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 На основу члана 190 Устава Републике Србије (''Службени гласник РС'', број 83/2006 и 98/2006), члана 20 Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 21 и 37 Статута града Ниша (''Службени лист града 
Ниша'', број 83/2008), 
Скупштина града Ниша, на седници од ___________. године, донела је 
 
 
 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА 2010. ГОДИНУ 
 
 
УВОД 
 

Доношење Програма развоја града Ниша представља сложен и одговоран посао, али истовремено представља 
опредељење и спремност свих расположивих фактора да се ухвате у коштац са изазовом који се зове планирање, 
предвиђање и усмеравање токова развоја за будући период. 

 
Стварање атрактивног пословног амбијента је основни услов за подизање укупне конкурентске способности 

градске привреде. То тражи одлучно спровођење свих транзиционох и реформских процеса који могу да активирају 
развојне потенцијале града – људске, материјалне и природне - и да учини Град привлачним за бржи развој домаћег 
приватног сектора и већи долазак иностраног капитала. 
 

Основни задатак локалне самоуправе је да успостави здрав тржишни амбијент и системске претпоставке за његово 
несметано функционисање, а све у циљу повећања стандарда становништва и динамичног и одрживог развоја. 
 

Спровођење Програма развоја града Ниша за 2010. годину је неопходно, не само због тога да би смо показали да 
располажемо сопственим планом који уважава европске стандарде и истовремено максимално афирмише и активира 
развојне потенцијале Града,  већ и због стварања идентитета града са чврстом демократском и проевропском 
оријентацијом.  



I  УСЛОВИ, МОГУЋНОСТИ, ПРЕТПОСТАВКЕ И ПРАВЦИ РАЗВОЈА 
 
 Глобалне претпоставке развоја 
 
 Циљеви и смернице економске политике Србије дефинисани су владиним Меморандумом о буџету и економској и 
фискалној политици за 2010. годину, са пројекцијама за 2011. и 2012. годину.  
    
 Основни циљеви и смернице економске политике у периоду од 2010. до 2012. године  
 
 Економска политика у условима глобалне економске кризе биће усмерена на:  
 -одржавање макроекономске и финансијске стабилности у условима промењеног глобалног финансијског и 
економског окружења;  
 -опоравак привреде и повратак одрживих реалних стопа раста уз прилагођавања у производњи, тражњи, 
кредитима, извозу и екстерним финансијским токовима;  
 -наставак процеса европских интеграција и спровођење структурних реформи.  
 Економска и монетарна политика ће се прилагођавати глобалном економском окружењу и макроекономској 
ситуацији у земљи, како би очувале макроекономску и финансијску стабилност и допринели опоравку привреде.   
 Од кључног значаја за остваривање циљева економске политике у 2010. години и наредне две године јесте 
координација у креирању и спровођењу монетарне и фискалне политике.  
Фискална политика имаће кључну улогу у остваривању макроекономских циљева. Приоритети фискалне политике биће 
фискално прилагођавање којим ће се у периоду 2010-2012. година значајно смањити учешће јавне потрошње у БДП, 
наставак реформи пореског система и унапређење управљања јавном потрошњом.  
 Народна банка Србије (НБС), у складу са Законом о НБС, спроводиће монетарну политику која ће, првенствено, 
бити усмерена на остваривање циљане инфлације. НБС ће, такође, подржати спровођење економске политике  Владе у 
циљу смањења спољне неравнотеже и поспешивања привредног раста, а да се при томе не угрози примарни циљ – 
контролисана инфлација.  
 

 Пројекција основних макроекономских индикатора у Републици Србији за 2010. годину: 
 -БДП (бруто домаћи производ) стопа раста  1,5% 
 -инфлација 6,0% 



 Локалне претпоставке развоја 
 
 Стратегијом развоја града Ниша, коју је усвојила Скупштина града Ниша 3. децембра 2007. године, сагледана је 
визија будућег Ниша и дефинисани су основни стратешки правци и циљеви  развоја. 
 

