговору на локацијске услове и 5 решења по 
приговору на обавештење/закључак првостепеног органа – Градске 
управе Града Ниша – Секретаријат за планирање и изградњу; 

- 1 решење по жалби на Одлуку Комисије за подстицај развоја 
талентованих ученика и студената Града Ниша; 

- 1 закључак по захтеву за изузеће начелника Градске управе Града 
Ниша; 

- 4 решења по пресуди Управног суда. 
 
Другостепени поступак у 2018. години  

 

- 27 решења по жалбама на решење првостепеног органа – Градске 
управе Града Ниша – Секретаријата за дечију и социјалну заштиту; 
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- 6 решења по жалбама на решење првостепеног органа – Градске 
управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај; 

- 2 решења по жалбама на решење првостепеног органа – Градске 
управе Града Ниша – Секретаријата за имовинско-правне послове; 

- 9 решења по приговорима на Обавештење првостепеног органа – 
Градске управе Града Ниша – Секретаријата за планирање и 
изградњу; 

- 6 решења по приговорима на Закључак првостепеног органа – 
Градске управе Града Ниша – Секретаријата за планирање и 
изградњу; 

- 5 решења по приговорима на Локацијске услове издате од 
првостепеног органа – Градске управе Града Ниша – Секретаријата за 
планирање и изградњу; 

- 1 закључак о одбијању захтева за изузеће начелника Градске управе 
Града Ниша; 

- 4 решења по пресуди Управног суда; 
- 1 решење по жалби на решење ЈКП „Градска топлана“ Ниш; 
- 5 решења по жалбама на Одлуку Комисије за подстицај развоја 

талентованих ученика и студената Града Ниша; 
- 1 решење по жалби на решење Комисије за избор корисника помоћи 

за решавање стамбених потреба избеглица. 
 

Другостепени поступак у 2019. години  
 

- 10 решења по жалбама на решење првостепеног органа – Градске 
управе Града Ниша – Секретаријата за дечију и социјалну заштиту; 

- 3 решења по жалбама на решење првостепеног органа – Градске 
управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај, 

- 1 решење по жалби на решење првостепеног органа – Градске управе 
Града Ниша – Секретаријата за имовинско-правне послове, 

- 1 решење по жалби на решење првостепеног органа – Градске управе 
Града Ниша – Секретаријата за финансије, 

- 4 решења по приговорима на Обавештење првостепеног органа – 
Градске управе Града Ниша – Секретаријата за планирање и 
изградњу, 

- 3 решења по приговорима на локацијске услове првостепеног органа 
– Градске управе Града Ниша – Секретаријата за планирање и 
изградњу, 

- 2 решења по приговорима на Закључак првостепеног органа – 
Градске управе Града Ниша – Секретаријата за планирање и 
изградњу, 

- 3 решења по жалбама на решење Комисије за избор корисника 
помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица, 
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- 1 решење по жалби на Решење Комисије за избор корисника помоћи 
за решавање стамбених потреба избеглица, 

- 2 решења по жалбама на Одлуку Комисије за подстицај развоја 
талентованих ученика и студената Града Ниша,  

- 2 решења по жалбама на услове ЈП Дирекција за изградњу Града 
Ниша,  

- 1 решење по жалби на решење Управе Градске општине Медијана,  
- 1 закључак о одбијању захтева за изузеће начелника Градске управе 

Града Ниша, 
- 3 решења по пресуди Управног суда. 

 
Другостепени поступак у 2020. години  

 
- 12 решења по жалбама на решења првостепеног органа – Градске 

управе Града Ниша – Секретаријата за дечију и социјалну заштиту; 
- 5 решења по приговорима на локацијске услове првостепеног органа 

– Градске управе Града Ниша – Секретаријата за планирање и 
изградњу, 

- 6 решења по приговорима на решење првостепеног органа – Градске 
управе Града Ниша – Секретаријата за планирање и изградњу, 

- 1 решење по приговору на обавештење првостепеног органа – 
Градске управе Града Ниша – Секретаријата за планирање и 
изградњу, 

- 3 решења по жалбама на решење првостепеног органа – Градске 
управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај, 

- 6 решења по приговорима спортских организација на Решење 
Градоначелника Града Ниша; 

- 5 решења по пресуди Управног суда. 
 

Другостепени поступак у 2021. години  
 

- 3 решења по жалбама на решења првостепеног органа – Градске 
управе Града Ниша – Секретаријата за дечију и социјалну заштиту, 

- 2 решења по приговорим на локацијске услове првостепеног органа – 
Градске управе Града Ниша – Секретаријата за планирање и 
изградњу, 

- 2 решења по приговорима на обавештење првостепеног органа – 
Градске управе Града Ниша – Секретаријата за планирање и 
изградњу, 

- 1 решења по приговору на решење првостепеног органа – Градске 
управе Града Ниша – Секретаријата за планирање и изградњу, 

- 1 решења по приговору на решење првостепеног органа – Градске 
управе за грађевинарство, 
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- 2 решења по жалбама на решење првостепеног органа – Градске 
управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај, 

- 1 решење по жалби на услове првостепеног органа – ЈКП Дирекција 
за изградњу Града Ниша. 

