На основу члана 87. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени
лист Града Ниша'', број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 06.08.2018. године, усваја
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД
ОД 12.07.2017. ГОДИНЕ ДО 31.07.2018. ГОДИНЕ
Законом о локалној самоуправи утврђенa је надлежност Градског већа.
Пословником о раду Градског већа Града Ниша утврђена је организација,
начин рада и одлучивање Градског већа.
Градско веће Града Ниша је на седници одржаној 21. јула 2017. године
усвојило Извештај о реализацији активности Градоначелника Града Ниша и
Извештај о раду Градског већа Града Ниша за период 11.07.2016. – 11.07.2017.
године. Овај извештај Градоначелник Града Ниша презентовао је одборницама
Скупштине Града Ниша. У овом периоду Градско веће Града Ниша је одржало 85
седница, на којима је разматрано 766 тачaка дневног реда.
У периоду од 12. јула 2017. године до 31. јула 2018. године Градско веће
Града Ниша је одржало 55 седница, на којима је разматрано 599 тачака дневног
реда.
У складу са својим законским и статутарним овлашћењима, Градско веће је
разматрало и утврдило 297 предлогa аката и упутило их Скупштини Града на
разматрање и усвајање.
Рад Градског већа одвијао се у оквирима надлежности. Чланови Градског већа
су у складу са задужењима за праћењем једног или више подручја из делокруга
града, или у својству чланова, координатора или председника радних тимова,
комисија или других повремених радних тела били укључени у координацију послова
са надлежним органима ради разматрања одговарајућих питања и предлагања
најбољих решења за развој града и грађане Ниша. Заузете ставове, ресорно
задужени чланови Градског већа, образлагали су на колегијумима и седницама
Градског већа.
Градско веће је утврђивало као овлашћени предлагач аката предлоге одлука и
упућивало у скупштинску процедуру, доносило решења, закључке, правилнике,
усвајало програме и извештаје из различитих области из надлежности локалне
самоуправе, усвајало информације, подносило амандмане на предлоге аката и
изјашњавало се по амандманима које су подносили овлашћени предлагачи, као и
давало препоруке континуирано пратећи рад и функционисање установа и
предузећа у систему локалне самоуправе.
На основу наведеног у двогодишњем периоду, Градско веће Града Ниша је
одржало 140 седница, разматрало 1365 тачака дневног реда и утврдило 629
предлога аката којe је упутило одборницима Скупштине Града Ниша на разматрање.
Имајући у виду наведено, Градско веће Града Ниша је у периоду од 12. јула
2017. године до 31. јула 2018. године у складу са надлежностима, предузело
следеће активности:
• ОБЛАСТ РАЗВОЈА ГРАДА НИША
У овој области Градско веће је утврдило предлоге стратешких докумената и
аката, и то:
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-

Предлог програма развоја Града Ниша за 2018. годину
Предлог одлуке о усвајању Програма развоја туризма Града Ниша са
Акционим планом за период 2018-2020. године
и донело:

-

Решење о приступању Града Ниша изради Програма развоја туризма за
период од 2018 - 2020. године

•

ОБЛАСТ ПЛАНИРАЊА, ИЗГРАДЊЕ, УРЕЂИВАЊА
ЗЕМЉИШТА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ГРАЂЕВИНСКОГ

Планска документа:
Утврђени су предлози планских докумената, који су упућени Скупштини Града
Ниша на доношење, и то:
-

Предлог плана генералне регулације за насеља Доња Трнава, Доња Топоница
и Мезграја у Градској општини Црвени Крст
Предлог других измена и допуна Генералног урбанистичког плана Ниша 20102025 – парцијалне измене
Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст –
четврта фаза – југ
Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула –
четврта фаза југозапад
Предлог других измена и допуна Плана генералне регулације подручја
Градске општине Медијана-парцијалне измене
Предлог Плана генералне регулације подручја градске општине Црвени Крст–
четврта фаза запад
Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј –
четврта фаза североисток
Предлог плана детаљне регулације туристичко-рекреативног комплекса
мотела „Наис I“ и „Наис II“
Предлог четвртих измена и допуна Плана генералне регулације подручја
Градске општине Палилула – Прва фаза (парцијалне измене)
Градско веће је упутило Скупштини Града на доношење:

-

-

Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса „Ардија“ у
Нишу, на подручју Градске општине Црвени Крст
Предлог програма о допунама Програма уређивања грађевинског земљишта и
изградње са Финансијским планом за 2018. годину
Предлог одлуке о раскопавању површина јавне намене
Амандман Градског већа Града Ниша на Предлог одлуке о раскопавању
површина јавне намене
Предлог одлуке о изради Првих измена и допуна Плана детаљне регулације
аеродрома „Константин Велики“ у Нишу
Предлог програма o изменама Програма одржавања комуналне
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским
планом за 2017. годину
Предлог програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта
градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2018. годину
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-

-

Предлог програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са
финансијским планом за 2018. годину
Предлог одлуке о утврђивању доприноса за
уређивање грађевинског
земљишта
Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о усвајању елабората о
оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини испод
тржишне цене, односно закупнине или без накнаде на територији Града Ниша
на локацији ''Лозни калем'' јавним надметањем
Предлог одлуке о изради Других измена и допуна Плана генералне регулације
подручја Градске општине Црвени Крст-трећа фаза
Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације Малчанске реке и
колектора са пумпном станицом
Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Рујничке реке
и донело:

-

-

•

Решење о приступању ангажовању консултанта у циљу реализације уговора о
отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње
и анекса и уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини ради изградње
Решење о образовању Радне групе за дефинисање приоритета и планираних
активности у оквиру припреме Програма уређивања грађевинског земљишта и
изградње са финансијским планом за 2019. годину
ОБЛАСТ ФИНАНСИЈА
Градско веће је у овој области упутило Скупштини Града на усвајање:

-

-

-

Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2017.
годину
Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину
Амандман 1 на Предлог Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину
Амандман 2 на Предлог Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину
Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2017. годину
Предлог одлуке о начину и роковима плаћања стамбених услуга на територији
Града Ниша
Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о накнадама, додацима на
плату и другим примањима изабраних, постављених и запослених лица у
органима и службама Града
Предлог одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији
Града Ниша
Предлог одлуке о изменама и допунама Oдлуке о локалним комуналним
таксама
Предлог одлуке о отпису потраживања доспелих на дан 31.12.2016. године по
основу неизмирених уступљених јавних прихода Града Ниша Привредног
друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ АД из Новог Сада
Предлог одлуке о ангажовању предузећа за ревизију ради екстерне ревизије
завршног рачуна буџета Града Ниша за 2017. годину
Предлог одлуке о отпису потраживања доспелих за период од 01.09. до
31.12.2015. године и конверзији потраживања доспелих на дан 31.08.2015.
године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града
Ниша у трајни улог у капиталу привредног друштва ГП „Мостоградња“ АД из
Београда
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-