 Визија „будућег Ниша” 
 

 Раскрсница путева и место сусрета људи, идеја, културе и традиције; регионални економски, универзитетски, 
здравствени, спортски и туристички лидер; центар одрживог развоја у коме је достигнут висок квалитет живота 
за све грађане. 
  

  Основни циљеви развоја  
 
 1. Трансформисати град Ниш у урбани регионални центар са високим квалитетом животне средине, комуналне 
опремљености и саобраћајне повезаности, у складу са напредним развојним политикама и добрим примерима праксе  
развијених  европских градова. 
 

 2. Створити услове за понуду адекватне радне снаге, отварање финансијских могућности за развој предузетништва,  
логистике, привлачење инвестиција, индустријску реалокацију, унапређење односа и стварање услова за повећање 
активности локалне пословне заједнице, као и стварање нових предузећа у високопрофитабилним областима. 
 

 3. Створити подстицајну и безбедну друштвену средину у којој ће сви грађани моћи да искажу и да задовоље своје 
потребе за припадањем и идентитетом, дружењем и личним развојем.  
 

 4. Увести институционалне реформе у циљу побољшања способности и ефикасности у процесима доношења 
одлука, пратећи принципе субсидијарности на територији града.  
 

 У циљу имплементације Стратегије, општих развојних опредељења и постављених циљева, Оперативни програм  
2009 – 2011. ће се усмерити на реализацију политика развоја на принципима одрживог развоја, а посебно на иновације и 
економију засновану на знању, заштиту животне средине и превенцију ризика, доступност урбаним услугама од јавног 
интереса, унапређење услова запошљавања и мере социјалне инклузије, као и приоритетних  пројеката, за период од три 
године.   
 



 Програмом развоја града Ниша за 2010. годину врши се конкретизација стратешких и оперативних програмских 
опредељења  и  дефинишу се конкретне  акције и задаци  локалне самоуправе у развоју града током године. 
 

 НИП за 2010. годину 
  
 Град Ниш ће полазећи од својих развојних опредељења и дефинисаних потреба, конкурисати код Министарства за 
НИП са пројектима који могу допринети укупном развоју града. Град Ниш је аплицирао код НИП-а са укупно 30 
пројеката. 
 О прихватању пројеката  одлучиваће надлежно министарство. 
  

   
 Извори финансирања 
 
 1.  Буџет града  
 

 2.  Фонд за развој и  самофинансирање заједничких потреба грађана; 
 

 3. Сопствена средства носилаца активности;  
 

 4. Средства на бази   јавног- приватног партнерства 
 

 5.   Средства из републичких извора – из надлежности републичких министарстава као и средства  
   намењена  пројектима из Националног инвестиционог плана; 
 

 6. Средства донација, фондови, кредити  и други извори сагласни планираним активностима и пројектима.  
  
 
 II ТЕРИТОРИЈА, ИНФРАСТРУКТУРА И ОКРУЖЕЊЕ 
 
 ОПШТИ ЦИЉ: Инфраструктурни и одрживи развој територије усклађен са капацитетима животне 
средине: искоришћење геостратешког и саобраћајног положаја Ниша на европском, националном и регионалном 
нивоу и  побољшање приступа урбаним садржајима на читавој територији града. 



 
       2.1. Студијска, урбанистичка и планска документација – уређење простора 
 
 Управљање простором и уређење простора треба да буде у функцији  рационалног и функционалног коришћења 
простора, актуелних иницијатива за развој града Ниша, интереса  инвестиционих захтева и задовољења потреба грађана,  
привреде и других корисника.    
  