13. Подаци о приходима и расходима 

 
Подаци о буџету Града Ниша доступни су на званичном сајту Града Ниша 

www.ni.rs, на адреси: https://www.gu.ni.rs/gradska-uprava/budzet/ 
 
 
Подаци о одобреном буџету на основу Одлуке о буџету Града Ниша за 

2020. годину ("Службени лист Града Ниша", број 106/2019 и 108/2020) 
 

3      ГРАДСКО ВЕЋЕ 

   

 
3.01     ГРАДСКО ВЕЋЕ 

   

 

 2101    ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

   
 

 2101-0002    Функционисање извршних органа 

   

 

  111   Извршни и законодавни органи 

   

 

   39 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  12.037.000 

 

12.037.000 

 

   40 412 Социјални доприноси на терет послодавца  2.077.000 

 

2.077.000 

 
   41 413 Накнaде у натури 10.000 

 
10.000 

 

   42 414 Социјална давања запосленима 200.000 

 

200.000 

 

   43 415 Накнаде трошкова за запослене 160.000 

 

160.000 

 

   44 422 Трошкови путовања 500.000 

 

500.000 

 

   45 423 Услуге по уговору 2.100.000 

 

2.100.000 

 

   46 465 Остале дотације и трансфери 100.000 

 

100.000 

 

   47 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000   100.000 

 

     Извори финансирања за функцију 111: 

   

 

    01 Општи приходи и примања буџета 17.284.000   17.284.000 

 

     Функција 111: 17.284.000 0 17.284.000 

 

     Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002: 

   

 

    01 Општи приходи и примања буџета 17.284.000   17.284.000 

 

     Свега за Програмску активност 2101-0002: 17.284.000 0 17.284.000 

 

     Извори финансирања за Програм 16: 

   

 

    01 Општи приходи и примања буџета 17.284.000   17.284.000 

 
     Свега за Програм 16: 17.284.000 0 17.284.000 

 

     Извори финансирања за главу 3.1: 

   
 

    01 Општи приходи и примања буџета 17.284.000   17.284.000 

 

     Свега за Главу 3.1: 17.284.000 0 17.284.000 

 

     Извори финансирања за Раздео 3:       

 

    01 Општи приходи и примања буџета 17.284.000   17.284.000 

 

     СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3: 17.284.000 0 17.284.000 
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Подаци о одобреном буџету на основу Одлуке о буџету Града Ниша за 

2021. годину ("Службени лист Града Ниша", број 114/2020) 
 

3      ГРАДСКО ВЕЋЕ 

   

 
3.01     ГРАДСКО ВЕЋЕ 

   

 

 2101    ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

   
 

 2101-0002    Функционисање извршних органа 

   

 

  111   Извршни и законодавни органи 

   
 

   32 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  10.088.000 
 

10.088.000 

 

   33 412 Социјални доприноси на терет послодавца  1.680.000 

 

1.680.000 

 

   34 413 Накнaде у натури 10.000 

 

10.000 

 

   35 414 Социјална давања запосленима 250.000 

 

250.000 

 

   36 415 Накнаде трошкова за запослене 155.000 

 

155.000 

 

   37 422 Трошкови путовања 500.000 

 

500.000 

 

   38 423 Услуге по уговору 3.350.000 

 

3.350.000 

 

   39 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000   100.000 

 

     Извори финансирања за функцију 111: 

   

 

    01 Општи приходи и примања буџета 16.133.000   16.133.000 

 

     Функција 111: 16.133.000 0 16.133.000 

 

     Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002: 

   

 

    01 Општи приходи и примања буџета 16.133.000   16.133.000 

 

     Свега за Програмску активност 2101-0002: 16.133.000 0 16.133.000 

 

     Извори финансирања за Програм 16: 

   

 

    01 Општи приходи и примања буџета 16.133.000   16.133.000 

 

     Свега за Програм 16: 16.133.000 0 16.133.000 

 

     Извори финансирања за главу 3.01: 

   
 

    01 Општи приходи и примања буџета 16.133.000   16.133.000 

 

     Свега за Главу 3.01: 16.133.000 0 16.133.000 

 

     Извори финансирања за Раздео 3:       

 

    01 Општи приходи и примања буџета 16.133.000   16.133.000 

 

     СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3: 16.133.000 0 16.133.000 

14. Подаци о јавним набавкама 

 
У 2012. години на основу члана 24 ст.1 тачка 3  Закона о јавним набавкама 

спроведена  је јавна набавка услуге,  у преговарачком поступку без објављивања 
јавног позива  - пружање услуга прибављања ексклузивног права у делу 
коришћења, употребе и стављања у промет позлаћеног томбака са ликом цара 
Константина, са носиоцем исључивог права, понуђачем ''Мaster Security'' д.о.о. из 
Ниша. 

