
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  09.08.2019. године,  донело 
је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

         I Усваја се Извештај о раду Градског већа Града Ниша за период од 
31.07.2018. године до 31.07.2019. године 

 
II Градоначелник Града Ниша, на седници Скупштине Града Ниша, као 

представник предлагача овог извештаја, истовремено ће информисати одборнике 
и јавност о реализацији активности Градоначелника Града Ниша, у назначеном 
периоду. 

 
III Решење доставити председнику Скупштине града Ниша ради 

увршћивања у дневни ред седнице Скупштине града и представнику предлагача. 
 
 
 

Број: 753-17a/2019-03 
У Нишу, 09.08.2019.године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

Председник 
 
 

Дарко Булатовић 
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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 09.08.2019. године, усваја 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД  

ОД 31.07.2018. ГОДИНЕ ДО 31.07.2019. 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. 

Извештај  о раду Градског већа Града Ниша обухвата период од 31. јула 
2018. године до 31. јула 2019. године. 
 У периоду од 31. јула 2018. године до 31. јула 2019. године, Градско веће 
Града Ниша је одржало 47 седница, на којима је разматранo 511 тачaкa дневног 
реда.  

У складу са својим законским и статутарним овлашћењима, Градско веће је 
разматрало и утврдило 226 предлога аката и упутило их Скупштини Града на 
разматрање и усвајање. 
 Градско веће је донело 386 решења, 53 закључка, 12 информација, 3 
анализе, 3 извештаја, 2 одлуке, дало сагласност на 3 правилника, 12 програма, 3 
препоруке, а такође је дало 1 саопштење. 

Градско веће је поднело 9 амандмана и дало изјашњења по 46 амандмана. 
 
 Наведена акта која је донело Градско веће града Ниша, односе се на: 
 

• област развоја града Ниша 
• област планирања, изградње, уређивања грађевинског земљишта и 

пословног простора  
• област финансија 
• oбласт комуналних делатности, енергетике и услуга од јавног интереса 
• oбласт имовинско - правних и инспекцијских послова 
• oбласт саобраћаја 
• област културе, образовања и спорта 
• област здравства, социјалне заштите и финансијске подршке породици са 

децом 
• област локалног економског развоја, привреде, туризма, заштите животне 

средине и пољопривреде и других области из надлежности јединице локалне 
самоуправе. 

 
Такође, Градско веће донело је акта од значаја за припрему и реализацију 

пројеката релевантних за локални економски развој града Ниша. 
У складу са надлежношћу прописаном Статутом града Ниша, Градско веће 

града Ниша решавало је у управном поступку у другом степену о правима и 
обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним 
стварима из надлежности Града. 

 
Овај извештај, пре свега, представља статистички приказ донетих аката, а 

Градоначелник града Ниша ће на седници Скупштине града Ниша, као представник 
предлагача, упознати одборнике и целокупну јавност града Ниша са суштинским 
питањима која се односе на рад Градског већа града Ниша у назначеном периоду. 
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• ОБЛАСТ РАЗВОЈА ГРАДА НИША 

 
 У овој области Градско веће је утврдило предлоге стратешких докумената и 
аката, и то: 
 

- Предлог програма развоја Града Ниша за 2019. годину 

• ОБЛАСТ ПЛАНИРАЊА, ИЗГРАДЊЕ, УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА  

 
- Предлог одлуке о ослобађању инвеститора плаћања доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта за стамбене зграде за колективно 
становање са становима за припаднике снага безбедности, које се изграђују 
на територији града Ниша 

- Предлог програма о изменама и допуни Програма уређивања грађевинског 
земљишта и изградње са финансијским планом за 2018. године 

- Предлог плана детаљне регулације за грађевинско подручје уз 
инфраструктурни коридор и реку Нишаву на потесу Сићевачке клисуре 

- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта 

- Предлог програма o изменама и допунама Програма уређивања 
грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2018. Годину 

- Предлог програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са 
финансијским планом за 2019. годину 

- Предлог измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта и 
изградње са финансијским планом за 2019. годину 

- Предлог програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта 
градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019. годину 

- Предлог програма о изменама Програма одржавања комуналне 
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са 
финансијским планом за 2019. годину 

- Амандман на Предлог Измена и допуна Програма уређивања грађевинског 
земљишта и изградње са финансијским планом за 2019. годину 

- Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта 
 
Планска документа: 
 
Утврђени су предлози планских докумената, који су упућени Скупштини 

Града Ниша на доношење, и то: 
 

- Предлог Првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја 
Градске општине Пантелеј – прва фаза (парцијалне измене) 

- Предлог плана детаљне регулације за подручје Каменичког виса и викенд 
насеља на потесу Каменица – Церје 

- Предлог првих измена и допуна Плана детаљне регулације аеродрома 
„Константин Велики“ у Нишу 

- Предлог првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја 
Градске општине Црвени Крст-прва фаза  

- Предлог првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја 
Градске општине Палилула – друга фаза – зона улица Селичевице и Зетске 



 3 

- Предлог плана детаљне регулације комплекса ретензионог базена за 
колекторе атмосферских вода из Новог Села и Бубањског колектора у 
обухвату ПГР подручја ГО Палилула – трећа фаза 

- Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј – 
четврта фаза северозапад 

- Предлог плана генералне регулације подручја у обухвату заштитног појаса 
инфраструктурног коридора магистралног гасовода Ниш – Димитровград 

- Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула – 
четврта фаза – запад 

- Предлог плана детаљне регулације Малчанске реке и колектора са пумпном 
станицом 

- Предлог плана детаљне регулације за део функционално просторне целине 
„А“ у обухвату ПГР подручја ГО Нишка Бања – прва фаза 

- Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога плана 
детаљне регулације за подручје Каменичког виса и викенд насеља на потесу 
Каменица - Церје  

- Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј 
четврта фаза - север 

- Предлог других измена и допуна Плана генералне регулације подручја 
Градске општине Црвени Крст-прва фаза-парцијалне измене 

- Предлог парцијалних измена и допуна Плана размештаја башти 
угоститељских објеката на територији Града Ниша 

- Предлог Плана детаљне регулације за блок омеђен Улицама Триглавска, 
Ђорђа Крстића, Авалска и Душана Поповића у обухвату ПГР подручја ГО 
Палилула – друга фаза 
 
Градско веће је упутило Скупштини Града на доношење: 

 
- Предлог одлуке o изради Плана детаљне регулације система за 

наводњавање у Горњој Трнави 
- Предлог одлуке o изради Плана детаљне регулације система за 

наводњавање у Доњем Матејевцу 
- Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Мраморски 

поток, на подручју Градске општине Палилула 
- Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Горња 