Акције Рок Носилац активности 

2.1.1. 
Просторни план административног подручја града Ниша 2007- 2021. (завршетак 
процедуре доношења плана, усвајање и верификација од надлежних градских 
институција и надлежног министарства ) 

I 
половина 
године  

Управа за планирање и 
изградњу,  
ЈП Завод за урбанизам 
Ниш, Скупштина града 
 

2.1.2. 
Генерални урбанистички план Ниша 2010 – 2025. (завршетак процедуре доношења 
плана, усвајање и верификација од надлежних градских институција и надлежног 
министарства ) 

I 
половина 
године  

Управа за планирање и 
изградњу,  
ЈП Завод за урбанизам 
Ниш, Скупштина града 

2.1.3.  Израда плана генералне регулације (ПГР) и  плана детаљне регулације(ПДР) за 
просторе од примарног значаја за град 

Током 
године 

Управа за планирање и 
изградњу,  
ЈП Завод за урбанизам 
Ниш 

2.1.4. 
По Програму уређивања грађевинског земљишта и изградње за 2010. годину 
наставиће се израда започетих урбанистичких планова за које постоји одлука, као и за 
нове планове за које ће се донети одлука о припремању.   

Током 
године 

Управа за планирање и 
изградњу,  
ЈП Дирекција за изградњу 
града Ниша, ЈП Завод за 
урбанизам Ниш 
 

2.1.5. Служба за катастар непокретности Ниш наставиће редовно одржавање катастра 
земљишта и водова и катастра непокретности. 

Током 
године 

РГЗ–Служба за катастар 
непокретности Ниш 

2.1.6. Развијање интегралног приступа урбаном развоју и обнови – регенерацији. Током 
године 

Управа за привреду, 
одрживи развој и заштиту 
животне средине, КЛЕР, 



ЈП Завод за урбанизам, 
Управа за прланирање и 
изградњу, ЈП и установе 

  
 2.2. Водоснабдевање и каналисање 
 

        Основни  задатак у области водоснабдевања и каналисања је производња и дистрибуција здраве пијаће воде у 
количини неопходној за задовољавање оптималних потреба становништва као и изградња потребне водоводне и 
канализационе инфраструктуре у урбаном  и  руралном подручју града . 

2.2.1. Водоводни систем Селова (наставак активности) 
Током 
године 

 

Град Ниш- НИП, 
Управа за комуналне 
делатности, 
енергетику и 
саобраћај,  
ЈКП“ Наисус“ 

2.2.2. 

Реализација инвестиционих активности и текућег одржавање по Програму рада ЈКП 
"Наисус" за 2010. годину и  Програму инвестиција за период 2009 – 2013. године у 2010. 
години и то у сегментима – израда анализа и студија; израда техничке документације за 
потребе будуће инвестиционе изградње објеката; изградња објеката водоснабдевања и 
каналисања. 

Током 
године 

 
JКП „Наисус“ 

2.2.3. 

Пројекти  који су предложени за НИП 2010. 
 
- ЈКП“ Наисус“: трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта "Медијана"  
- ЈП Дирекција за изградњу града Ниша: изградња Хумског колектора 

Током 
године 

 

Град Ниш- НИП, 
Управа за комуналне 
делатности, 
енергетику и 
саобраћај,  
ЈКП“ Наисус“, 
ЈП Дирекција за 
изградњу града Ниша 

2.2.4. 
Реализација активности на мрежи колекторског система града, водоводној и 
канализационој мрежи, по Програму уређивања грађевинског земљишта и изградње за 
2010.годину.  

Током 
године 

Управа за комуналне 
делатности, 
енергетику и 
саобраћај, 
ЈП Дирекција за 
изградњу града Ниша 



2.2.5. 
Завршетак израдe Студије изводљивости третмана отпадних вода. Студија ће бити урађена 
уз финансијску подршку Шведске владе и стручну помоћ шведске консултантске 
компаније СЕК. 

I 
квартал 

Град Ниш, 
ЈКП “Наисус“ 

2.2.6. Санација, реконструкција и доградња система Брестовац-Бојник-Дољевац и спајање са 
системом за водоснабдевање града Ниша. 