Процењена вредност јавне набавке била је 4.237.288 динара без урачунатог 
ПДВ. 

Средства потребна за ову намену су била предвиђена Одлуком о буџету 
Града Ниша за 2012. годину у делу: раздео 2, глава 2.2 – Градско веће, функција 
111 – б Извршни и законодавни органи; позиција  26; економска класификација 423 
– услуге по уговору -4237 – Услуге репрезентације. 

По спроведеном преговарачком поступку  без објављивања јавног позива, за 
предметну јавну набавку изабрана је наповољнија понуда понуђача ''''Мaster 
Security'' д.о.о. из Ниша, са седиштем у Нишу, Улица Милорада Петровића 6 а. Са 
изабраним понуђачем закључен је уговор чија укупна вредност добијена у 
преговарачком поступку износи 3.300.000 без ПДВ - а, односно 3.960.00 динара са  
урачунатим ПДВ-ом. 
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У 2013. години није било поступака и предмета јавних набавки. 
    

У 2014. години Планом набавки Градско веће као наручилац планирало је 
набавке за обављање делатности из делокруга рада на основу планираних 
активности  за 2014. годину. План набавке чини План јавних набавки и План 
набавки на које се Закон не примењује.  

Планиране набавке у 2014. години односе се на организације пријема и 
свечаности у укупној вредности од 2.110.000 динара. Извршена је једна јавна 
набавка, услуге ресторана, обликована у 6 партија, свака партија у вредности 
351.666,00 динара, без ПДВ-а. Планиране набавке на које се Закон не примењује 
су: услуге  образовања и усавршавања запослених 346.000 динара, услуге 
информисања 390.000 динара,  стручне услуге 390.000 динара,  услуге за 
домаћинство и угоститељство 390.000 динара  и услуге  репрезентације – поклони 
390.000 динара.  

 
У 2015. години није било поступака и предмета јавних набавки.       
     
У 2016. години спроведен је поступак јавне набавке у циљу пружања услуге 

штампања диплома за добитнике Годишње награде за борбу против корупције, у 
организацији Локалног антикорупцијског форума Ниш. Прихваћен је најнижи износ 
понуде у вредности од 12.060,00 динара.        

 
У 2017. години није било поступака и предмета јавних набавки.     

У 2018. години извршена је набавка за пружање угоститељских услуга за 
потребе Градског већа у вредности од 496.950,00 динара и набавка за пружање 
услугa кетеринга за потребе Градског већа у износу од 297.600,00  динара. 

 
У 2019. години извршена је набавка за пружање угоститељских услуга за 

потребе Градског већа у вредности од 419.717,51 динара и услуга о пружању 
услугa кетеринга за потребе Градског већа у вредности од 201.050,00 динара.     

 
У 2020. години извршена је набавка за пружање угоститељских услуга за 

потребе Градског већа у вредности од 240.008,22 динара. 
 
У 2021. години извршена је набавка за пружање угоститељских услуга за 

потребе Градског већа у вредности од 600.000,00 динара и услуга кетеринга за 
потребе Градског већа у вредности од 399.242,40 динара. 

15. Подаци о државној помоћи 

 
Градско веће Града Ниша није корисник државне помоћи у смислу Закона о 

контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 73/2019). 
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16. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим 

примањима чланова Градског већа  
 

Плате Градоначелника, заменика Градоначелника и чланова Градског већа 
Града Ниша одређене су Правилником о платама и накнадама за рад 
функционера у Граду Нишу. Правилник је сачињен у складу са Законом о платама 
у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', број 34/01, 
92/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16, 113/17, 95/18, 86/19, 157/20), Уредбом о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих, постављених и 
запослених у државним органима (''Службени гласник РС'', број 44/08, 2/12, 113/17, 
23/18, 95/18, 86/19 и 157/20) и Закључком Владе Републике Србије 05 број 121-
10895/2020 od 24.12.2020. године. 

16.1. Примања Градоначелника, заменика Градоначелника и чланова 

Градског већа 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНАТИХ ПРИМАЊА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2021. ГОДИНЕ 
 
 

 Функција Коефицијент 

1 Градоначелник 9,40 

2 
Заменик 
Градоначелника 

8,10 

3 
Члан Градског 
већа 
 

7,80 
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17. Подаци о средствима  рада 
 

Градско веће Града Ниша користи зграду изграђену на катастарској парцели 
број 354. Зграда  је уписана у лист непокретности број 5413 КО Ниш – Бубањ у 
јавној својини Града Ниша. 