Трнава, на подручју Градске општине Црвени Крст 
- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља Просек, на 

подручју Градске општине Нишка Бања 
- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља Сићево, на 

подручју Градске општине Нишка Бања 
- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу 

самосталног једностраног одморишта „Ниш 2“ (лево, km 016+150) 
- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације ширег локалитета 

Церјанске пећине, на подручју Градске општине Пантелеј 
- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља Церје, на 

подручју Градске општине Пантелеј 
- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације локалитета Лалинске 

појате, на подручју Градске општине Палилула 
- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља Миљковац и 

локалитета Видриште, на подручју Градске општине Црвени Крст 
- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације пословно трговинског 

комплекса у Медошевцу на подручју Градске општине Црвени Крст 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту 
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- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма 
пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2019. годину 

 
и донело: 
 

- Решење о давању сагласности на Пројекат ЈП „Градска стамбена агенција“ 
Ниш "Изградња станова за становање уз подршку у Л7, Л8 и Л9 на локацији у 
Ул. Мајаковског у Нишу" 

- Решењe о давању сагласности на Измену Пројекта изградња станова за 
становање уз подршку у Л7, Л8 и Л9 на локацији у Ул. Мајаковског у Нишу 

- Решење о изради пројектно-техничке документације за измештање два 
постојећа надземна и изградња два нова електроенергетска 35Kv вода на 
локацији јужно од саобраћајнице Димитрија Туцовића 

 
• ОБЛАСТ ФИНАНСИЈА 

 
Градско веће је у овој области упутило Скупштини Града на усвајање: 
 

- Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину 
- Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину 
- Предлог одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно 

градским општинама и распореду трансферних средстава из Буџета Града 
Ниша градским општинама у 2019. години 

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

цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза 
на имовину за 2019. годину на територији Града Ниша 

- Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2018. годину 
- Предлог одлуке о допуни Одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, 

односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета 
Града Ниша градским општинама у 2019. години 

- Предлог одлуке о накнадама за коришћење јавних површина 
 

и донело: 
 

- Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период 
јануар – септембар 2018. године  

- Правилник о изменама и допунама 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 
 

• OБЛАСТ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКЕ И УСЛУГА ОД 
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА          

 
 Градско веће је утврдило предлоге одлука и решења у области комуналних 

делатности и услуга и упутило их Скупштини Града на усвајање: 
 

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

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш о расподели добити по 
финансијском извештају за 2017. годину 
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- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Тржница“ Ниш о расподели добитка ЈКП „Тржница“ Ниш по Финансијском 
извештају за 2017. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Медиана“ Ниш о расподели добити по Финансијском извештају за 2017. 
годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП 
Дирекција за изградњу града Ниша о расподели добити по финансијском 
извештају за 2017. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским 
извештајем Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2017. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку  Надзорног одбора Јавног 
предузећа Завод за урбанизам Ниш о расподели добити по Финансијском 
извештају за 2017. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Градска топлана“ Ниш о расподели добити по редовном годишњем 
финансијском извештају за 2017. годину, односно покрићу губитака из 
претходних година 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Паркинг-сервис“-Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 
2017. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП 
„Градска стамбена агенција“ Ниш о покрићу губитка по финансијском 
извештају за 2017. годину и расподели нераспоређене добити из ранијих 
година 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Наиссус“ Ниш о расподели добити за 2017. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш о расподели добити по 
Финансијском извештају за 2017.годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Обједињена наплата“ Ниш о расподели добити утврђене Извештајем о 
пословању са Финансијским извештајем предузећа за 2017. годину 

- Предлог одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа 
за пијачне услуге „Тржница“ - Ниш 

- Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за 
изградњу Града Ниша 

- Предлог одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа 
Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о процени вредности 
укупне имовине, обавеза и капитала у складу са МРС, ЈКП „Градска топлана“ 
Ниш  

- Предлог решења о именовању Енергетског менаџера града Ниша  
 

и донело: 
 

- 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 30.06.2018. године 
- ЈКП „Медиана“ Ниш 
- ЈКП „Наиссус“ Ниш 
- ЈКП „Горица“ Ниш 
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- 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 од 01.01.2018. до 30.06.2018. 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 01.01.2018. до 30.06.2018. године  
- ЈП „Нишстан“ Ниш 

- Решење о давању сагласности на Програм одржавања парковског и дечијег 
мобилијара за период од VII-XII 2018. године 

- Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања зелених 
површина градских гробаља у употреби за период од VII-XII 2018. годину 

- Закључак којим се даје сагласност да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри 
задужење по дугорочним кредитима за набавку опреме за обављање 
делатности  

- Закључак којим се даје сагласност ЈКП „Градска топлана“ Ниш да се 
кредитно задужи код пословних банака под комерцијалним условима са 
роком отплате 12 месеци 

- Закључак којим се даје сагласност ЈКП „Градска топлана“ Ниш да се 
кредитно задужи коришћењем минуса по текућим рачунима ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш  код пословних банака са роком коришћења 12 месеци 

- Закључак којим се даје сагласност да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри 
задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП  
„Обједињена наплата“ Ниш, о давању јемства ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 
краткорочни кредит 

- Решење о давању сагласности на Програм пружања димничарских услуга за 
2019. годину 

- Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш о утврђивању цене снабдевања крајњег купца топлотном 
енергијом 

- 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 

- Решење о давању сагласности на Програм пружања димничарских услуга за 
2019. годину 

- Закључак којим је Градско веће Града Ниша сагласно да се ЈКП „Тржница“ 
Ниш,  одобри дозвољено прекорачење по динарском текућем рачуну-
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overdraft кредит,  y износу од 30.000.000,00 динара за потребе текуће 
ликвидности предузећа 

- 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 а 
чији је оснивач  Град Ниш за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. 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 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 30.09.2018.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 01.01.2018. до 30.09.2018. 

