
  
 

Република Србија 
Град Ниш 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 

________________________________________________________________________ 
Број: 1865/2015-03   
Датум: 09.12.2015. 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), 
 

С а з и в а м 
159. СЕДНИЦУ 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША 
СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 10.12.2015.ГОДИНЕ 

СА ПОЧЕТКОМ У 17,00 САТИ 
  
 За 159. седницу Градског већа Града Ниша, предлажем  

 
Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 
1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о буџету Града Ниша за 2016. годину 

2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању прихода који припадају 
граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из 
буџета Града Ниша градским општинама у 2016. години 

3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
локалним административним таксама 

4. Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период 
јануар – септембар 2015. године 

5. Решење о утврђивању Предлога програма развоја Града Ниша за 2016. 
годину 

6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени Одлуке о организацији 
градских управа Града Ниша 

7. Решење о утврђивању Предлога решења о изменама Решења о образовању 
Комисије за планове Града Ниша 

8. Решење о измени Решења о утврђивању предлога решења о давању 
сагласности на Годишњи план рада  Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за 
радну 2015/2016. годину  број 1731-10/2015-03 од 6.11.2015. године 

9. Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о усвајању 
Извештаја о раду  Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за радну 2014/2015. 
годину  број 1731-9/2015-03 од 6.11.2015. године 

10. Програм  контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за  2016. 
годину 



   

11. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма контроле квалитета ваздуха на територији града 
Ниша за 2016. годину 

12. Програм мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена  на територији 
Града Ниша за 2015/2016. годину 

13. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
финансирање Програма мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена  
на територији града Ниша за 2015/2016. годину 

14. Правилник о условима и начину остваривања права угроженог купца топлотне 
енергије 

15. Закључак о измени Закључка којим се предлаже Градоначелнику доношење 
Решења о измени Решења о додели  стимулативних средстава спортским 
организацијама 

16. Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име 
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених 
клизиштем у селу Мрамор за период новембар и децембар 2015. године 

17. Закључак којим се препоручује Надзорном одбору ЈКП ''Паркинг-сервис'' Ниш 
да донесе да донесе донесе одлуку, којом ће, из финансијских средстава 
предузећа, подржати трансформацију ЈКП „Горица“ Ниш обезбеђењем износа 
од 17.000.000,00 динара 

18. Закључак којим се препоручује Надзорном одбору ЈКП ''Медиана'' Ниш да 
донесе донесе одлуку, којом ће, из финансијских средстава предузећа, 
подржати трансформацију ЈКП „Горица“ Ниш обезбеђењем износа од 
80.000.000,00 динара 

19. Текућа питања 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК  ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 