-

-

-

-

-

-

Предлог одлуке о отпису потраживања доспелих на дан 31.12.2016. године по
основу неизмирених уступљених јавних прихода Града Ниша Привредног
друштва „Друштво за одржавање зграда“ доо из Београда
Предлог одлуке о отпису потраживања доспелих на дан 31.12.2016. године по
основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Ниша
Привредног друштва „Галеника“ АД из Београда
Предлог одлуке о отпису дуга субјекту приватизације Јавном предузећу за
радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ Ниш
Предлог одлуке о отпису дуга субјекту приватизације Акционарском друштву
„Индустрија обуће“ Београд
Предлог одлуке о отпису потраживања доспелих на дан 31.12.2015. године по
основу неизмирених локалних јавних прихода Града Ниша Акционарског
друштва „Индустрија обуће“ Београд
Предлог одлуке о одређивању лица надлежног за оверу обрачуна средстава
за исплату зарада запослених у јавним предузећима и друштвима капитала
чији је оснивач Град Ниш, као и начину овере обрачуна
Предлог одлуке о изменама Одлуке о отпису потраживања доспелих на дан
31.12.2016. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних
прихода Града Ниша привредног друштва „Галеника“ АД из Београда
Предлог одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама
Предлог одлуке о конверзији потраживања према субјекту приватизације
„Симпо“ ад Врање са стањем на дан 31.12.2017. године по основу изворних и
уступљених јавних прихода Града Ниша у трајни улог у капиталу друштва
Предлог одлуке о конверзији потраживања Града Ниша у удео Града Ниша у
капиталу привредног друштва „ПОЛИТИКА“ АД из Београда
и донело:

-

-

-

-

Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период
јануар-јун 2017. године
Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период
јануар – септембар 2017. године
Решење о поништавању решења о утврђивању пореза на имовину за 2017.
годину Градске управе Града Ниша, Секретаријата за финансије
Решење о додели финансијских средстава из оквира Програма локалног
економског развоја Града Ниша за 2017. годину за краткорочно кредитирање
привредних субјеката са територије Града Ниша
Закључак којим се предлаже Градоначелнику да донесе решење о
распоређивању средстава донације YURA CORPORATION D.O.O.
Решење којим се врши прерасподела дела недодељених финансијских
средстава одређених Одлуком о буџету Града Ниша за 2017. годину а која су
планирана Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2017.
годину
Закључак о распоређивању преосталих средстава из донације YURA
CORPORATION D.O.O.
Решење о образовању Радне групе за пружање административно-техничке
подршке у циљу спровођења поступка провере и утврђивања законитости и
правилности испуњавања обавеза по основу пореза на имовину
Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период
јануар-јун 2018. године
Закључак којим се прихвата захтев Градске општине Нишка Бања за
обезбеђење средстава која су потребна за исплату дела дуга, затезне камате
и трошкова парничног поступка по пресуди Апелационог суда у Ниш
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•

OБЛАСТ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ И УСЛУГА

Градско веће је утврдило предлоге одлука и решења у области комуналних
делатности и услуга и упутило их Скупштини Града на усвајање:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Градска топлана“ Ниш о расподели добити по редовном годишњем
финансијском извештају за 2016. годину
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш о расподели добити по
финансијском извештају за 2016. годину
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Наиссус“ Ниш о расподели добити
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП
Дирекција за изградњу града Ниша о покрићу губитка по финансијском
извештају за 2016. годину
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног
предузећа Завод за урбанизам Ниш, о расподели нераспоређене добити за
2016. годину
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП
„Градска стамбена агенција“ Ниш, о расподели добити за 2016. годину
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног
предузећа за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш, о расподели добити за 2016.
годину
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП
„Аеродром Ниш“-Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2016.
годину
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Tржница“ Ниш о расподели добитка ЈКП „Tржница“ Ниш по Финансијском
извештају за 2016. годину
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Медиана“ Ниш о расподели добити по Финансијском извештају за 2016.
годину
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Обједињена наплата“ Ниш о расподели добити по финансијском извештају за
2016. годину
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Паркинг-сервис“-Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2016.
годину
Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о такси превозу путника на
територији Града Ниша
Предлог одлуке о допуни одлуке одређивању комуналних делатности од
локалног интереса
Предлог одлуке о управљању јавним паркиралиштима
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о процени вредности
укупне имовине, обавеза и капитала Јавног комуналног предузећа "Медиана"
Ниш
Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о комуналном реду
Предлог одлуке о допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
„Паркинг – сервис“ – Ниш
Предлог одлуке о допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
„Медиана“ Ниш
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Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа „Горица“ Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне
стратегије и развоја ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш за период 2017-2027 године
Предлог решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне
стратегије и развоја ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за период 2017-2021
Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне
стратегије и развоја ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за период 2017-2027
Предлог решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне
стратегије и развоја Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“
Ниш за период 2017-2021. године
Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне
стратегије и развоја Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“
Ниш за период 2017-2027. године
Предлог решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне
стратегије и развоја ЈКП „Тржница“ Ниш за период 2017-2021
Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне
стратегије и развоја ЈКП „Тржница“ Ниш за период 2017-2027
Предлог решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне
стратегије и развоја ЈП "Нишстан" Ниш за период од 2017. године до 2022.
године
Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне
стратегије и развоја ЈП "Нишстан" Ниш за период од 2017. године до 2027.
године
Предлог решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне
стратегије и развоја ЈП "Градска стамбена агенција" Ниш за период 2017-2021.
године
Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне
стратегије и развоја ЈП "Градска стамбена агенција" Ниш за период 20172027. године
Предлог решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне
стратегије и развоја ЈП Завод за урбанизам Ниш за период 2017 до 2021.
године
Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне
стратегије и развоја ЈП Завод за урбанизам Ниш за период 2017- 2026. године
Предлог решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне
стратегије и развоја ЈКП „Горица“ Ниш за период од 2017-2021. године
Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне
стратегије и развоја ЈКП „Горица“ Ниш за период од 2017-2027. године
Предлог решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне
стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију
„Наиссус“ Ниш за период 2017-2021
Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне
стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију
„Наиссус“ Ниш за период 2017-2027
Предлог решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне
стратегије и развоја 2017-2021 године Јавног комуналног предузећа „Медиана“
Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне
стратегије и развоја 2017-2027 године Јавног комуналног предузећа „Медиана“
Ниш
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Предлог решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне
стратегије и развоја Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша за
период 2017-2021
Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне
стратегије и развоја Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша за
период 2017-2027
Предлог решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне
стратегије и развоја ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за период
2017.-2021. године
Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне
стратегије и развоја ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за период
2017.-2026. године
Предлог решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне
стратегије и развоја ЈКП „Градска топлана“ Ниш за период 2017-2021 године
Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне
стратегије и развоја ЈКП „Градска топлана“ Ниш за период 2017-2027 године
Предлог решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне
стратегије и развоја ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш за период 2017-2021 годинe
Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада комуналне
полиције Града Ниша за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Правилник о раду ЈКП „Градска
топлана“ Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Правилник о раду Јавног
комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш
и донело:

-

-

-

-

-

-

Годишњи план рада Комуналне полиције Града Ниша за 2018. годину
Закључак о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Медиана“
Ниш о одобравању набавке кредита
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска
топлана“ Ниш о утврђивању начина расподеле задужења за даљинско грејање
у варијабилном делу, за кориснике којима се задужење за варијабилни део
фактурише на 12 месеци
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска
топлана“ Ниш - избор плаћања задужења за стамбени простор у варијабилном
делу на 6 или на 12 месеци, и за пословни простор на 6 месеци
Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Градска топлана“ Ниш кредитно
задужи-коришћење минуса по текућим рачунима ЈКП „Градска топлана“ Ниш
код пословних банака
Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Градска топлана“ Ниш кредитно
задужи код пословних банака под комерцијалним условима
Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Горица“ Ниш кредитно задужи
коришћењем дозвољеног минуса у висини од 10.000.000 динара
Решење o давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Обједињена
наплата“ Ниш, о давању јемства ЈКП „Градска топлана“ Ниш за краткорочни
кредит
Препоруку Jавном комуналном предузећу Дирекција за јавни превоз Града
Ниша да размотри могућности приступања репрограму дуга са Фудбалским
клубом „Раднички“ Ниш
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП “Градска
топлана” Ниш о утврђивању цене снабдевања крајњих купаца топлотне
енергије
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Правилник о начину расподеле и обрачуна трошкова за испоручену топлотну
енергију
Закључак којим се препоручује ЈКП „Градска топлана“ Ниш да свим
корисницима који спадају у групу физичких лица у објектима колективног
становања, којима је месечна специфична потрошња топлотне енергије већа од
утврђене граничне вредности, обрачун задужења за даљинско грејање у
варијабилном делу врши на основу месечне специфичне потрошње која не
прелази утврђену граничну вредност
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину
остваривања права угроженог купца топлотне енергије
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу Дирекција за јавни
превоз Града Ниша Ниш
Закључак којим се препоручује Надзорном одбору ЈКП „Медиана“ Ниш да
донесе одлуку, којом ће подржати финансијску консолидацију ЈКП „Горица“ Ниш
обезбеђењем средстава у износу од 10.000.000,00 динара
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш
о одобравању јемства ЈКП „Горица“ Ниш
Решење о давању сагласности на Програм пружања димничарских услуга за
2018. годину
Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да, у периоду од
15.12.2017. године до 02.03.2018. године, омогући дужницима да закључе
уговор о признању дуга и отплати истог на рате
Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да, у периоду од
01.01.2018. године до 30.12.2018. године, омогући лицима у статусу социјалне
потребе која имају неизмирене обавезе за пружене услуге, према евиденцији
система обједињене наплате и налазе се у евиденцији Центра за социјални рад
„Свети Сава“ Ниш, да закључе уговор о признању дуга и отплати истог на рате
Решење о образовању Радне групе за израду предлога реорганизације ЈКП
„Горица“ Ниш у циљу обезбеђивања услова за несметано обављање поверене
делатности
Решење o давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска
топлана“ Ниш о одређивању фиксног дела цене снабдевања топлотном
енергијом за крајње купце код којих је извршена обустава испоруке топлотне
енергије
Закључак којим се препоручује Надзорном одбору ЈКП „Медиана“ Ниш да
донесе одлуку, којом ће, из средстава предузећа, подржати финансијску
санацију ЈКП „Горица“ Ниш обезбеђењем износа од 10.000.000,00 динара
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа "Паркинг сервис" Ниш о утврђивању цена паркирања и уклањања
моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила
Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности
из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика
организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач
Град Ниш за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године
- ЈКП „Медиана“ Ниш;
- ЈКП „Наиссус“ Ниш;
- ЈКП „Горица“ Ниш;
- ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
- ЈКП „Тржница“ Ниш;
- ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
- ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
- ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
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- ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;
- ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша;
- Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш;
- Јавно предузеће Градска стамбена агенција Ниш и
- ЈП „Нишстан“ Ниш
- Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности
из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика
организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је
оснивач Град Ниш за период од 01.01.2017. до 30.09.2017.године
- Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш
- Јавно предузеће Градска стамбена агенција Ниш
- Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности
из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика
организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је
оснивач Град Ниш за период од 01.01.2017. до 30.09.2017.
- Јавно предузеће за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш
- Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности
из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика
организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је
оснивач Град Ниш за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године
- ЈКП „Медиана“ Ниш;
- ЈКП „Наиссус“ Ниш;
- ЈКП „Горица“ Ниш;
- ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
- ЈКП „Тржница“ Ниш;
- ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
- ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
- ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
- ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;
- ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
- Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности
из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика
организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је
оснивач Град Ниш, за период 01.01.2017. - 31.12.2017. године
1. ЈКП „Медиана“ Ниш;
2. ЈКП „Наиссус“ Ниш;
3. ЈКП „Горица“ Ниш;
4. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
5. ЈКП „Тржница“ Ниш;
6. ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
7. ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
8. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
9. ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;
10. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
- Анализу пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш за период
01.01.2017. - 31.12.2017. године
1. ЈКП „Медиана“ Ниш;
2. ЈКП „Наиссус“ Ниш;
3. ЈКП „Горица“ Ниш;
4. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
5. ЈКП „Тржница“ Ниш;
6. ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
7. ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
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8. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
9. ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;
10. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности
из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика
организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је
оснивач Град Ниш, за период 01.01.2017. - 31.12.2017. године
1. Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш
2. Јавно предузеће „ Градска стамбена агенција“ Ниш
Анализу пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш за период
01.01.2017. - 31.12.2017. године
1. Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш
2. Јавно предузеће „ Градска стамбена агенција“ Ниш
Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности
из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика
организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је
оснивач Град Ниш, за период 01.01.2017. - 31.12.2017. године
- Јавно предузеће за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш
Анализу пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш за период
01.01.2017.-31.12.2017.
- Јавно предузеће за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш
Закључак о давању сагласности да се Jавно комуналном предузећу „Тржница“
Ниш одобри дозвољено прекорачење по динарском текућем рачуну-overdraft
кредит, y износу од 30.000.000,00 динара за покриће дозвољеног минуса, а за
потребе текуће ликвидности предузећа, у временском периоду од 12 (дванаест)
месеци од дана закључења уговора
Правилник за одређивање висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу
Закључак о давању сагласности Jавно комуналном предузећу „Медиана“ Ниш, у
складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа, одобри задужење по
краткорочном кредиту за текућу ликвидност, y износу од 40.000.000,00 динара,
са роком отплате кредита од 12 месеци
Решењe o давању сагласности на Програм одлагања комуналног отпада за
2018. годину
Решењe o давању сагласности на Програм уређења и одржавања јавних
зелених површина за 2018. годину
Решењe o давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада и
прања типских посуда за 2018. годину
Решењe o давању сагласности на Програм одржавања јавне хигијене на
територији града Ниша за 2018. годину
Решењe o давању сагласности на Програм обављања делатности
Решењe o давању сагласности на Програм рада дежурне службе за 2018.
годину
Решењe o давању сагласности на Програм уређења и одржавања градских
гробаља у употреби за 2018. годину
Решењe o давању сагласности на Програм новогодишње и божићне декорације
у Граду са ценовником за 2018. годину
Решењe o давању сагласности на Програм одржавања парковског и дечијег
мобилијара са ценовником за 2018. годину
Закључак о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг
сервис“ Ниш за кредитно задужење, коришћењем дозвољеног минуса у висини
до 50.000.000 динара
Закључак о прихватању инцијативе ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша
Ниш за спрозумни раскид уговора о обављању комуналне делатности јавног
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градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша на линијама
7,12 и 34
- Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности
из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика
организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је
оснивач Град Ниш за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године
1. ЈКП „Медиана“ Ниш;
2. ЈКП „Наиссус“ Ниш;
3. ЈКП „Горица“ Ниш;
4. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
5. ЈКП „Тржница“ Ниш;
6. ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
7. ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
8. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
9. ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;
10. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.
- Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности
из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика
организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је
оснивач Град Ниш за период од 01.01.2018. до 31.03.2018.године
1. Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш
2. Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ниш
- Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности
из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика
организовања на које се примењује Закон о јавним предузећима а чији је
оснивач Град Ниш за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године
- ЈП „Нишстан“ Ниш
- Програм организовања такси превоза на територији Града Ниша у периоду
2018 - 2022. године
- Решење о утврђивању цене у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора
обављати на територији Града Ниша
- Решење о давању сагласности на Правила о раду дистрибутивног система ЈКП
„Градска топлана“ Ниш
- Закључак којим се даје сагласност ЈКП „Медиана“ Ниш да се одобри задужење
по краткорочним кредитима за текућу ликвидност
- Закључак којим се даје сагласност ЈКП „Наиссус“ Ниш да се одобри кредитно
задужење код пословних банака, по основу дугорочног кредита са грејс
периодом од 6 месеци, са роком отплате од 60 месеци
- Закључак којим се препоручује надзорним одборима ЈКП „Медиана“ Ниш, ЈКП
„Наиссус“ Ниш и ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш да донесу одлуке, којима ће из
средстава предузећа, подржати финансијску консолидацију ЈКП „Тржница“ Ниш
- Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању висине накнаде за
прикључак на топловодну мрежу
- Закључак којим се даје сагласност да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење
и то:
- по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од
40.000.000,00 динара
- на име позајмице по текућем рачуну до износа од 60.000.000,00 динара
Градско веће Града Ниша је поднело:
-