- Јавно предузеће  за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш 
 

- Закључак којим се даје сагласност ЈКП Дирекција за јавни превоз Града 
Ниша за предузимање оперативних мера, у циљу спречавања штетних 
последица, које могу настати једностраним раскидом уговора са превозником 
„Ћурдић“ д.о.о. Београд због неиспуњења уговорних обавеза 

- Закључак којим се даје сагласност да се ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш одобри 
кредитно задужење за инвестициони – дугорочни кредит у износу од 
40.000.000,00 динара 

- Закључак којим се даје сагласност да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри 
задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 
40.000.000,00 динара 

- Закључак којим се даје сагласност да се ЈКП „Наиссус“ Ниш одобри кредитно 
задужење код пословних банака, по основу револвинг кредита са роком 
отплате 12 месеци, у износу од 850.000 евра 

- Закључак којим се препоручује Надзорним одборима ЈКП „Обједињена 
наплата“ Ниш, ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш, ЈКП 
„Наиссус“ Ниш и ЈКП „Медиана“ Ниш, да одложe наплату својих потраживања 
насталих по основу позајмица ЈКП „Горица“ Ниш, тако што ће омогућити ЈКП 
„Горица“ Ниш отплату дуга у 24 (двадесет четири) месечне рате почев од 
01.01.2020. године 

- Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да, у периоду 
од 01.03.2019. године до 30.04.2019. године, омогући дужницима да закључе 
уговор о признању дуга и отплати истог на рате 
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- Закључак којим се препоручује „Медиана“ Ниш да одложи наплату својих 
потраживања закључењем Анекса II Споразума о репрограму дуга са 
Центром за социјални рад „Свети Сава“  Ниш 

- Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење 
по дугорочном кредиту за набавку опреме за обављање делатности 

- Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма одржавања 
јавне хигијене на територији града Ниша за 2018. годину 

- Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да у 
неодређеном временском периоду, а почев од 01.03.2019. 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 

- Препорука Jавном комуналном предузећу за водовод и канализацију 
"Наиссус" Ниш да размотри могућност одобравања зајма Рукометном клубу 
„Железничар 1949“ 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 01.01.2018. до 31.12.2018. 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 Дирекција за изградњу Града Ниша. 
 

- Анализа пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш за период 
01.01.2018. - 31.12.2018. 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 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 31.12.2018. године 

- ЈП Завод за урбанизам Ниш; 
- ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш; 

- Анализа пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш за период 
01.01.2018. - 31.12.2018. године 

- ЈП Завод за урбанизам Ниш; 
- ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш; 

- Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности 
из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других 
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облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а 
чији је оснивач  Град Ниш за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године 

- Јавно предузеће за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш 
- Анализа пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш за период 

01.01.2018. - 31.12.2018. године 
- 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 а 
чији је оснивач  Град Ниш за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године 
1. Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш 
2. Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ниш 

 
- Закључак којим се препоручује надзорним одборима ЈКП „Медиана“ Ниш,  

ЈКП „Наиссус“ Ниш и ЈКП „Градска топлана“ Ниш да донесу одлуке о давању 
јемства ЈКП ''Горица'' Ниш на кредитно задужење у висини од 60.000.000,00 
динара 

- Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 
систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу за водовод и 
канализацију „Наиссус“ Ниш 

- Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Тржница“ Ниш одобри дозвољено 
прекорачење по динарском текућем рачуну-overdraft кредит, y износу од 
30.000.000,00 динара за потребе текуће ликвидности предузећа, у 
временском периоду од 12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора  

- Решење о давању сагласности на Програм одлагања комуналног отпада  за 
2019. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм рада дежурне службе за 2019. 
годину 

- Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавне хигијене на 
територији града Ниша за 2019. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм новогодишње и божићне 
декорације у Граду са ценовником за 2019. годину  

- Решење о давању сагласности на Програм обављања делатности 
зоохигијене за 2019. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања јавних 
зелених површина, јавних зелених површина на градским гробљима у 
употреби, парковског и дечијег мобилијара за 2019. годину 

- Решење о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада и 
прања типских посуда за 2019. годину 

- Решењe о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш број 6958/1 од 07.12.2018. године утврђује се варијабилни део 
цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом,  у износу од 6,04 
дин/kWh, са применом од 01.11.2018. године 

- Решењe о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП ''Градска 
топлана'' Ниш број 123/2 од 10.01.2019. године и утврђује се варијабилни део 
цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом,  у износу од 5,96 
дин/kWh, са применом од 01.12.2018. године 

- Решењe о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП ''Градска 
топлана'' Ниш број 791/1 од 11.02.2019. године и утврђује се варијабилни део 
цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, у износу од 5,83 
дин/kWh, са применом од 01.01.2019. године 
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- Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш, у складу са 
Одлуком  Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш, одобри задужење по 
краткорочном кредиту за текућу ликвидност 

- Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Наиссус“ Ниш, у складу са 
Одлуком Надзорног одбора предузећа, одобри кредитно задужење, са роком 
отплате на 60 месечних рата 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног  одбора ЈКП „Наиссус“  
Ниш о одобрењу јемства ЈКП „Горица“ Ниш за услугу кредитног задуживања  
код „АИК Банке“ а.д. Београд, у износу  од 20.000.000,00 динара 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш, о давању јемства ЈКП „Горица“ Ниш на кредитно задужење, на 
једној партији кредита, у висини од 20.000.000,00 динара 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног  одбора ЈКП  „Mедиана“  
Ниш о давању јемства ЈКП „Горица“ Ниш на кредитно задужење у висини од 
20.000.000,00 динара 

- Закључак o давању сагласности да се ЈКП „Горица“ Ниш одобри кредитно 
задуживање  код АИК банке а.д. Београд, у износу од 60.000.000,00 динара 

- Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш кредитно 
задужи на име дозвољеног минуса у износу до 50.000.000,00 динара, на 
период од годину дана 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног  одбора ЈКП „Наиссус“  
Ниш о одобрењу јемства ЈКП „Горица“ Ниш за услугу кредитног задуживања 
код „АИК Банке“ а.д. Београд, у износу од 20.000.000,00 динара 

- Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење 
по краткорочној позајмици по текућем рачуну, у износу од 30.000.000,00 
динара 

- Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење 
по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 
динара 

- Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш задужи по 
краткорочној позајмици по текућем рачуну у износу од 30.000.000,00 динара 

- Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш задужи по 
краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара 

- Закључак о прихватању Иницијативе Надзорног одбора ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш ради реализације пројекта јавно-приватног партнерства за 
реконструкцију дела топлотних извора у циљу повећања енергетске 
ефикасности, без елемената концесије, у складу са Законом о јавно-
приватном пратнерству и концесијама 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ 
Ниш  о одобравању јемства ЈКП „Горица“ Ниш за кредитно задужење – 
дозвољени минус код АИК Банке АД Београд 

- Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Горица“ Ниш, у складу са 
Одлуком Надзорног одбора предузећа, одобри кредитно задужење -
дозвољени минус код АИК Банке АД Београд 

- Закључак о давању сагласности да ЈП „Нишстан“ Ниш спроведе поступак 
јавне набавке за финансијску услугу три (3) кредита – дозвољено 
прекорачење по текућем рачуну ЈП „Нишстан“ Ниш у износу од по 
5.000.000,00 динара са периодом отплате од годину дана 

- Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење 
по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 
динара 

- Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма уређења и 
одржавања јавних зелених површина за 2018. годину 
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• 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 o преносу права коришћења Школи за основно и средње 
образовање „14. oктобар“ у Нишу са пословним седиштем у Нишу, на 
непокретностима у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без 
накнаде  