Средства која у свом раду користи Градско веће (опрема, возила и 
канцеларијски материјал) су имовина Града Ниша о чијем се коришћењу стара 
Градска управа за имовину и одрживи развој и Градска управа за грађевинарство. 
Ове Управе врше набавку и евиденцију средстава рада које користи Градско веће, 
као и сви други органи и службе Града. 

17.1. Канцеларијски простор 

 
Градско веће Града Ниша користе просторије у згради у Улици 7. јула број 2. 

у Нишу. 
Евиденцију о коришћењу простора и канцеларија органа Града Ниша води 

Градска управа за имовину и одрживи развој. 
 

17.2. Рачунарска, телефонска и друга опрема 

 

Градско веће Града Ниша користи рачунарску опрему, мобилне телефоне, 
мрежу фиксних телефона Телеком Србија, штампаче и службена возила. 

Чланови Градског већа Града Ниша задужени су рачунарском опремом и то: 
9 лаптоп рачунара, 9 мобилних телефонa, мрежом фиксне телефоније са 
локалним бројевима – 9 телефона и 2 штампача. 

За потребе чланова Градског већа користе се службена возила којима је 
задужена Градска управа за имовину и одрживи развој марке: Škoda Suberb Clasic 
1.9, Shevrolet Epica 2.0, Chevrolet Orlando 1.8, Skoda Fabia Sedan 1.9 и Skoda 
Oktavia Tour 1.6,  по прописаној процедури.  

Послове набавке и одржавања опреме коју користи Градско веће Града 
Ниша обавља Градска управа за имовину и одрживи развој и Градска управа за 
грађевинарство. 

Градско веће Града Ниша не поседује податке о набавној цени и 
књиговодственој вредности наведених средстава за рад. 

18. Чување носача информација 

 

Носачи информација о раду Градског већа Града Ниша су: електронска база 
података и архива.  

Носачи информација се чувају у пословној згради Града Ниша, у Улици 7. 
јули  број 2 у којој је и седиште Градског већа Града Ниша. Електронска база 
података налази се на заједничком фолдеру запослених, као и на појединачним 
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рачунарима. Aрхивa се налази у просторијама Градског већа Града Ниша, у Улици 
7. јули број 2. 
            О архиви Градског већа стара се начелник Градске управе за органе Града 
и грађанска стања. 

19. Врсте информација у поседу 

 
            Градско веће Града Ниша поседује: збирку републичких и градских прописа 
по годинама издавања,  записнике  са седница Градског већа и сталних радних 
тела, изворник аката  Градског већа, предлоге са материјалом, поднеске и тонске 
снимке  са седница, писане захтеве грађана, захтеве и друга акта у поступцима за 
приступ информацијама од јавног значаја. 
 Акти донети на седницама Градског већа Града Ниша доступни су на 
званичној web адреси Града Ниша www.ni.rs, Акти Градског већа.  

19.1. Извештај о раду Градског већа Града Ниша за 2010. годину  

 

 Извештај о раду Градског већа Града Ниша за 2010. годину доступан је на 
званичном сајту Града Ниша, на интернет адреси:  

http://www.ni.rs/wp-content/uploads/doc/odluke/110302resenje70.pdf  

19.2. Извештај о раду Градског већа Града Ниша за 2011. годину 

 
Извештај о раду Градског већа Града Ниша за 2011. годину доступан је на 

званичном сајту Града Ниша, на интернет адреси: 
 
http://www.ni.rs/wp-content/uploads/doc/odluke/120110resenje47.pdf  

 

19.3. Информација о раду Градског већа Града Ниша у периоду од 

30.07.2008. године до 10. 07. 2012. године 

 
Завршавајући мандат, Градско веће Града Ниша у претходном сазиву 

је на последњој седници, одржаној 10. јула  разматрало и усвојило 
Информацију о раду Градског већа Града Ниша у периоду од 30.07.2008. 
године до 10.07. 2012. године, следеће садржине: 
 

ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША  
У ПЕРИОДУ ОД 30.07.2008. ГОДИНЕ ДО 10.07.2012. ГОДИНЕ 

 
 Скупштина Града Ниша је на седници одржаној 29. јула 2008. године донела 
Одлуку о избору Градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског 
већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 75/2008).  
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 Чланови Градског већа Града Ниша били су задужени по пројектном 
принципу, чиме је омогућена максимална флексибилност у раду чланова Градског 
већа, сходно професионалним компентенцијама чланова Градског већа, као и 
приоритетима Града у претходном периоду. 