Током 
године 

Град Ниш, Управа за 
комуналне делатности, 
енергетику и 
саобраћај, ЈКП Наисус 

 
 
  2.3. Енергетика  
 

 Развој енергетског система и повећање енергетске ефикасности су један од битних предуслова инфраструктурног 
развоја и бржег друштвено-економског развоја града. Енергетски капацитети се морају реконструисати, модернизовати и 
градити нови уз што веће коришћење обновљивих извора енергије. 

 

2.3.0.1. 

Израда енергетског биланса на нивоу града, којим се утврђују годишње потребе за 
енергијом (електрична енергија, топлотна енергија), односно енергентима (природни гас, 
нафта, деривати нафте, обновљиви и други извори енергије) ради уредног и континуираног 
снабдевања потрошача. 

Током 
године 

Управа за комуналне 
делатности, енергетику 
и саобраћај, МИП 
Краљевине Шведске и 
консултантска  кућа 
СЕК,енергетски 
субјекти, Управа за 
планирање и изградњу 

2.3.0.2. Израда Плана развоја енергетике града Ниша, којим се утврђују потребе за енергијом, 
као и услови и начин обезбеђивања неопходних капацитета. 

Током 
године 

Управа за комуналне 
делатности, енергетику 
и саобраћај, 
енергетски субјекти 

2.3.0.3. Израда енергетске мапе града. Током 
године 

Управа за комуналне 
делатности, енергетику 
и саобраћај, 
енергетски субјекти 

2.3.0.4. Израда планске документације за гасну електрану. Током 
године 

Управа за планирање и 
изградњу, ЈП Завод за 
урбанизам 

 



 2.3.1. Гасификација 
 

  Изградња секундарне дистрибутивне мреже одвијаће се по динамици приоритета усаглашеног на нивоу града у 
правцу интензивирања развоја гасификације сектора широке потрошње што ће зависити од дистрибутера и начина 
обезбеђења средства. 

2.3.1.1. 

Прикључење индивидуалних потрошача на већ изграђене дистрибутивне гасне мреже  
(''Ратко Павловић'' са 987 планираних прикључака, ''Ћеле Кула – Медијана''са 1070 , ''Ратко 
Јовић' 'са 1473, ''Црвена Звезда''са 535, ''Ледена Стена'' са 1278, ''Брзи Брод'' са 1247 и 
''Никола Тесла'' са 1200 планираних прикључака). 
Прикључење индустријских објеката који нису прикључени. 

Током 
године 

АД ''Југоросгас'', 
Управа за комуналне 
делатности,енергетику 
и саобраћај,  
Управа за планирање и 
изградњу, ЈП 
Дирекција за изградњу 
града Ниша 

2.3.1.2. Гасификација насеља: Моша Пијаде I и II, ''Стеван Синђелић – југ", ''Стеван Синђелић – 
север’’, Нишка Бања. 

Током 
године 

АД ''Југоросгас'', 
Управа за комуналне 
делатности,енергетику 
и саобраћај, 
Управа за планирање и 
изградњу; ЈП 
Дирекција за изградњу 
града Ниша 

 
 
 2.3.2. Топлификација 
 Обезбеђење стабилног даљинског грејања постићи ће се максималним искоришћењем постојећих и проширењем 
капацитета за производњу топлотне енергије за нове конзументе и рационализацијом како у потрошњи тако и у 
дистрибуцији топлотне енергије, спроводећи пројекте  енергетске ефикасности. 
 

2.3.2.1. 
Фазна примена новог тарифног система наплате и цене по утрошеном Кwh, тј. према 
количини испоручене топлотне енергије у складу са Одлуком о условима и начину 
снабдевања топлотном енергијом. 