Предлог за разрешење вршиоца дужности директора ЈКП „Горица“ Ниш
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Предлог за разрешење директора Јавног предузећа за аеродромске услуге
„Аеродром Ниш“ Ниш

-

•

OБЛАСТ ИМОВИНСКО - ПРАВНИХ И ИНСПЕКЦИЈСКИХ ПОСЛОВА

Градско веће је у oвој области утврдило предлоге следећих докумената и
упутило у скупштинску процедуру на разматрање и одлучивање:
-

-

-

-

-

-

-

Предлог решења о отуђењу породичне стамбене зграде бр. 1 и помоћне зграде
бр. 2 у улици Краља Стефана Првовенчаног бр. 29 у Нишу, Јовић Снежани из
Ниша
Предлог решења о преносу права коришћења Основној школи „Надежда
Петровић“ са пословним седиштем у Сићеву, на напокретностима у јавној
својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде
Предлог решења о прибављању у јавну својину Града Ниша зградe пословних
услуга-пословни објекат, у улици Генерала Милојка Лешјанина бр. 39 у Нишу
Предлог одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији
Града Ниша
Предлог одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за
непокретности обвезника који воде пословне књиге у Граду Нишу
Предлог решења о давању сагласности на конверзију потраживања Града
Ниша на име уступљених јавних прихода према привредном друштву „Trayal
korporacija“ а.д. из Крушевца у трајни улог Града Ниша у капиталу Друштва
Предлог одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено –
пословним зградама на територији Града Ниша
Предлог одлуке о утврђивању износа накнаде за управљање у случају
принудно постављеног професионалног управника на територији Града Ниша
Предлог одлуке о минималној висини износа за текуће одржавање зграда на
територији Града Ниша
Предлог одлуке о изменама Одлуке о откупу станова
Предлог одлуке о изменама и допунама Oдлуке о прибављању, располагању и
управљању стварима у јавној својини Града Ниша
Предлог одлуке о утврђивању минималне висине износа издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграда на територији
Града Ниша
Предлог одлуке о стамбеном збрињавању станара стамбене зграде у Нишуу
улици Расадник бр. 10, први и други улаз
Предлог одлуке о преносу удела и оснивачких права над Јавним предузећем за
аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш
Предлог решења о преносу права јавне својине Града Ниша у јавну својину
Републике Србије, непосредном погодбом и без накнаде, на грађевинском
земљишту које чини комплекс Аеродрома Константин Велики у Нишу
Предлог одлуке о допуни Одлукe о усклађивању пословања Јавног предузећа
за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш са Законом о јавним предузећима
Предлог решења о изменама Решења о образовању Комисије за координацију
инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Ниша
и донело:

-

Решење у вези са зградом здравственог диспанзера за медицину спорта
„Медикотерапија“ у Нишу, Улица Зетска бб
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-

-

Закључак којим се даје сагласност ЈП „Нишстан“ Ниш да спроведе поступак
јавне набавке за финансијску услугу два (2) кредита – дозвољено прекорачење
по текућем рачуну
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
утврђивању пијачне накнаде на пијацама на територији Града Ниша
• OБЛАСТ САОБРАЋАЈА
Градско веће је упутило Скупштини:

-

Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању накнаде за
ванредни превоз на општинским путевима и улицама на територији Града Ниша
Предлог одлуке о повећању основног капитала Јавног предузећа за
аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш
и донело:

-

-

-

-

-

-

-

Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша у 2017. години
Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на
територији Града Ниша за 2018. годину
Решење о измени Решења о оснивању Савета за безбедност саобраћаја
Решењe којим се одобрава додела легитимација за бесплатан превоз у јавном
градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша, по захтеву
удружења грађана „Nišville fondacija“ Ниш, за 300 (тристотине) волонтера
Интернационалног JAZZ фестивала „Nišvillе 2017“ у периоду од 05. до 14.
aвгуста 2017. године у Нишу
Решењe којим се одобрава додела легитимација за бесплатан превоз у јавном
градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша, по захтеву
удружења „Зелени кључ“ - Ниш, за 20 (двадесет) учесника волонтерског кампа
„NiFO Turizam ’17“ у периоду од 31. јула до 11. aвгуста 2017. године у Нишу
Решење којим се одобрава додела легитимација за бесплатан превоз у јавном
градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша, по захтеву
удружења „АEGEE Niš“, за 25 (двадесетпет) учесника пројекта „Летњи
универзитет“ у периоду од 07. до 15. aвгуста 2017. године у Нишу
Решењe којим се одобрава доделa легитимације за бесплатан превоз у јавном
градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша, за I, II и III зону,
Предрагу Цветковићу из Јелашнице, са роком важења за школску 2017/2018.
годину
Програм о изменама програма коришћења средстава за унапређење
безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2017. годину
Решење којим се одобрава доделa 6 (шест) легитимацијa за бесплатан превоз у
јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II,
III и IV зона) по захтеву удружења грађана Центар за социјалну интеграцију
деце и младих „Звезда“ Београд, за шест младих људи, између 18 и 26 година
старости - учесника пројекта „Кућа могућности“ – Ниш
Решење којим се одобрава издавање легитимацијa за коришћење бесплатног
превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града
Ниша (I, II, III и IV зона) за 40 лица ангажовано у Градској управи Града Ниша –
Секретаријату за локалну пореску администрацију у оквиру Програма реформе
пореза на имовину на пословима унапређења администрирања пореза на
имовину
Решењe којим се одобрава издавање легитимацијa за коришћење бесплатног
превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града
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Ниша (I, II, III и IV зона) за 36 лица ангажованих по основу уговора о
привременим и повременим пословима у Градској управи Града Ниша за
послове озакоњења објеката
Решење којим се одобрава додела 3 (три) легитимације за бесплатан превоз у
јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II,
III и IV зона) по захтеву Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш од
05.02.2018. године
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању ценовника о измени и
допунама ценовника аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања,
коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за аеродромске услуге
"Аеродром Ниш" Ниш
Решење којим се одобрава доделa 50 (педесет) легитимацијa за бесплатан
превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града
Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву Удружења студената технике Европе – Ниш
(БЕСТ – Ниш)
Препорука Jавном комуналном предузећу Дирекција за јавни превоз Града
Ниша да размотри могућности приступања репрограму дуга са Фудбалским
клубом „Раднички“ Ниш
Решење којим се одобрава издавање легитимацијa за коришћење бесплатног
превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града
Ниша (I, II, III и IV зона) за 8 лица ангажована у Градској управи Града Ниша –
Секретаријату за локалну пореску администрацију у оквиру Програма реформе
пореза на имовину на пословима унапређења администрирања пореза на
имовину
Решењe којим се одобрава издавање 30 (тридесет) легитимацијa за бесплатан
превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града
Ниша (I и II зона), по захтеву удружења Еразмус студентска мрежа Ниш
Решење којим се одобрава доделa 55 (педесетпет) легитимацијa за бесплатан
превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града
Ниша (I и II зона), по захтеву Градског шаховског савеза Ниша, за 55
(педесетпет) учесника Међународног шаховског фестивала „OPEN NIŠ 2018“
Решењe којим се одобрава додела легитимација за бесплатан превоз у јавном
градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша (I, II, III и IV
зона), по захтеву „АEGEE Niš“, за тридесетпет учесника пројекта „Летњи
универзитет“ у периоду од 17. до 31. јула 2018. године у Нишу
Решење којим се одобрава доделa легитимацијe за бесплатан превоз у јавном
градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша, по захтеву
удружења грађана „Nišville fondacija“ Ниш, за 333 (триста тридесет три)
волонтера Интернационалног JAZZ фестивала „Nišvillе 2018“