Градско веће Града Ниша је редовно информисало јавност о свом раду 
позивањем медија да присуствују седницама Градског већа, одржавањем 
конференција за новинаре након одржаних седница, као и објављивањем аката на 
сајту Града Ниша. 
 У складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) израђен је 
Информатор о раду Градског већа Града Ниша, који се редовно ажурира и који је 
објављен на интернет презентацији Града Ниша, чиме је и на овај начин 
обезбеђена јавност рада Градског већа и доступност информација од значаја за 
рад овог органа свим заинтересованим лицима, на web адреси www.gu.ni.rs. 

* 
  Прва седница Градског већа Града Ниша, у сазиву који је изабран 29. 
јула 2008. године, одржана је 1. августа 2008. године.  
 

Достава материјала ради разматрања и одлучивања на седницама Већа, 
вршила се у електронском облику, у складу са Правилником о поступку 
припреме, изради и достави материјала, чиме су рад Градског већа, међусобна 
комуникација чланова Градског већа, органа и служби Града, градских општина, 
установа и предузећа, као и комуникација Службе за послове Градског већа са 
Градским већем Града Ниша добили на флексибилности и квалитету. 
 

 У периоду до 10. јула 2012. године одржане су 184. седнице Градског 
већа Града Ниша, на којима је разматрано 1965 тачака дневног реда. 
   
 У складу са чланом 46. Закона о локалној самоуправи и чланом 56. Статута 
Града Ниша, Градско веће Града Ниша је: предлагало Статут, буџет и друге 
одлуке и акте које доноси Скупштина;  непосредно извршавало и старало се о 
извршавању одлука и других аката Скупштине Града; вршило надзор над радом 
градских управа, поништавало или укидало акте градских управа, који нису у 
сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком, које 
доноси Скупштина града; решавало у управном поступку у другом степену о 
правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у 
управним стварима из надлежности Града; старало се о извршавању поверених 
надлежности из оквира права и дужности Републике и обављало друге послове у 
складу са својим законским и статутарним овлашћењима. 
 

* 
 У овом периоду Градско веће Града Ниша је утврдило 860 предлогa 
акaта и упутило их Скупштини Града на разматрање и доношење, од којих је 
245 предлога одлука, 109 аката из области планирања и изградње и 42 
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предлога програма као стратешких докумената од интереса за даљи развој 
Града. 

Градско веће је својом активношћу повећало ниво конкурентности 
Града у борби за привлачење инвеститора и предлагањем одговарајућих 
решења допринело стварању повољнијег пословног амбијента, што је за 
резултат имало започет прилив страних и приватних инвестиција, чиме је 
отпочео процес отварања нових радних места, а тиме и смањење 
незапослености. 

 
* 

Такође, посебно значајна активност Градског већа Града Ниша у овом 
периоду је, да је у оквиру своје надлежности, донело 152 закључка, којима су 
иницирани многобројни пројекти од интереса за економски, привредни и културни 
развој Града Ниша.  

У циљу унапређења заштите животне средине и превентивног деловања 
ради заштите здравља људи и животне средине, Градско веће Града Ниша је 
усвојило 33 програма и пројекта. 

Решавајући у управном поступку по жалбама у другом степену, Градско 
веће је донело 90 решења и 22 закључка којима је одлучено о правима и 
обавезама грађана и правних лица, као и  143 решења којима је одлучивано по 
приговорима странака.  

 
* 

Градско веће Града Ниша, је у складу са чланом 47. Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша, поднело, по сопственој иницијативи, Извештаје о 
раду Скупштини Града Ниша, за периоде: 

 - 01.08.2008. - 31.05.2009.  
 - 01.06.2009. - 31.12.2009.  
 - 01.01.2010. - 31.12.2010.  
 - 01.01.2011. - 31.12.2011.  

 Скупштина Града Ниша је на седници одржаној 12.07.2012. године 
донела Одлуку о избору Градоначелника и чланова Градског већа Града 
Ниша, а Градско веће је 13. 7.2012. године одржало прву седницу Већа. 
 

19.4. Извештај о реализацији и извршавању одлука и других аката 

Скупштине Града Ниша, Градског већа Града Ниша и 

Градоначелника Града Ниша 

 

Извештај о реализацији и извршавању одлука и других аката Скупштине 
Града Ниша, Градског већа Града Ниша и Градоначелника Града Ниша обухвата 
период од 13.07.2012. године до 13.07.2014. године.  

 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 20.12.2014. године, усвојило 
је Извештај о реализацији и извршавању одлука и других аката Скупштине Града 
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Ниша, Градског већа Града Ниша и Градоначелника Града Ниша. Због обимности 
материјала, Извештај о реализацији и извршавању одлука и других аката 
Скупштине Града Ниша, Градског већа Града Ниша и Градоначелника Града 
Ниша, доступан је на следећој адреси: 

 http://www.ni.rs/wp-content/uploads/2015/02/141220-114-33.pdf  

19.5. Информација о раду Градског већа Града Ниша за период од 

12.07.2012. до 08.07.2016. године 

 
ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ  

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША 
за период од 12.07.2012. до 08.07.2016. године 

 
Градско веће Града Ниша, као један од извршних органа Града Ниша, од 

образовања, 12. јула 2016. године до данас одржало је 191. седница.  