Током 
године 

Управа за комуналне 
делатности,енергетику 
и саобраћај, 
ЈКП ''Градска топлана''  

2.3.2.2. Проширење капацитета система даљинског грејања: Током Управа за комуналне 



- изградња гасне топлане ''Мајаковски'' 
 
 

године делатности,енергетику 
и саобраћај 

2.3.2.3. 

Наставак реализације пројекта рехабилитације даљинског система грејања у Србији - фаза 
III из средстава донације и кредита Немачке банке за обнову и развој KFW: завршетак 
реконструкције топловода, аутоматизација подстаница, набавка калориметара и вентила за 
подстанице, реконструкција главних циркулационих пумпи и вентилатора у топлани Криви 
вир. 

Током 
године 

Управа за комуналне 
делатности, 
енергетику и 
саобраћај, 
ЈКП ''Градска топлана'' 

2.3.2.4. Изградња топловодне мреже по Програму уређивања грађевинског земљишта и изградње 
за 2010. годину. 

Током 
године 

ЈП Дирекција за 
изградњу града Ниша, 
ЈКП ''Градска топлана'' 

 
 
 2.3.3. Развој електроенергетских капацитета 
 

 Предузеће се мере и активности за повећање квалитета и поузданости снабдевања еклектричном енергијом, 
нарочито на средњем и ниском напонском нивоу. Утврђивање приоритета изградње, учешће градских структура у 
пружању помоћи око бржег и ефикаснијег решавања имовинско-правних односа, добијања потребних сагласности, 
одобрења, дозвола и остале неопходне пратеће документације,  су од изузетне важности за изградњу електроенергетских 
објеката. 

2.3.3.1. 

Изградња, реконструкција и модернизација електродистрибутивне мреже на средњем 
напонском нивоу по приоритетима:  
- наставак изградње ТС 110/10 kv ''Ниш 8'' на Леденој Стени (II фаза),  
- припрема документције и решавање имовинских односа за изградњу ТС 110/10 kv 

''Ратко Павловић'' код Тошић пумпе, чиме ће се стабилизовати снабдевање житеља 
насеља Пантелеја и Дуваништа. 

Изградња нових ТС 10/0,4 kv са 10 kv прикључним водом и расплетом мреже 0,4 kv, 
како на градском тако и на сеоском подручју.  
 

Током 
године 

ЕД "Југоисток'", 
Управа за ком. 
делатности, нергетику 
и саобраћај, Управа за 
имовину града; 
Управа за планирање 
и развој; ЈП Дирекција 
за изградњу града 
Ниша 

2.3.3.2. 
Пренос електричне енергије: реконструкција надземног двоструког вода 110 kv ТС 
400/220/110 ''Ниш 2'' (код Брзог Брода) – ТС 110/35 kv ''Ниш 1'' (код КПД) и реконструкција 
далековода од ТС ''Ниш 1'' до Лесковца на постојећем коридору. 

Током 
године 

ЈП ''Електромрежа 
Србије''  

 



  2.3.4. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 
 

 Већа употреба обновљивих извора енергије и повећање ефикасности коришћења енергије у свим секторима 
потрошње енергије биће један од кључних фактора одрживог развоја. Унапређење свести о значају енергетске 
ефикасности и рационалном односу према енергији и енергентима биће стална активност. 
 

 
2.3.4.1. 

 

Израда и реализација пројеката из области енергетске ефикасности (конверзија котларница 
на гас: обданишта ''Бубамара'', МК ''Ратко Јовић'', ОШ ''Бубањски хероји'', ОШ ''Иван Горан 
Ковачић'', пројекат санације зграде Скупштине града, пројекат прикључења Медицинске 
школе на даљински систем грејања, замена дотрајале фасадне столарије централног 
објекта Завода за хитну медицинску помоћ и Завода за плућне болести и туберкулозу). 