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

ОБЛАСТ КУЛТУРЕ, ОБРАЗОВАЊА И СПОРТА
Градско веће је у овој области упутило Скупштини града на усвајање:

-

-

Предлог одлуке o изменама и допунама Oдлуке о мрежи установа у којима се
обавља предшколско васпитање и образовање на територији Града Ниша
АМАНДМАН на Предлог одлуке o изменама и допунама Oдлуке о мрежи
установа у којима се обавља предшколско васпитање и образовање на
територији Града Ниша
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним признањима Града
Ниша
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-

-

-

-

-

Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о праву на накнаду дела
трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно
или физичко лице
Предлог одлуке о изменама Oдлуке о оснивању Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању
Предлог одлуке о изменама Одлуке о плаћању доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лица која су
стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у
виду занимања у области културе
Предлог одлуке о изменама Oдлуке о манифестацијама и програмима у
области културе од значаја за град
Предлог одлуке о изменама Одлуке о Народном универзитету
Предлог одлуке о изменама Одлуке о мрежи основних школа на територији
Града Ниша
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Предшколске
установе „Пчелица Ниш
Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Установе Дечији центар Ниш
Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога решења о
давању сагласности на Статут Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању
Предлог одлуке о стипендирању талентованих ученика и студената
Предлог одлуке о измени Одлуке о јавним признањима Града Ниша
Предлог решења о давању сагласности спортској организацији „Стрељачки
клуб 92“ да употребљава име Града Ниша у свом називу, односно да
приликом промене имена клуба у АПР-у, наведе нови назив: Стрељачки клуб
„Ниш 92“
Предлог одлуке о финансирању дела расхода и издатака Јавне предшколске
установе „Пчелица“ Ниш од обављања проширене делатности
Предлог одлуке о Фондацији „Наисус“
и донело:

-

-

-

•

Закључак
у
вези
са
предузимањем
активности
за
изградњу
мултифункционалног објекта за потребе културе у ширем обухвату централног
подручја Града Нишa
Решење о утврђивању висине новчаног износа награде „11. јануар“
Решење о додели награда најбољим студентима за постигнути успех у току
студија и дипломираним студентима са просечном оценом 10 факултета
Универзитета у Нишу у 2017. години
Решење о учешћу и суфинансирању Програма Дечији музички фестивал
„Србија у ритму Европе“
Решење о одређивању спортских организација од посебног значаја за
унапређивање и развој спорта на територији Града
Решење о утврђивању висине новчаног износа награде „Бранко Миљковић“
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша одобравање
посебних програма по Предлогу одобравања посебних програма спортских
организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у Граду Нишу у 2018. години
ОБЛАСТ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Градско веће је у овој области утврдило предлоге следећих аката:
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-

-

Предлог програма спровођења друштвене бриге за здравље на територији
Града Ниша за 2018.годину
Предлог одлуке o изменама Одлуке о допунској заштити бораца НОРучесника оружаних сукоба после 17.08.1990., ратних војних инвалида и
породица погинулих бораца
Предлог одлуке o проширеном обиму заштите цивилних инвалида рата
Предлог одлуке о Саветнику за заштиту права пацијената на територији Града
Ниша
Предлога одлуке о изменaма одлуке о финансијској подршци породици са
децом на територији Града Ниша
и донело:

-

-

-

-

-

•

Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да средства
остварена од донације НЛБ Банке АД Београд у износу од 350.000,00 динара
Решењем распореди породицама лошег материјалног стања са
пребивалиштем на територији града Ниша, тако да 70 породица добије
једнократни износ од по 5.000,00 динара
Решење о приступању изради Акционог плана за унапређење положаја
избеглих, интерно расељених лица, повратника по основу реадмисије и
миграната за период 2018 - 2021 година
Решење о спремности Града Ниша за учешће Града Ниша у Програму ПОПОС
са предлогом пројекта „Храна на точковима“
Решење о распоређивању средстава за бољу кадровску обезбеђеност
Решење о измени Решења о распоређивању средстава за бољу кадровску
обезбеђеност
Решење којим се прихвата реализацијa и финансирање 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
Решење о приступању Града Ниша програму ROMACTED „Промовисање
доброг управљања и оснаживање ромске заједнице на локалном нивоу“
Решење којим се овлашћује Градоначелник Града Ниша да потпише Протокол
о сарадњи између Координационог тела за праћење реализације Стратегије
за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од
2016. до 2025. године
Решење којим Град Ниш, у поступку реализације буџета Града Ниша за 2018.
годину, додељује Установи Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш, државну
помоћ de minimis
ОБЛАСТ ПРИВРЕДЕ, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПОЉОПРИВРЕДЕ
Градско веће је упутило Скупштини Града на доношење и усвајање:

-

-

Предлог решења којим се утврђује предлог кандидата за састав Комисије која
води поступак и доноси решења по захтевима за враћање земљишта које је
прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и
конфискацијом
због
неизвршених
обавеза
из
обавезног
откупа
пољопривредних производа
Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању буџетског фонда за
пољопривреду и рурални развој Града Ниша
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-

-

Предлог одлуке о измени Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини
Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о заштити пољопривредног
земљишта и организовању пољочуварске службе на подручју Града Ниша
Предлог одлуке о изменама Oдлуке о образовању робних резерви Града
Ниша
Предлог одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Центар
за иновативно предузетништво младих“ д.о.о. Ниш ДОО Ниш
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о приступању оснивања
„Центра за иновативно предузетништво младих“ ДОО Ниш
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о приступању оснивања
„Центра за иновативно предузетништво младих“ ДОО Ниш
Предлог одлуке о одређивању aкустичких зoнa на територији Грaдa Ниша
Предлог програма локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину
и донело:

-

-

-

-

Програм систематске дератизације на територији Града Ниша за 2018. годину
Програм чишћењa и уређења дивљих депонија
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма чишћења и уређења дивљих депонија
Програм уништавања Киселог дрвета и коровског алергена-Амброзије на
територији града Ниша
Решење о приступању изради Елабората о анализи података за израду
стратешке карте буке града Ниша применом CNOSSOS методе
Решење о измени Решења о образовању Комисије за израду Предлога
годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Града Ниша
Решење о приступању изради катастра јавних зелених површина у редовном
одржавању и међублоковском зеленилу у Граду Нишу
Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за 2017/2018.
годину
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине
Града Ниша за 2018. годину
Програм контролног мониторинга нејонизујућих зрачења на територији Града
Ниша у 2018. години
Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Ниша за
2018/2019. годину
Програм испитивања загађености земљишта на територији Града Ниша за
2018/2019. годину
Програм праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за
2018/2019. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма уништавања Киселог дрвета и коровског алергенаАмброзије на територији града Ниша
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма контроле квалитета ваздуха на територији града
Ниша за 2017/2018. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма контролног мониторинга нејонизујућих зрачења на
територији града Ниша у 2018. години
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-