1. Пре свега, полазећи од овлашћења Градског већа, да је предлагач 
прописа и других аката Скупштини Града Ниша, упућено је у скупштинску процедру 
укупно 909 аката. 

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

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

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

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

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

Резолуције 1325 „Жене, мир и сигурност“ на локалном нивоу у Граду Нишу 
за период 2016 – 2017 
Захваљујем свим стручним лицима и грађанима Ниша који су узели учешће 

у припреми ових документа и својим сугестијама и предлозима помогли у процени 
и проналажењу најбољих решења за Град. 

4. Сагласно новинама у Закону о планирањи и изградњи, фазно су 
предузимане активности, приступало се предлагању и доношењу планских 
документа.  
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Предложено је укупно 40 одлука о изради планова регулације, 16 планова 
генералне регулације и 22 планова детаљне регулације. 

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

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

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

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

Један од већих успеха је и успостављање редовног саобраћаја са нишког 
аеродрома. Летом из Малмеа авионом мађарске компаније “Виз Ера”, после 
годину и по дана поново је отворен редовни авионски саобраћај са нишког 
аеродроме “Цар Константин Велики”.  

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

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

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

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

9. У складу са новинама у законској регулативи и усвојеним општим актима 
града, Градско веће одлучивало је и одобравало средстава за пројекте које 
реализују удружења, након спроведеног јавног конкурса. Конкурси су били 
расписивани у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на 
територији Града Ниша, у области заштите животне средине, као и у области 
борачко-инвалидске заштите,  друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, 
помоћи старима, заштита и промовисање људских и мањинских права, наука, 
заштита потрошача, борба против корупције, као и хуманитарни и други програми. 

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

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

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

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

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

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

14. Сарадња чланова Градског већа са јавним предузећима чији је оснивач 
град, као и ресорним начелницима омогућавала је континуирано праћење и 
проналажења модуса за унапређење, али и превазилажење насталих проблема. 
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У овом периоду поднето је укупно 765 жалби и приговора, које се пре свега 
односиле на трајно, односно, привремено искључење грејања у стамбеном 
простору.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. Праћени су захтеви мештана чији су објекти захваћени елементарним 
непогодама, као што су клизишта, поплаве, пожари и одобравана  су средства за 
отклањање последица и пражање помоћи. 
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20. Започета је и изградња станова за социјално становање, поступак 
изгадње храма посвећеном Св. Василију Острошком, заједничком изградњом 
Града Ниша и Српске православне цркве-Епархије нишке, на локацији насеља 
„Дуваниште“ у Нишу. Град је преко својих органа предузимао активности у смислу 
управљања и располагања непокретностима. У том смилу Градско веће је 
утврдило Предлог решења којим се прибавља у јавну својину Града Ниша 
непокретност, верски објекат-храм посвећен Св. Василију Острошком, заједничком 
изградњом Града Ниша и Српске православне цркве-Епархије нишке, на локацији 
насеља „Дуваниште“ у Нишу и упутило Скупштини Града на даљу надлежност. 

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

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

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

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

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

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

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

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

*** 
Наведени подаци указују да је Градско веће Града Ниша у складу са својим 

надлежностима, перманентно пратило функционисање Града, да је имало активан 
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и одговоран однос према уоченим појавама и проблемима у граду, покретало 
иницијативе за институционално уређивање и предузимало активности на 
приближавању грађанима и поједностављењу поступака остваривања права 
грађана. У овом периоду, инсистирало се на личној одговорности како носиоца 
јавних функција тако и локалне администрације, и транспарентно говорило о 
стању и одговарало за пропусте у раду. У делу  пренетих надлежности градским 
општина предузимане су координационе мере и активности, ради отклањања 
насталих ситуација и уређивала су се питања на начин, који је омогућио не само 
ефикаснији рад већ и бољи квалитет у пружању услуга житељима града Ниша. 
 
Број: 725-6/2016-03 
Датум:  08.07.2016. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Проф. др Зоран Перишић 
 

Списак аката Градског већа града Ниша за период од 13.07.2012. године до 
30.06.2016. године, доступан је на званичном сајту Града Ниша, на интернет 
адреси: 

 
http://www.ni.rs/wp-content/uploads/sed-191-tac-6.pdf  

 

19.6. Извештај о раду Градског већа Града Ниша за период од 11.07.2016. 