- Предлог одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра 
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. 
годину на територији Града Ниша 

- Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога решења о 
прибављању у јавну својину Града Ниша зградe пословних услуга-пословног 
објекта, у улици Генерала Милојка Лешјанина бр. 39 у Нишу  

- Предлог решења о прибављању у јавну својину Града Ниша зграде 
пословних услуга-пословног објекта, у улици Генерала Милојка Лешјанина 
бр. 39 у Нишу 

- Предлог решења o преносу права коришћења Основној школи „Бранко 
Радичевић“ са пословним седиштем у Габровцу, ул. Победе бр. 72, на 
непокретностима у јавној својини Града Ниша 

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

- Предлог одлуке о конверзији потраживања Града Ниша у удео Града Ниша у 
капиталу привредног друштва „ЗАШТИТНА РАДИОНИЦА“ Д.О.О. из Београда 

- Предлог одлуке о стамбеном збрињавању станара старе зграде основног 
образовања у Новом селу на к.п. бр.  728/1 КО Ново село  

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

 
 
  и донело: 
 

- Решење о образовању Радне групе Програма реформе пореза на имовину 
- Решење о суфинансирању израде техничке документације за унапређење 

енергетске ефикасности зграда јавне намене у својини Града Ниша 
- Информација 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 01.01.2019. до 
31.03.2019. 
1. Јавно  предузеће  за стамбене услуге ''Нишстан''  Ниш 

 
 

• OБЛАСТ САОБРАЋАЈА 
 
 Градско веће је упутило Скупштини: 

 
- Предлог Стратегије безбедности саобраћаја на путевима Града Ниша за 

период од 2017. до 2021. године са Акционим планом за спровођење 
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Стратегије безбедности саобраћаја на путевима Града Ниша за период од 
2017. до 2021. године 

- Предлог одлуке о стављању ван снаге Oдлуке о повећању основног капитала 
Jавног предузећа за аеродромске услуге „Aеродром Ниш“ Ниш 

- Предлог одлуке о утврђивању некатегорисаних путева 
- Предлог одлуке о покретању поступка за поверавање обављања комуналне 

делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша 
 
и донело: 
 

- Решење o измени Решења о оснивању Савета за безбедност саобраћаја 
Града Ниша 

- Решењe којим се одобрава додела легитимацијe за бесплатан превоз у јавном 
градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша за I зону 
са пратећом документацијом, по захтеву Дома за децу и омладину „Душко 
Радовић“ Ниш, за Анђелу Брењо, са роком важења од 10.10.2018. до 
10.08.2019. године  

- Решење о утврђивању дозвољеног броја возила за обављање такси превоза 
на територији Града Ниша 

- 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 50 лица ангажовано у Градској управи Града Ниша – 
Секретаријату за локалну пореску администрацију у оквиру Програма 
реформе пореза на имовину 

- Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на 
територији Града Ниша за 2019. годину 

- Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша у 2018. години 
- Решењe o утврђивању цене у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз 

мора обављати на територији града Ниша 
- Решењe о изменама Taрифног система у јавном градском и приградском 

превозу путника на територији Града Ниша 
- Решењe о изменама Решења о утврђивању цена услуга превоза у јавном 

градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша 
- Решење којим се одобрава доделa 2 (две) легитимације 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 за учеснике пројекта „Кућа могућности“ – Ниш 

- Решење којим се одобрава доделa 2 (две) 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, за 
учеснике пројекта „Кућа на пола пута“ 

- Решење о додели бесплатних дечијих ауто-седишта за децу рођену у 2018. 
години 

- Решење којим се одобрава додела 8 (осам) легитимација за бесплатан превоз 
у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, 
II, III и IV зона), по захтеву Асоцијације студената фармације – Ниш 

- Решење којим се одобрава доделa 16 (шеснаест) легитимација за бесплатан 
превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града 
Ниша (I + II зона), деци из Чокота, Доњег Међурова и Насеља „9. мај“, која су 
повређена у саобраћајној несрећи која се догодила на пружном прелазу ка 
Доњем Међурову 

- Закључак о давању сагласности ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша 
Ниш за предузимање оперативних мера, у циљу спречавања штетних 
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последица које могу настати у градском и приградском превозу путника у 
периоду од 01.09.2019. до 31.01.2020.године, односно до  почетка примене 
новог уговора о јавно приватном партнерству у области пружања услуга 
градског и приградског превоза на територији Града Ниша, услед престанка 
важења уговора о пружању услуга превоза на пакетима линија 1 и 4 
превозника „Ниш - експрес“ А. Д. Ниш дана 31.08.2019. годинe 

- Решење којим се одобрава доделa 40 (четрдесет) 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)  

- Решење којим се одобрава доделa 2 (две) легитимације за бесплатан превоз у 
јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I + 
II зона), за лица из породица настрадалих у саобраћајној несрећи која се 
догодила на пружном прелазу ка Доњем Међурову 

- Решење којим се одобрава доделa 340 (тристотинечетрдесет) легитимација за 
бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на 
територији Града Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву удружења грађана 
„Nišville fondacija“ Ниш, за волонтерe Интернационалног JAZZ фестивала 
„Nišvillе 2019“ 

- Решење којим се одобрава доделa 1 (једне) 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, за 
учесника пројекта „Кућа на пола пута“ 

- Решење којим се одобрава доделa 35 (тридесетпет) легитимацијa за 
бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на 
територији Града Ниша (I, II, III и IV зона) за учеснике пројекта „Летњи 
универзитет“ 

 
 

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

- Амандман на Предлог одлуке о финансирању дела расхода и издатака Јавне 
предшколске установе „Пчелица“ Ниш од обављања проширене делатности 

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

- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе Дечији 
центар Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности Фудбалском клубу „Раднички“ Ниш за 
употребу имена Града Ниша на грбу и у називу Фудбалског клуба „Раднички“ 
Ниш 

- Предлог одлуке o мрежи јавних предшколских установа на територији Града 
Ниша  

- Предлог одлуке о мрежи јавних основних школа на територији Града Ниша  
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о манифестацијама и 

програмима у области културе од значаја за град 
- Предлог решења о давању сагласности на Решење о измени решења о 

образовању Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената 
- Предлог одлуке о мрежи јавних основних школа на територији Града Ниша 
- Предлог правила о организацији и раду сталне манифестације Евергрин 

фестивал 
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и донело: 
 

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

- Решење о утврђивању висине новчаног износа  награде „Стеван Сремац“ 
- 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 2018. години 

- Решење о прихватању предлога Комисије о избору 25 кандидата за доделу 
стипендија за 2018/19 годину за ученике средњих школа припаднике ромске 
националности на територији Града Ниша 

- Решење којим се одређују спортске организације од посебног значаја за 
унапређивање и развој спорта на територији Града 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша одобравање или 
неодобравање годишњих програма спортских организација којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта 

- 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 2019. години 

- Решење о утврђивању висине новчаног износа Награде Града Ниша за 
књижевност за децу и младе 

- Препоруку Спортском центру „Чаир“ за бесплатно коришћење базена у летњој 
сезони стипендистима Града Ниша и најбољим студентима Универзитета у 
Нишу 

- Препоруку Jавном комуналном предузећу Дирекција за јавни превоз Града 
Ниша Ниш да размотри могућности приступања репрограму дуга са 
Фудбалским клубом „Раднички“ Ниш 
 
Такође, у овој области, Градско веће се упознало са Извештајем о раду 

Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената за 2018. годину. 
 