-

-

-

-

-

-

•

Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма праћења квалитета површинских вода на територији
града Ниша за 2018/2019. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма испитивања загађености земљишта на територији
града Ниша за 2018/2019. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма праћења нивоа комуналне буке на територији града
Ниша за 2018/2019. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма чишћења и уређења дивљих депонија на територији
Града Ниша
Решење о стављању ван снаге Програма локалног економског развоја Града
Ниша за 2018. годину
Програм чишћењa и уређења дивљих депонија на територији Града Ниша
Решење о образовању Комисије за капиталне инвестиције Града Ниша
Програм очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне
средине на јавним површинама на територији Града Ниша, укључујући и
одржавање споменика природе
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма очувања и унапређења зеленила у функцији заштите
животне средине на јавним површинама на територији града Ниша,
укључујући одржавање Споменика природе
Закључак о приступању израде уговора о заједничкој рехабилитицаји
некатегорисаног јавног пута са корисником непокретности са Регулаторном
агенцијом за електронске комуникације и поштанске услуге-РАТЕЛ
ПРОЈЕКТИ
Градско веће је донело акте о прихватању учешћа у следећим пројектима:
a) област развоја Градa

-

Решење o суфинансирању и реализацији пројекта „Изградња саобраћајнице
између Булевара 12. фебруар и Булевар Никола Тесла у Нишу – I фаза“
Решење o суфинансирању и реализацији пројекта „Изградња коловоза и
тротоара у комплексу Лозни калем“
Решење o учешћу и суфинансирању Пројекта „Подршка социо-економској
стабилности у региону западног Балкана“
Решење o прихватању учешћа у програму Exchange 5-Подршка локалним
самоуправама у планирању и програмском буџетирању
Решење o реализацији и суфинансирању пројекта „Изградња Научнотехнолошког парка у Нишу“
Решење о учешћу Града Ниша у пројекту „Тестирање дознака заснованих на
блокчејн технологији које се из српске дијаспоре шаљу примаоцима новчаних
дознака у Граду Нишу“
б) област здравства и социјалне заштите

-

-

Решење о реализацији Пројекта „Адаптација крова за објекат Дома здравља у
Нишу“
Решење о учешћу Града Ниша у Програму ПОПОС са предлогом пројекта
„Храна на точковима“
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-

-

-

-

-

Решење којим Град Ниш прихвата учешће у пројекту „Техничка помоћ за
унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним
насељима“
Решење о прихватању учешћа и финансирању пројекта „Прихватилиште за
децу и младе“
Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња VI
фаза“
Решења о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта изградње ограде у
Дечијем одмаралишту „Дивљана“
Решење о прихватању наставка сарадње са Националном службом за
запошљавање Крагујевац, по истеку пројекта „Повећање делотворности
политике запошљавања према угроженим групама“
Решење о реализацији и суфинансирању Пројекта „Анализа стања и
припремне активности за израду социјалних карата породица бораца учесника
оружаних сукоба деведестих година на територији града Ниша“
Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта за доделу
средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених
лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или
адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала
Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта на реализацији
помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у
расељеништву, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и
помоћ у грађевинском и другом материјалу за поправку или адаптацију
предметне сеоске куће са окућницом
в) област образовања, културе и спорта

-

-

-

-

Решење о стављању ван снаге Решења о учешћу у пројекту,
предфинансирању и суфинансирању пројекта „Путујући музички фестивалиновативна презентација јединственог културног и историјског наслеђа
прекограничног региона“
Решење о спремности Града Ниша за учешће у Програму „Креативна Европа“,
као партнера на Пројекту „Европско наслеђе-отворена лабораторија“
Решење о наставку активности Града Ниша на међународном пројекту Арт
Карнунтум-а „Велика места светске историје – Цареви Карнунтума су
променили свет“
Решење о суфинансирању и реализацији Пројекта „Пројекат презентације
виле са перистилом и изградње заштитне конструкције над њом на
археолошком налазишту Медијана у Нишу-завршна фаза
Решење о суфинансирању и реализацији пројекта „Изградња стрељане за
потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско
рекреативног центра Чаир у Нишу”
в) област туризма, уређења и заштите животне средине

-

-

Решење o прихватању реализације и финансирање 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
Решење o реализацији и суфинансирању пројекта „Доградња зграде
Електронског факултета у Нишу“
Решење о суфинансирању и реализацији пројекта „Санација бедема-ескарпи
Нишке тврђаве, Град Ниш“
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•

У СКЛАДУ СА СТАТУТАРНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ, ГРАДСКО ВЕЋЕ ЈЕ
ДОНЕЛО РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА И ЗАМЕНИКА ГРАДСКЕ
УПРАВЕ И ДРУГЕ АКТЕ У ВЕЗИ СА РАЗРЕШЕЊЕМ И ПОСТАВЉЕЊЕМ И
ОДРЕЂИВАЊЕМ НАДЛЕЖНОСТИ И ТО:

-

Одлука о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика
начелника Градске управе града Ниша
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске
управе града Ниша
Решење о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плате вршиоцу
дужности заменика начелника Градске управе града Ниша
Решење о стављању ван снаге Решење о постављењу заменика секретара
Градског већа Града Ниша
Одлука о поништавању Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање
положаја заменика начелника Градске управе града Ниша
Решење о образовању Конкурсне комисије за избор заменика начелника
Градске управе града Ниша
Решење о постављењу начелника Службе за послове Градског већа
Решење о постављењу заменика начелника Службе за послове Градског већа
Решење о стављању ван снаге Решење о постављењу секретара Градског
већа Града Ниша
Решење о стављању ван снаге Решења о постављењу вршиоца дужности
заменика начелника Градске управе града Ниша
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске
управе града Ниша
Решење о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плате вршиоцу
дужности заменика начелника Градске управе града Ниша
Решење о стављању ван снаге Решења о образовању Конкурсне комисије за
избор заменика начелника Градске управе Града Ниша

•

У СКЛАДУ СА СТАТУТАРНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ, ГРАДСКО ВЕЋЕ ЈЕ
ДОНЕЛО РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АКТЕ УПРАВА И
СЛУЖБИ ГРАДА, АКТЕ ГРАДСКИХ ОПШТИНА И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ
ПРЕДУЗЕЋА И ТО:

-

Правилник о изменама и допунама Правилника o организацији и
систематизацији радних места у Градској управи града Ниша, Служби за
послове Скупштине Града, Служби за послове Градоначелника, Служби за
послове Градског већа, Канцеларији за локални економски развој и пројекте,
Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској
инспекцији Града Ниша и Служби за интерну ревизију органа и служби Града
Ниша
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних места у Градској управи града Ниша, Служби за
послове Скупштине Града, Служби за послове Градоначелника, Служби за
послове Градског већа, Канцеларији за локални економски развој и пројекте,
Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској
инспекцији Града Ниша и Служби за интерну ревизију органа и служби Града
Ниша
Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи
града Ниша, Служби за послове Скупштине Града, Служби за послове
Градоначелника, Служби за послове Градског већа, Канцеларији за локални
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