године до 11.07.2017. године 

 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 21.07.2017. године, усвојило 
је Извештај о реализацији активности Градоначелника Града Ниша и Извештај о 
раду Градског већа Града Ниша за период од 11.07.2016. године до 11.07.2017. 
године. Извештај о раду Градског већа Града Ниша за период од 11.07.2016. 
године до 11.07.2017. године, доступан је на следећој адреси: 

http://www.ni.rs/wp-content/uploads/86-1.pdf  

19.7. Извештај о реализацији активности Градског већа Града Ниша - 
Градоначелника Града Ниша за период од 12.07.2017. године до 
31.07.2018. године 

 
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 06.08.2018. године, усвојило 

је Извештај о реализацији активности Градског већа Града Ниша - Градоначелника 
Града Ниша за период од 12.07.2017. године до 31.07.2018. године. Извештај о 
реализацији активности Градског већа Града Ниша - Градоначелника Града Ниша 
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за период од 12.07.2017. године до 31.07.2018. године, доступан је на следећој 
адреси:  

http://www.ni.rs/wp-content/uploads/141-1.pdf 
 
Извештај о раду Градског већа Града Ниша за период од 31.07.2018. 

године до 31.07.2019. године 
 
http://www.ni.rs/wp-content/uploads/189-17.pdf 
 

*** 
Акти Градског већа Града Ниша, донети на седницама Градског већа у 2016,  

2017, 2018, 2019, 2020. и 2021. години, доступни су јавности и налазе се  на 
званичном сајту Града Ниша, на интернет адреси Градског већа Града Ниша: 

 
http://www.ni.rs/2016/01/06/akti-gradskog-veca-grada-nisa-za-2016-godinu/  

http://www.ni.rs/2017/01/06/akti-gradskog-veca-grada-nisa-za-2017-godinu/  
 

http://www.ni.rs/2018/01/05/akti-gradskog-veca-grada-nisa-za-2018-godinu/ 

http://www.ni.rs/2019/01/10/akti-gradskog-veca-grada-nisa-za-2019-godinu/ 

https://www.gu.ni.rs/kategorija/gradsko-vece-2020/ 

20. Врсте информација којима Градско веће Града Ниша 

омогућава  приступ 

 
Градско веће Града Ниша обезбеђује приступ информацијама садржаним у 

документима којима располаже и која су настала у раду или у вези са радом Већа 
у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

Акти Градског већа доступни су јавности и налазе се на званичној интернет 
адреси Града Ниша www.ni.rs линк Акти Градског већа.  

Заинтересовани субјекти могу подносити захтев за приступ информацијама 
од јавног значаја на припремљеном обрасцу, али и на друге начине прописане 
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

20.1. Подношење Захтева за приступ информацијама 

 

           Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које су настале у раду 
или у вези са радом Градског већа Града Ниша може се поднети:  
-  у писаној форми преко писарнице Градске управе за органе Града и грађанска 
стања, која се налази у Улици Николе Пашића 24 или путем поште,  
- усмено на записник у Градској управи за органе Града и грађанска стања, у улици  
7. јули број 2  и  



 

Градско веће Града Ниша  
Информатор о раду, последње ажурирање 03.08.2021. године 

 

 

55 

- електронском поштом, e-mail: rigordana@gu.ni.rs   
 
          Према одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја ("Службени гласник РС.",бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) под органом 
јавне власти подразумева се државни орган, територијалне аутономије и орган 
локалне самоуправе, као и организације којој је поверено вршење јавних 
овлашћења и друга правна лица која оснива или финансира у целини орган јавне 
власти (јавна комунална и друга јавна предузећа и установе чији је оснивач 
локална самоуправа). Одговорно лице у органу јавне власти је у обавези да 
одреди једно или више лица за поступање по захтевима на слободан приступ 
информацијама од јавног значаја.  Ако овлашћено лице није одредило лице  за 
поступање по захтевима,  надлежно је одговорно лице у органу јавне власти.  
          Под информацијама од јавног значаја у смислу овог Закона, подразумевају 
се информације којима располаже орган 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.  
          Тражилац не мора навести разлоге за тражење информације, али захтев 
мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што 
прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може да садржи и друге 
податке који олакшавају проналажење тражене информације.  
          Тражилац остварује право на приступ информацијама увидом у документ 
који садржи тражену информацију, односно упућивањем копије тог документа.  
Увид у документ који садржи информацију је бесплатан, док се копија документа 
који садржи тражену информацију издаје уз плаћање накнаде нужних трошкова 
израде копије, а у случају упућивања и наплате трошкова упућивања, према 
трошковнику који је донела Влада Републике Србије.  
          Орган јавне власти дужан је да по захтеву поступи без одлагања, најкасније 
у року од 15 дана од дана пријема захтева. Уколико се захтев односи на 
информацију  која   је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, 
односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, 
орган власти ће обавестити тражиоца о поседовању те информације у року од 48 
сати. Када из оправданих разлога није у могућности да поступи по захтеву  у 
наведном року, орган јавне власти дужан је да најкасније у року од седам дана од 
дана пријема захтева обавести тражиоца информације и одреди накнадни рок који 
не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева. 
           Орган јавне власти дужан је омогући приступ информацији од јавног значаја 
или може донети решење о одбијању захтева у року од 15 дана, које ће писано 
образложити и поучити  тражиоца  о праву на жалбу Поверенику. Тражилац 
информације може изјавити жалбу Поверенику ако орган јавне власти: одбаци или 
одбије захтев тражиоца, у року од 15 дана од дана када му је достављено решење 
или други акт, не одговори у прописаном року, услови давање копије документа 
који садржи тражену информацију уплатом накнаде која превазилази износ нужних 
трошкова израде те копије, не стави на увид документ који садржи тражену 
информацију, односно не изда копију тог документа на начин предвиђен Законом. 
Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, 
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проследиће захтев Поверенику  и обавестиће тражиоца и Повереника  у чијем се 
поседу, према његовом сазнању, налази  документ који садржи тражену 
информацију. 
            Повереник је самосталан државни орган кога бира Народна скупштина 
Републике Србије и чија је адреса: Повереник за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности, 11 000 Београд, Булевар краља Александра 15, е 
mail adresa: office@poverenik.rs.  
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20.2. Образац захтева за приступ информацијама 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ  ГРАДА НИША 