 

• ОБЛАСТ ЗДРАВСТВА, СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 
ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 

 
Градско веће је у овој области утврдило предлоге следећих аката: 
 

- Предлог одлуке o усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја 
избеглих, интерно расељених лица и повратника по реадмисији у Граду 
Нишу у периоду од 2018-2022. године 

- Предлог програма о изменама Програма спровођења друштвене бриге за 
здравље на територији Града Ниша за 2018. годину 

- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о праву на накнаду дела 
трошкова боравка деце и праву на регресирању бесплатног боравка деце у 
предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице 

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

- Предлог програма спровођења друштвене бриге за здравље на територији 
Града Ниша за 2019. годину 
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- Предлог одлуке о изменама Одлуке о финансијској подршци породици са 
децом на територији Града Ниша 

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

- Предлог одлуке о изменама и допуни одлуке о правима из области социјалне 
заштите на територији Града Ниша 
 
и донело: 

 
- Решење о одређивању саветника за заштиту права пацијената  
- Решење о усвајању Правилника за стипендирање средњошколаца  ромске 

националности  на територији града Ниша 
- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 

финансирање активности Локалног акционог плана за унапређење положаја 
Рома на територији Града Ниша из средстава предвиђених Одлуком о буџету 
Града Ниша за 2018. годину и то: Оснивање Ромског културног центра и 
Стипендирање ученика средњих школа у школској 2018/2019 години 

- Решење о измени Решења о приступању Града Ниша програму ROMACTED 
„Промовисање доброг управљања и оснаживање ромске заједнице на 
локалном нивоу“ 

- Решење о распоређивању средстава за бољу кадровску обезбеђеност 
- Закључак за финансирање пренетих обавеза за реализацију активности 

Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града 
Ниша из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. 
годину  

- Решење о усвајању Оперативног плана Мобилног тима за социјалну 
инклузију Рома као стручног тела Градског већа Града Ниша за 2019. годину 

- Решење о прихватању реализације Уговора о обезбеђењу смештаја и 
исхране за тражиоце азила и мигранте  

- 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 2019. години 

- Решење о прихватању реализацијe и суфинансирањa мере популационе 
политике јединице локалне самоуправе 

 
• ОБЛАСТ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА, ПРИВРЕДЕ, ТУРИЗМА  

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 

Градско веће је упутило Скупштини Града на доношење и усвајање: 
 

- Предлог I Измена и допуна Програма локалног економског развоја Града 
Ниша за 2018. одину 

- Предлог програма локалног економског развоја за 2019. годину 
- Предлог одлуке о усвајању Акционог плана расељавања за потребе 

изградње железничке обилазнице око Ниша 
- Предлог програма o изменама и допунама Програма одржавања комуналне 

инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са 
финансијским планом за 2018. годину  

- Предлог одлуке o изменама Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне 
средине Града Ниша 



 16 

- Предлог одлуке o изменама Одлуке о накнади за заштиту и унапређење 
животне средине Града Ниша 

- Предлог одлуке о конверзији потраживања Града Ниша у удео Града Ниша у 
капиталу Привредног друштва „Технохемија“ АД из Београда 

- Предлог одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства без 
елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, 
рационализације и одржавања јавног осветљења на територији Града Ниша  

- Предлог одлуке о одређивању процента јавног капитала Града Ниша у 
привредном друштву „Технохемија“ А.Д. Београд 

- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи извештај о пословању 
Туристичке организације  Ниш за 2018. годину и Завршни рачун са 
финансијским извештајем о оствареним приходима и расходима Туристичке 
организације Ниш за период 01.01.2018.-31.12.2018. године 

 

и донело: 
 

- Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II 
реда за 2019. годину 

- Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног 
развоја Града Ниша за 2018. годину 

- Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину 

- Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта за територију Града Ниша за 2019. годину 

- Решење о додели финансијских средства из оквира Програма локалног 
економског развоја Града Ниша за 2018. годину за краткорочно кредитирање 
привредних субјеката са територије Града Ниша, учеснику јавног позива - 
„BANCA INTESA а.d. Београд“ 

- Решење о додели бесповратних средства у виду државне помоћи мале 
вредности, предвиђене Програмом локалног економског развоја Града Ниша 
за 2018. годину, привредним субјектима (ММСПП, кластери, удружења) и 
акредитованим научно образовним институцијама са територије Града Ниша 

- Решење којим се прихвата реализација 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 

- Решење о додели бесповратних средстава у виду државне помоћи мале 
вредности, предвиђена Програмом локалног економског развоја Града Ниша 
за 2018. годину и то привредним субјектима (ММСПП, кластери, удружења) и 
акредитованим научно образовним институцијама са територије Града Ниша 

- Решење о давању сагласности на Нацрт уговора о финансирању радова на 
измештању и изградњи фекалног колектора на локацији комплекса „Нови 
Ниш 

- Решење о стављању ван снаге Решења о давању сагласности на Нацрт 
уговора о финансирању радова на измештању и изградњи фекалног 
колектора на локацији комплекса „Нови Ниш“ 

- Решење о давању сагласности на Нацрт уговора о финансирању радова на 
измештању и изградњи фекалног колектора на локацији комплекса „Нови 
Ниш“ 

- Решење o прерасподели неутрошених финансијских средстава предвиђених 
за реализацију мера Програма локалног економског развоја Града Ниша за 
2018. годину  
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- Решење о додели неискоришћених финансијских средстава предвиђених за 
реализацију мера Програма локалног економског развоја Града Ниша за 
2018. годину 

- Закључак о приступању изради уговора о финансирању заједничке изградње 
канализационе мреже у улицама Војислава Илића и Михајла Пупина са МДС 
инжењеринг д.о.о. из Ниша 

- Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине Града Ниша за 2019. годину 