економски развој и пројекте, Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији
заштитника грађана, Буџетској инспекцији Града Ниша и Служби за интерну
ревизију органа и служби Града Ниша
Решење o давању сагласности на Правилник о организацији и
систематизацији послова у Јавном предузећу Дирекција за изградњу града
Ниша
Решење o давању сагласности на Правилник о организацији и
систематизацији радних места у управи Градске општине Медијана
Закључак о исправци техничке грешке у Правилнику о организацији и
систематизацији радних места у Градској управи града Ниша, Служби за
послове Скупштине Града, Служби за послове Градоначелника, Служби за
послове Градског већа, Канцеларији за локални економски развој и пројекте,
Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској
инспекцији Града Ниша и Служби за интерну ревизију органа и служби Града
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији послова у ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији послова у Јавном предузећу за аеродромске услуге
„Аеродром Ниш“ Ниш
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу Дирекција за јавни
превоз Града Ниша Ниш
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и
систематизацији послова у ЈКП „Горица“ Ниш
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу „Паркинг-сервис“
Ниш
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу Дирекција за јавни
превоз Града Ниша Ниш
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о
организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу за
водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији послова у ЈКП „Градска топлана“ Ниш
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и
систематизацији послова у ЈКП „Горица“ Ниш
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и
систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш

•

Градско веће је утврдило предлоге аката који су значајни у раду градских
општина:

-

Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о Управи Градске општине
Медијана
Предлог одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским
општинама и распореду трансферних средстава из Буџета Града Ниша
градским општинама у 2018. години
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку o организацији Управе
Градске општине Палилула
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку o изменама и допунама
Одлуке о организацији Управе Градске општине Пантелеј

-

-
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-

Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Одлуке о организацији Управе Градске општине Нишка Бања
и донело:

-

-

•

Закључак којим се прихвата захтев Градске општине Пантелеј за обезбеђење
средстава ради реализације пројекта „Стварање предуслова за бољу
приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому и побољшањем
туристичке инфраструктуре и повећањем броја туриста“
Закључак којим се прихвата захтев Градске општине Црвени Крст за
обезбеђење средстава ради реализације прекограничних пројеката „Туризам
и традиција-разнобојно, забавно и атрактивно“ и „Улагање у здравље и
просперитет младих у бугарско - српском региону“
ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК

Решавајући у управном поступку у другом степену у овом периоду, Градско
веће је разматрало 44 жалбе и донело 44 решења по њима, којима је одлучено о
правима и обавезама физичких и правних лица у управним стварима из
надлежности Града.
Такође, Градско веће је донело 27 решења по приговорима странака,
поступало по 6 пресуда Управног суда и у поновном поступку донело 6 решења, по
једној тужби и по 2 захтева за изузеће.
•

У области сарадње са локалним самоуправама, невладиним и другим
организацијама, Градско веће је утврдило и упутило у скупштинску
процедуру:

-

Предлог одлуке о изменама Одлуке о успостављању сарадње између Града
Ниша и Универзитета у Нишу
Предлог одлуке о братимљењу и успостављању сарадње између Града Ниша
(Република Србија) и Општине Серес (Република Грчка)
Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога одлуке о
братимљењу и успостављању сарадње између Града Ниша (Република
Србија) и Општине Серес (Република Грчка)
Предлог одлуке о успостављању сарадње између Града Ниша (Република
Србија) и Општине Серес (Република Грчка)

-

-

• Градско веће је утврдило предлоге решења о именовању директора и
в.д. директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град
и упутило их у даљу скупштинску процедуру:
-

Предлог решења о именовању директора Јавно комуналног предузећа за
обједињену наплату комуналних стамбених и других услуга и накнада Ниш
Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа
„Паркинг-сервис“ – Ниш
Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за
пијачне услуге „Тржница“ – Ниш
Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа
„Градска топлана“ – Ниш
Предлог решења о именовању директора Јавног предузећа Дирекција за
изградњу Града Ниша
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•

Предлог решења о именовању директора Јавног предузећа „Градска стамбена
агенција“ Ниш
Предлог решења о именовању директора Јавног предузећа Завод за
урбанизам Ниш
Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа
за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш
Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног
комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш
Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног
комуналног предузећа „Медиана“ Ниш
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Градско веће је утврдило предлоге аката које је упутило Скупштини Града на
усвајање:
-

-

-

-

Предлог одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у
систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Ниша
Предлог кадровског плана Градске управе града Ниша, Службе за послове
Скупштине Града, Службе за послове Градоначелника, Службе за послове
Градског већа, Канцеларије за локални економски развој и пројекте,
Правобранилаштва Града Ниша, Канцеларије заштитника грађана, Буџетске
инспекције Града Ниша и Службе за интерну ревизију органа и служби Града
Ниша за 2018. годину
Предлог одлуке o доношењу политике управљања људским ресурсима у
органима и службама Града Ниша
Амандман I на Предлог кадровског плана Градске управе града Ниша, Службе
за послове Скупштине Града, Службе за послове Градоначелника, Службе за
послове Градског већа, Канцеларије за локални економски развој и пројекте,
Правобранилаштва Града Ниша, Канцеларије заштитника грађана, Буџетске
инспекције Града Ниша и Службе за интерну ревизију органа и служби Града
Ниша за 2018. годину
Амандман II на Предлог кадровског плана Градске управе града Ниша,
Службе за послове Скупштине Града, Службе за послове Градоначелника,
Службе за послове Градског већа, Канцеларије за локални економски развој и
пројекте, Правобранилаштва Града Ниша, Канцеларије заштитника грађана,
Буџетске инспекције Града Ниша и Службе за интерну ревизију органа и
служби Града Ниша за 2018. годину
Предлог одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину
Предлог одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину
Амандман на Предлог одлуке о измени Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за
2017. годину



Програми пословања јавних и јавних комуналних предузећа за 2017. и
2018. годину

-

Предлог решења o давању сагласности на Програм o изменама Програма
пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2017. годину
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-

-

-

-

Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама и допунама
Програма пословања ЈП „Аеродром Ниш “ Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама
програма пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама
Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2017.
годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма
пословања ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма
пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма
пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм о измени Програма
пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавно
комуналног предузећа „Медиана“ Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Дирекција
за јавни превоз града Ниша Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Наиссус“
Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Аеродром
Ниш“ Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Дирекција
за изградњу града Ниша за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркингсервис“ Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП
„Обједињена наплата“ Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Тржница“
Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Горица“
Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градска
топлана“ Ниш за 2018. годину
Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градска
стамбена агенција“ за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Завод за
урбанизам“ Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Нишстан“
Ниш за 2018.годину
Предлог решења о усвајању Измена и допуна програма пословања са
финансијским планом за 2017. годину Пословног удружења Зона унапређеног
пословања „Нишка варош“
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања са
финансијским планом за 2018. годину Пословног удружења Зона Унапређеног
Пословања „Нишка варош“
Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама и допунама
Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма
пословања ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма
пословања ЈКП “Горица“ Ниш за 2018. годину
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-

-

-

-

Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма
пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. годину
Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога решења о
давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП
„Паркинг сервис“ - Ниш за 2018. годину
Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога решења о
давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП
“Горица“ Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама
програма пословања ЈП „ Градска стамбена агенција“ Ниш за 2017. годину
Решење о стављању ван снаге Решењa о утврђивању Предлога решења о
давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП
„Медиана“ Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма
пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма
пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма
пословања ЈКП „Градска топлана“ - Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма
пословања ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама
Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма
пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. годину



Извештаји о пословању јавних и јавних комуналних предузећа за 2016. и
2017. годину

