
 
                           
Република Србија 
Град Ниш 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

________________________________________________________________________ 
Број:   /2016-03 
Датум: 05.09.2016. године 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008) и члана 54. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 1/2013 и 95/2016), 

 
С а з и в а м 

14. СЕДНИЦУ 
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША 

 
 Седница ће се одржати 05.09.2016. године са почетком у 14,00 сати. 
 За 14. седницу Градског већа Града Ниша, предлажем  
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
буџету Града Ниша за 2016. годину 

2. Решење о утврђивању Предлога решења o преносу права коришћења 
Установи „Апотека Ниш“, са седиштем у улици Булевар др Зорана Ђинђића 
бр. 6, на непокретностима-пословном простору у јавној својини Града Ниша, 
на неодређено време и без накнаде 

3. Решење о утврђивању Предлога решења o преносу права коришћења 
Oсновној школи „Краљ Петар I“ са пословним седиштем у Нишу, улица 
Војводе Путника бр. 1, на непокретностима у јавној својини Града Ниша, на 
неодређено време и без накнаде 

4. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Управи за грађанска стања и опште 
послове  

5. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Управи за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке 

6. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Управи за имовину и инспекцијске послове   

7. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Управи за планирање и изградњу 

8. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Управи за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај 

9. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Управи за привреду, одрживи развој и 
заштиту животне средине  

10. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Управи за пољопривреду и развој села  



11. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Управи за дечију, социјалну и примарну 
здравствену заштиту   

12. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Управи за образовање 

13. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Управи за културу 

14. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Управи за омладину и спорт 

15. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Служби за послове Градоначелника 

16. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Служби за послове Градског већа 

17. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Служби за одржавање и информатичко-
комуникационе технологије 

18. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места Правобранилаштва Града Ниша  

19. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места Заштитника грађана 

20. Решењe којим се одобрава доделa легитимације за бесплатан превоз у 
јавном градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша, за I 
(прву), II (другу) и III (трећу) зону, Предрагу Цветковићу из Јелашнице, са 
роком важења за школску 2016/2017. годину 

21. Закључак о давању сагласности  да ЈП „Нишстан“Ниш спроведе поступак  
јавне набавке  за финансијску услугу - два кредитна задужења – дозвољено 
прекорачење по текућем рачуну ЈП „Нишстан“ Ниш у износу од по 
5.000.000,00 динара са периодом отплате од годину дана. 

22. Текућа питања 

 
Седница ће се одржати у сали Градске куће у ул. 7. Јули бр. 2. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 