- Програм праћења стања и прогнозa аерополена на територији Града Ниша 
за 2019/2020. годину 

- Програм  контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за 
2019/2020. годину 

- Програм спровођења дезинсекције на територији Града Ниша за 2019. годину 
- Програм ревитализације и унапређења зелене инфраструктуре „Парк шуме 

Бубањ” 
- Закључак којим се предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри 

финансирање Програма контроле квалитета ваздуха на територији града 
Ниша за 2019/2020. годину 

- Закључак којим се предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма праћења стања и прогноза аерополена на 
територији града Ниша за 2019/2020 

- Закључак којим се предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма спровођења дезинсекције на територији града Ниша 
за 2019. годину 

- Закључак којим се предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма ревитализације и унапређења зелене 
инфраструктуре „Парк шуме Бубањ“ 

- Програм систематске дератизације на територији Града Ниша за 2019. 
годину 

- Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за 
2019/2020. годину 

- Програм контролног мониторинга нејонизујућих зрачења на територији града 
Ниша у 2019. години 

- Програм испитивања загађености земљишта на територији града Ниша за 
2019/2020. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма контролног мониторинга нејонизујућих зрачења на 
територији града Ниша у 2019. години 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма праћења квалитета површинских вода на територији 
града Ниша за 2019/2020. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма испитивања загађености земљишта на територији 
града Ниша за 2019/2020. годину 

- Правилник о облику и садржини обрасца за утврђивање накнаде за 
коришћење природног лековитог фактора 

- Програм праћења нивоа комуналне буке на територији Града Ниша за 
2019/2020. годину 

- Програм чишћењa и уређења дивљих депонија на територији Града Ниша 
- Програм озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских 

установа 
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- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма праћења нивоа комуналне буке на територији града 
Ниша за 2019/2020. годину 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма чишћења и уређења дивљих депонија на територији 
града Ниша 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма озелењавања и уређења дворишта школских и 
предшколских установа 

- Закључак у вези са поступком приватизације субјекта приватизације 
ТЕХНОХЕМИЈА АД Београд 

- Закључак Градског већа који се односи на потписивање Меморандума о 
разумевању између Владе Републике Србије, Града Ниша и привредног 
субјекта ''Xingyu Automotive Lighting Systems Co LTD'', са регистрованим 
пословним седиштем у Кини 

- Измена и допуна Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину  

- Програм заштите Споменика природе „Заштићена стабла“ на територији 
града Ниша 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма заштите Споменика природе „Заштићена стабла“ на 
територији града Ниша 

- Закључак о утврђивању временa, местa и начинa спровођења јавне расправе 
о Нацрту Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2019. годину 

- Препоруку Туристичкој организацији Ниш у вези са спровођењем туристичког 
промотивног програма „Панорамско разгледање града отвореним аутобусом“ 

 
• ПРОЈЕКТИ 

 
- Градско веће града Ниша донело је Решењe о утврђивању пројекта од 

посебног значаја.  
 

Такође, донета су акта о прихватању учешћа у следећим пројектима: 
 

a) област развоја Градa 
 

- Решење о предфинансирању и суфинансирању пројекта „Повећање 
туристичких информационих сервиса у региону прекограничне сарадње“ 

- Решење о реализацији и суфинансирању пројекта „Израда пројекта за 
извођење радова за мултифункционални Експo центар у Нишу“ 

- Решење o прихватању учешћа у пројекту „Унапређење административне 
ефикасности и делотворности на локалном нивоу“ 

- Решење о реализацији и финансирањe Пројекта „Анализа кадровских 
потреба индустријских предузећа у Граду Нишу: Развој конкурентних 
образовних профила“ 

- Решење о измени Решења о реализацији и финансирању пројекта 
„Подизање капацитета центра за иновативно предузетништво младих“ 

- Решење о реализацији и суфинансирању пројекта „Ефикасно и ефективно 
управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење географског 
информационог система“ 

- Решење о реализацији и финансирањe пројекта „Унапређење 
приступачности Града Ниша-један лаки километар“ 
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- Решење о сарадњи Града Ниша на Пројекту „Енергетска ефикасност у јавним 
зградама- DKTI EE“  

- Решење о прихватању учешћа у пројекту “TOMORROW”  
- Решење о измени и допуни Решења о реализацији и суфинансирању 

пројекта „Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални експо 
центар у Нишу“ 

- Решење о учешћу и суфинансирању пројекта „Подршка социо-економској 
стабилности у региону западног Бaлкана 2019-2020“ 

- Решење о реализацији и суфинансирању пројекта „Унапређење географско 
информационог система Града Ниша“ 
 
б) област здравства и социјалне заштите 
 

- 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 материјалу за поправку или адаптацију предметне 
сеоске куће са окућницом 

- Решење о прихватању учешћа и финансирању пројекта  „Прихватилиште за 
децу и младе“ 

- Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња 
седма фаза“ 

- Решење о учешћу у пројекту „Подршка интеграцији Рома и других рањивих 
група на тржиште у сектору управљања отпадом-пилот пројекат у граду 
Нишу“ 

- Решење о реализацији и финансирању пројекта „Здравље инвалида рада“ 
 

в) област образовања, културе и спорта 
 

- Решење о суфинансирању и реализацији пројекта виртуозна презентација 
вишеслојног културног идентитета модерног Ниша 

- Решење о измени и допуни решења о учешћу Града Ниша у пројекту 
„Тестирање дознака заснованих на блокчејн технологији које се из српске 
дијаспоре шаљу примаоцима новчаних дознака у Граду Нишу“ број 883-
10/2018-03 од 17.07.2018. године 

- Решење о реализацији пројекта „Санација, адаптација, реконструкција и 
унапређење енергетске ефикасности комплекса Завода за васпитавање деце 
и омладине у Нишу“ 

- Решење о реализацији пројекта „Санација, реконструкција и унапређење 
енергетске ефикасности основне школе Вожд Карађорђе, спратности 
По+Пр+1+Пк, на кп.бр. 1636/1, К.О. Ниш „Ћеле Кула“ у Нишу“ 

- Решење о сарадњи Града Ниша на Пројекту „Податке отвори, на мапи се 
створи“ 

- Решење о реализацији пројекта „Реконструкција и санација објекта Дома за 
децу и омладину Душко Радовић у Нишу“ 

- Решење о реализацији пројекта „Адаптација, санација, партерно уређење и 
унапређење енергетске ефикасности објекта Гимназије Светозар Марковић у 
Нишу“ 

- Решење о суфинансирању и реализацији пројекта „Термосоларно 
постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи 
„Младост“ Предшколске установе „Пчелица“ у Нишу“ 
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- Решење о успостављању сарадње са Фондом за образовање Рома на 
остваривању мера и активности које се односе на унапређење положаја 
Рома у оквиру пројекта „Поспешивање запошљивости младих Рома“, фаза II 