-

Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским
извештајем Јавног предузећа „Аеродром Ниш“ - Ниш у 2016. години
Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским
извештајем ЈКП “Тржница“ Ниш за 2016. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП за водовод и
канализацију “Наиссус“ Ниш за период од 01.01.2016.-31.12.2016. године са
финансијским извештајем
Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са
финансијским извештајем Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш
за 2016. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским
извештајем Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша за 2016.
годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Градска топлана“
Ниш са Финансијским извештајем за 2016. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским
извештајем ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш за 2016. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским
извештајем ЈКП „Горица“ Ниш за 2016. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским
извештајем Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2016. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским
извештајем ЈКП „Медиана“ Ниш за 2016. годину

-

-

-

-
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-

Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП “Обједињена
наплата“ Ниш са Финансијским извештајем за 2016. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским
извештајем ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш за 2016. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским
извештајем ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2016. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о реализацији годишњег Програма
пословања Пословног удружења Зона Унапређеног Пословања „Нишка варош“
за 2017. годину



Програми рада установа за 2017. и 2018. годину

-

Предлог решења о давању сагласности на Изменe и допунe Плана и програма
рада Народнoг позоришта Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Народног музеја
Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на План и програм рада Народнoг
позоришта Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе Нишки
културни центар за 2018 годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Галерије савремене
ликовне уметности Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке
„Стеван Сремац“ Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада
Нишког
симфонијског оркестра за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Историјског архива
Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Позоришта лутака
Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе Дечији
центар Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Регионалног центра
за професионални развој запослених у образовању за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада „Народног
универзитета“ Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе за физичку
културу Спортски центар „Чаир“ за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским
планом Центра за социјални рад „Свети Сава“ у Нишу
Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм рада за 2018.
годину и Финансијски план за 2018. годину Центра за дневни боравак деце,
омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада, Финансијски план и
Измену и допуну финансијског плана Установе „Сигурна кућа за жене и децу
жртве породичног насиља“ Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм рада са
финансијским планом Туристичке организације Ниш за 2018. годину
Предлог решења о усвајању Годишњeг извештаја о пословању Туристичке
организације Ниш за 2017. годину и Завршног рачуна са финансијским
извештајем о оствареним приходима и расходима Туристичке организације
Ниш за 2017. годину

-

-

-
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Програми рада здравствених установа за 2017. годину

-

Предлог решења о давању сагласности на План рада са Финансијским планом
ЗУ Апотеке Ниш за 2017. годину и на Одлуку о измени и допуни Плана рада са
Финансијским планом ЗУ Апотеке Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја и на
Финансијски план Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2018.
годину, на Прву измену и допуну Финансијског плана и на Измену и допуну
Програма рада и развоја Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за
2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на План рада, Финансијски план и
План јавних набавки Завода за здравствену заштиту радника ''Ниш'' за 2018.
годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и на Финансијски
план Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на План и програм рада са
финансијским планом за 2018. годину Завода за здравствену заштиту
студената Ниш и на Измену финансијског плана за 2018. годину Завода за
здравствену заштиту студената Ниш (прва измена)
Предлог решења о давању сагласности на План рада Дома здравља Ниш за
2018. годину и Финансијски план Дома здравља Ниш за 2018. годину
Предлог решења о давању сагласности на План рада са Финансијским планом
Апотеке Ниш за 2018. годину и на Прву измену и допуну плана рада са
Финансијским планом Апотеке Ниш за 2018. годину

-

-

-

-



Извештаји о раду установа за 2016. и 2017. годину

-

Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Предшколске установе
„Пчелица“ Ниш за радну 2016/2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске
установе „Пчелица“ Ниш за радну 2017/2018. годину
Предлог решења о усвајању Извештајa о пословању Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању за 2017. годину
Предлог решења о усвајању Извештајa о пословању Установе Дечији центар
Ниш за 2017. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Народног музеја
Ниш за 2017. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Нишког
симфонијског оркестра за 2017. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Историјског
архива Ниш за 2017. годину
Предлога решења о усвајању Извештаја о раду Галерије савремене ликовне
уметности Ниш за 2017. годину
Предлог решења о усвајању Извештајa о раду и пословању Установе Нишки
културни центар за 2017. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским пословањем
за 2017. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш
Предлога решења о усвајању Финансијског извештаја о пословању
Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период 1.1-31.12.2017. године
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Центра за дневни боравак
деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у равоју „Мара“ за 2017.
годину и Извештај о приходима и расходима – финансијског извештаја Центра

-
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-

-

за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у
равоју „Мара“ Ниш за 2017. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за
2017. годину установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља
Ниш
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду за 2017. годину са
финансијским извештајем Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш
Предлог решења о усвајању Годишњег извештаја о раду и пословању
Народног позоришта Ниш за 2017. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Позоришта лутака
Ниш за 2017. годину



Извештаји о раду здравствених установа за 2016. и 2017. годину

-

Предлог решења о усвајању Извештајa о пословању ЗУ Апотеке Ниш по
завршном рачуну за 2016. годину са Извештајем о извршењу плана рада и
финансијског плана за 2016. Годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЗУ Апотеке Ниш по
завршном рачуну за 2017. годину са Извештајем о извршењу плана рада и
финансијског плана за 2017. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Завода за плућне
болести и туберкулозу Ниш за 2017.годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању за 2017. годину
Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“
Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Завода за хитну
медицинску помоћ Ниш за 2017. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању за 2017. годину
Завода за здравствену заштиту студената Ниш
Предлог решења о усвајању Извештаја о извршењу плана рада за период од
01.01.2017. до 31.12.2017. године Дома здравља Ниш и Извештаја о
финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период од
01.01.2017. до 31.12.2017. године

-

-

•

Статути

-

Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Туристичке организације Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута
Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Установе
за физичку културу Спортски центар „Чаир“
Предлог решења о давању сагласности на Статут о измени Статута Галерије
савремене ликовне уметности Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Статут Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању
Предлог решења о давању сагласности на Статут Установе Дечији центар
Ниш
Решење о стављању ван снаге Решења Градског већа Града Ниша о
утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Статут Jавне
предшколске установе „Пчелица“ Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Статут Jавне предшколске
установе „Пчелица“ Ниш

-

-
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-

-

Решење о стављању ван снаге Решења Градског већа Града Ниша о
утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о измени
Статута „Народног универзитета“ Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Статут Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању
Предлог решења о давању сагласности на Статут „Народног универзитета“
Ниш
Градско веће је донело:

-

-

-

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
Решење о допунaма Решења о образовању Жалбене комисије
Решење о изменама Решења о задужењима Заменика градоначелника и
чланова Градског већа Града Ниша за одређена подручја из надлежности
Града
Решење о измени Решења о задужењима Заменика градоначелника и
чланова Градског већа Града Ниша за одређена подручја из надлежности
Града

Градско веће усваја Извештај о раду за период од 12. јула 2017. године до 31.
јула 2018. године.
Број: 955-1/2018-03
У Нишу, 06.08.2018. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић
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На основу члана 2. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени
лист Града Ниша'', број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 06.08.2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I Усваја се Извештај о реализацији активности Градског већа Града Ниша –
Градоначелника Града Ниша за период од 12.07.2017. године до 31.07.2018. године
Саставни део овог решења је Извештај о раду Градског већа Града Ниша за
период од 12.07.2017. године до 31.07.2018. године
Извештај о реализацији активности Градоначелника Града Ниша биће
презентован на седници Скупштине Града Ниша, путем PowerPoint презентације.
II Решење доставити председнику Скупштине града Ниша ради увршћивања у
дневни ред седнице Скупштине града и представнику предлагача.
III За известиоца по овој тачки дневног реда на седници Скупштине града
Ниша одређен је Градоначелник Града Ниша, Дарко Булатовић.
Број: 955-1a/2018-03
У Нишу, 06.08.2018.године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
Председник
Дарко Булатовић