 
З А Х Т Е В 

ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ 
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 
На основу члана 15 став 1 Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја („Сл. Гласник РС“ број120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), од 
Градског већа Града Ниша захтевам : 
 
 1. обавештење да ли поседује тражену информацију; 
 2. увид у документ који садржи тражену информацију; 
 3. копију документа који садржи тражену информацију; 
 4. достављање копије документа који садржи тражену информацију и то : 

    а) поштом,  
    б) електронском поштом, 
    в) факсом 
    г) на други начин _____________________. 
 
Захтев се односи на следећу информацију:  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

(навести што прецизније опис информације која се тражи као и друге податке који 
олакшавају проналажење тражене информације) 
 
У _________________                           Тражилац информације: 
                                                         _________________________________________ 
Датум: ____________                                                             
                                                         _________________________________________ 
                                                
                                                                    
                                                         _________________________________________ 

 
/ име и презиме, адреса , 

бр.телефон; е-маил адреса / 
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20.3. Образац жалбе против решења о одбијању захтева за приступ 

информацијама 

 

За Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности 
 Aдреса: 11 000 Београд, Булевар краља Александра 15   
 
 
Предмет: _________________/ број предмета / 
 
 

ЖАЛБА 
 

______________________________________________________________________  
                 / име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца /  
 

Против решења ______________________ / назив органа који је донео 
решење /број _______ од _________ године.  
 

Наведено решење побијам у целости, jeр није засновано на Закону о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја.  
 

Диспозитивом наведеног Решења, супротно члану ______ Закона о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја, неосновано је одбијен мој 
захтев. Сматрам да ми је орган решењем о одбијању захтева ускратио уставно и 
законско право на приступ информацијама од јавног значаја.  
       Предлажем да се жалба усвоји  и поништи решење првостепеног органа, као  
и да омогући приступ траженој информацији.  
 
                                                                                            Подносилац жалбе 
                                                                                                           
У ___________                                        _____________________________________                                                  
                                                                              
Дана_________                                       _____________________________________ 
                                                      
                                                                 _____________________________________ 
 
                                                      /име и презиме,адреса,бр.телефон;е-маил адреса/       
       
 
Напомена: У жалби се мора навести решење које се побија, назив органа који га је 
донео, број и датум решења.  
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20.4. Пример жалбе када се није одлучивало по захтеву (ћутање управе) 

 

За Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности 
 

Aдреса: Београд Булевар краља Александра 15 
 

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја подносим:  

ЖАЛБУ 
 

Због непоступања органа (________________________________________) 
по (назив органа) ____________________________ захтеву за приступ 
информацијама од јавног значаја у законски прописаном року:  

Дана _________________ поднео сам (______________________________) 
(назив органа коме је поднет захтев) Захтев за приступ информацијама од јавног 
значаја, у коме сам од надлежног органа захтевао 
(_________________________________) (навести податке о захтеву и 
информацији)  

У прилогу Вам достављам потврду о поднетом захтеву (кoпију захтева).  
Kako je oд подношења захтева протекао законом прописан рок у коме је 

орган власти био дужан да поступи по захтеву, сходно члану 16. ст. 1. и 3. Закона, 
стекли су се услови за изјављивање жалбе Поверенику. 

 
  

______________________________  
     Подносилац жалбе / Име и презиме 

У____________________, 
_________________________ 

адреса 
дана_________20___године 

 
потпис 

______________________________ 
 