- Решење којим Град Ниш прихвата реализацију и суфинансирање пројекта 
„Интегрисана подршка за расељена лица и избеглице у Босни и 
Херцеговини, Црној Гори и Србији“ 
 
в) област туризма, уређења и заштите животне средине  
 

- Решење о реализацији и суфинансирању пројекта „Пројекат одржавања 
јавног парка у Нишкој Бањи“ 

- Решење о измени Решења о суфинансирању и реализацији пројекта 
„Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве, Град Ниш“ 

- Решење о прихватању реализације Пројекта „Јавно-приватно партнерство 
без елемената концесије за реализацију Пројекта реконструкције, 
рационализације и одржавање јавног осветљења на територији Града Ниша“ 

- Решење о прихватању учешћа у пројекту „Обнова и побољшање 
безбедоносних услова дечијих игралишта“ ИПА 2014 

- 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 

 
• У СКЛАДУ СА СТАТУТАРНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ, ГРАДСКО ВЕЋЕ ЈЕ 

ДОНЕЛО АКТЕ У ВЕЗИ СА ПОСТАВЉЕЊЕМ И РАЗРЕШЕЊЕМ И 
ОДРЕЂИВАЊЕМ НАДЛЕЖНОСТИ И ТО: 
 

- Решење о образовању Конкурсне комисије за избор заменика начелника 
Градске управе Града Ниша 

- Одлуку о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика 
начелника Градске управе града Ниша 

- Решење о продужењу статуса вршиоца дужности заменика начелника 
Градске управе града Ниша 

- Решење о неуспеху 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 разрешењу заменика начелника Службе за послове Градског већа 
- Одлука о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика 

начелника Градске управе града Ниша 
- Решење о продужењу статуса вршиоца дужности заменика начелника 

Градске управе града Ниша 
- Решење о избору кандидата по спроведеном Јавном конкурсу за 

попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Ниша и 
постављењу заменика начелника Градске управе Града Ниша 

- Решење о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плате заменика 
начелника Градске управе града Ниша 

- Решење о разрешењу дужности в.д. заменика начелника Градске управе 
града Ниша  
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• 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 вршиоца дужности директора Јавног 

предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш 
- Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 

комуналног предузећа „Горица“ Ниш, Јавног комуналног предузећа 
„Медиана“ Ниш, Јавног комуналног предузећа „Наиссус“ Ниш,  Јавног 
предузећа „Нишстан“ Ниш и Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни 
превоз Града Ниша Ниш 

- Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа 
„Медиана“ Ниш 

- Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за 
водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш 

- Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа 
„Горица“ Ниш, Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш, Јавног 
комуналног предузећа „Наиссус“ Ниш,  Јавног предузећа „Нишстан“ Ниш и 
Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша 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 Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш 

- Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа „Горица“ Ниш. 
 
Такође, Градско веће је донело Решењe о разрешењу председника и 

чланова Савета за људска и мањинска права. 
 

• У СКЛАДУ СА СТАТУТАРНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ, ГРАДСКО ВЕЋЕ ЈЕ 
ДОНЕЛО РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИКЕ О 
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 
ГРАДСКИХ ОПШТИНА, ЈАВНИХ И ЈАВНO КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И   
УСВОЈИЛО ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 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   

 
- Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП  
„Градска топлана“ Ниш 

- Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 
систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу за водовод и 
канализацију „Наиссус“ Ниш 

- Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и 
систематизацији радних места у Управи Градске општине Црвени Крст 
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- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу за пијачне услуге 
„Тржница“ Ниш 

- Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и  
систематизацији радних места у управи Градске општине Палилула 

- Решење o давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о 
организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу за 
водовод и канализацију „Наиссус“ НиШ 

- 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 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 

 
и упутило Скупштини града на усвајање: 
 

- Предлог решења о давању сагласности на Правилник о изменама и 
допунама Правилника о раду ЈП „Нишстан“ Ниш 

 
• Градско веће је утврдило предлоге аката који су значајни у раду 

градских општина: 
 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку o организацији Управе 
Градске општине Црвени Крст 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку o изменама и допунама 
одлуке о организацији Управе Градске општине Палилула 

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

- Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама 
Oдлуке о  организацији  Управе Градске  Општине Пантелеј 
 
и донело: 
 

- Закључак о обезбеђењу додатних средстава ГО Пантелеј 
 

• ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК 
 

Решавајући у управном поступку у другом степену у овом периоду, Градско 
веће је разматрало 27 жалби и донело 27 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 12 решења по приговорима странака, 
поступало по 5 пресудa Управног суда и у поновном поступку донело 5 решења и 
разматрало 1 захтев за изузеће и донело један закључак. 
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• ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

 
Градско веће је утврдило: 
 

- 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 2019. годину 

- Предлог одлуке о матичним подручјима на територији Града Ниша 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 
2017. годину 
                                                    
донело: 
 

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

- Одлуку о проглашењу дана жалости на територији Града Ниша 
- Мере у вези са праћењем стања и пружањем помоћи породицама 

настрадалих  
- Саопштење Градског већа Града Ниша у вези са саобраћајном несрећом која 

се догодила 21.12.2018. године у селу Доње Међурово 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Програми пословања јавних и јавних комуналних предузећа за 2018. и 
2019. 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 o изменама Програма 
пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2018. годину  

- Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма 
пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2018. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма 
пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2018. године 

- Предлог 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 Програмa 
пословања ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2018. годину  

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 
Програма пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2018. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Медиана“ Ниш за 2019. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш за 2019. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Наиссус“ Ниш за 2019. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Дирекција 
за изградњу града Ниша за 2019. годину 
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- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг-
сервис“ Ниш за 2019. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Обједињена наплата“ Ниш за 2019. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Тржница“ Ниш за 2019. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Горица“ 
Ниш за 2019. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш за 2019. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног 
предузећа „Градска стамбена агенција“ за 2019. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног 
предузећа „Завод за урбанизам“ Ниш за 2019. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП за 
стамбене услуге "Нишстан" Ниш  за  2019. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма 
пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2019. годину 

- Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм 
о изменама Програма пословања ЈКП “Тржница“ Ниш за 2019. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма 
пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2019. годину 
 

• Извештаји о пословању јавних и јавних комуналних предузећа за  2017. 
и 2018. годину 
 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП  „Градска топлана“ 
Ниш са Финансијским извештајем за период јануар-децембар 2017. године 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Обједињена 
наплата“ Ниш са Финансијским извештајем за 2017. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским 
извештајем ЈКП „Паркинг сервис“- Ниш за 2017. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП за водовод и 
канализацију „Наиссус“ Ниш за период од 01.01.2017.-31.12.2017. године са 
финансијским извештајем 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским 
извештајем ЈКП „Медиана“ Ниш за 2017. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским 
извештајем ЈКП „Тржница“ Ниш за 2017. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским 
извештајем ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша  Ниш за 2017. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским 
извештајем Јавног предузећа  Дирекција за изградњу града Ниша за 2017. 
годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским 
извештајем ЈКП „Горица“ Ниш за 2017. годину 

- Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским 
извештајем Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2017. 
годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским 
извештајем ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2017. годину 

 
• Програми рада установа за 2019. годину 
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- Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и 

програма рада Народнoг позоришта Ниш за 2018. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Измену Програма рада  

Позоришта лутака Ниш за 2018. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада Јавне 

предшколске установе „Пчелица“ Ниш за радну 2018/2019 годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Народне 

библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш за 2019. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Народнoг музеја 

Ниш за 2019. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе Нишки 

културни центар за 2019. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Нишког 

симфонијског оркестра за 2019. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада  Историјског архива 

Ниш за 2019. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Галерије 

савремене ликовне уметности Ниш за 2019. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на План и програм рада Народног 

позоришта за 2019. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Позоришта лутака 

Ниш за 2019. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Дечијег културног 

центра Ниш за 2019. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм рада са 

финансијским планом Туристичке организације Ниш за 2019. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе за 

физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2019.годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Регионалног центра 

за професионални развој запослених у образовању за 2019. годину 
- Предлога решења о давању сагласности на Програм рада „Народног 

универзитета“  Ниш за 2019. годину 
- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм рада за 2019. 

годину и Финансијски план за 2019.годину Центра за дневни боравак деце, 
омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план 
Установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш за 
2019. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским 
планом за 2019. годину Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Установе за физичку 
културу Спортски центар „Чаир“ за период: 01.01.–31.12.2018. године 

- Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и 
програма рада Народног позоришта Ниш за 2019. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Измену Програма рада  
Позоришта лутака Ниш за 2019. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег плана 
рада Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш за радну 2018/2019 годину  

 
• Програми рада здравствених установа за 2019. годину 
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- Предлог решења о давању сагласности на План рада, Финансијски план и 
План јавних набавки Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2019. 
годину 

- Предлог решења о давању сагласности на План рада Дома здравља Ниш за 
2019. годину и Финансијски план Дома здравља Ниш за 2019. годину 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја и на 
Финансијски план Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2019. 
годину 

- Предлог решења о давању сагласности на План рада са Финансијским 
планом  Апотеке Ниш за 2019. годину  

- Предлог решења о давању сагласности на План и програм рада са 
финансијским планом за 2019. годину Завода за здравствену заштиту 
студената Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и на Финансијски 
план  Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2019. годину 

 
• Извештаји о раду установа за 2018. годину  

 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Јавне предшколске установе 

„Пчелица“ Ниш за радну 2017/2018. годину 
- Предлог решења o усвајању Извештаја о пословању и годишњи обрачун за 

2018. годину „Народног универзитета“ Ниш 
- Предлог решења о усвајању финансијског извештаја Jaвне предшколске 

установе „Пчелица“ Ниш за период 1.1-31.12.2018. године 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Установе Дечији центар Ниш 

за 2018. годину 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Регионалног центра за 

професионални развој запослених у образовању за 2018. годину 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању  Народног музеја 

Ниш за 2018. годину 
- Предлоа решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Историјског 

архива Ниш за 2018. годину 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Нишког 

симфонијског оркестра за 2018. годину 
- Предлог решења о усвајању Извештајa о раду са финансијским пословањем 

за 2018. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Галерије 

савремене ликовне уметности Ниш за 2018. годину 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Позоришта 

Лутака Ниш за 2018. годину 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Установе Нишки 

културни центар за 2018. годину 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Народног 

позоришта Ниш за 2018. годину 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем 

за 2018. годину  установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног 
насиља Ниш 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Центра за дневни боравак 
деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ у Нишу 
за 2018. годину и Финансијског извештаја о приходима и расходима Центра 
за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у 
развоју „Мара“ у Нишу за 2018. годину 
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- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем 
за 2018. годину, Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш 

 
• Извештаји о раду здравствених установа за 2018. годину 

 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању за 2018. годину 

Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“ 
- Предлог решења о усвајању Извештаја о извршењу плана рада за период од 

01.01.2018. до 31.12.2018. године Дома здравља Ниш и Извештаја о 
финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период од 
01.01.2018. до 31.12.2018. године 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Завода за плућне 
болести и туберкулозу Ниш за 2018.годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању ЗУ Апотеке Ниш по 
завршном рачуну за 2018. годину са Извештајем о извршењу плана рада и 
финансијског плана за 2018. годину 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању за 2018. годину 
Завода за здравствену заштиту студената Ниш 

- Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Завода за хитну 
медицинску помоћ Ниш за 2018. годину 

 
• Статути градских општина, јавних и јавно комуналних предузећа и 

установа чији је оснивач Град 
 

- Предлог решења о давању сагласности на Статут о измени и допуни Статута 
Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута 
Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“ 

- Предлог решења о давању сагласности на измену Статута Јавног предузећа 
за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на Статут Дечијег културног центра 
Ниш 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Градске општине Палилула 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Градске општине Медијана 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Градске општине Пантелеј 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Градске општине Црвени Крст 

- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Градске општине Нишка Бања 

 
и донело: 
 

- Решење о давању сагласности на Статут о измени Статута Јавног предузећа 
Дирекција за изградњу града Ниша 

 
• Такође, Градско веће је у складу са Законом о изменама и допунама 

Закона о локалној самоуправи усагласило Статут града Ниша и у том 
поступку донело следећа акта: 
 

- Решење о образовању Kомисије за статутарно правна питања 
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- Закључак о утврђивању Нацрта одлуке о изменама и допунама Статута 
Града Ниша и времену, месту и начину спровођења стручне и јавне расправе 
о Нацрту 

- Закључак о усвајању Извештаја о спроведеној стручној и јавној расправи о 
Нацрту одлуке о изменама и допунама Статута Града Ниша  
 
и упутуло у даљу скупштинску процедуру: 
 

- Предлог одлуке о приступању измени Статута Града Ниша  
- Предлог одлуке о изменама и допунама Статута Града Ниша  

 
 

Градско веће усваја Извештај о раду за период од 31.07.2018. године до 
31.07.2019 . године. 

 
 

Број: 753-17/2019-03 
У Нишу, 09.08.2019. године  
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
ПРЕДСЕДНИК 

 
 

Дарко Булатовић 
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