Током 
године 

Управа за комуналне 
делатности, енергетику 
и саобраћај, Управа за 
образовање, културу и 
спорт 

2.3.4.2. Израда Студије из области развоја енергетике (са мапом могућег искоришћења 
геотермалне, еолске и соларне енергије на територији града Ниша)  

Током 
године 

Управа за комуналне 
делатности, енергетику 
и саобраћај 

2.3.4.3. Реализација пројекта ''Обновљиви извори енергије'' (идентификовање могућих 
алтернативних извора енергије у Нишу). 

Током 
године 

Нишка занатска 
комора, немачка 
непрофитна 
организација  SEQUA 

2.3.4.4. Изградња нове котларнице на гас, топловодне мреже, топлотних подстасница и енергетска 
санација појединих објеката у саставу Клиничког центра Ниш. 

Током 
године 

Министарство 
здравља, Клинички 
центар  Ниш 

 
2.3.4.5. Конверзија котларница ''Чаир'' и ''Сомборска'' на гас. Током 

године 

Управа за комуналне 
делатности, енергетику 
и саобраћај, 
ЈКП ''Градска топлана'' 

2.3.4.6. Идејно сагледавање изградње мини- хидроелектране ''Бањица''. Током 
године 

ЕД''Југоисток'', Управа 
за ком. делатности, 
енергетику и саобраћај 

2.3.4.7. Модернизација и реконструкција система јавног осветљења употребом најновијих 
технологија, оперативности и управљања. 

Током 
године 

Управа за ком. 
делатности, енергетику 
и саобраћај, ЈП 
Дирекција за изградњу 
града Ниша, 
ЕД''Југоисток'' 



 
 2.4. Саобраћајна инфраструктура 
 
 Наставак модернизације, реконструкције и изградње саобраћајне мреже допринеће остваривању основног циља у 
овој области, а то је функционална и безбедна саобраћајна инфраструктура.  
 

2.4.1. 

Измештање пруге Ниш – Просек из градског језгра: 
− парцелација ради експропријације и имовинска припрема земљишта на деоница Црвени 
Крст – Просек, 
− израда пројектне документације (генерални пројекат, идејни и главни пројекат).  

Током 
године 

Град Ниш-НИП, 
Управа за планирање и 
изградњу,  ЈП Завод за 
урбанизам, ЈП 
''Железнице Србије'', 
Министарство за 
инфрастуктуру, ЦИП 

2.4.2. 

 
Израда ''Саобраћајне - транспортне студије града Ниша за потребе Генералног 
урбанистичког плана''. 
 

Током 
године 

Управа за комуналне 
делатности,енергетику 
и саобраћај 

2.4.3. Изградња државних путева првог реда (Коридор 10 – почетак изградње деонице аутопута 
Е-80 од Просека до Црвене Реке). 

Током 
године 

ЈП ''Путеви Србије'', 
ЈП Завод за 
урбанизам, , ЈП 
Дирекција за изградњу 
града Ниша 

2.4.4. 

Изградња и реконструкција државних путева другог реда (Р-214 Ниш – Кнежица од КПД 
до укључења за Лесковац) и саобраћајница од регионалног значаја (Булевар Медијана – 
деоница од ул. Ђердапске до Бул. Светог цара Константина и реконструкција Булевара др 
З.Ђинђића од Црвеног певца до раскрснице на Трошарини). 

Током 
године 

ЈП ''Путеви Србије'', 
ЈП Завод за 
урбанизам, Град Ниш -  
НИП, ЈП Дирекција за 
изградњу града Ниша 
 

2.4.5. 

Реконструкција примарне градске саобраћајне мреже са инфраструктуром: 
− Наставак реконструкције Ул. Вожда Карађорђа са прилазним улицама, 
− Сомборски булевар од будућег Чегарског до будућег булевара Медијана, 
− Булевар Петра Аранђеловића од раскрснице са ул.Бубањски хероји до раскрнице са ул. 
Војводе Путника,  
− Ул. Ивана Милутиновића, од ул. Даничићеве до моста на Нишави испред Медошевца. 

Током 
године 

Град Ниш-НИП, 
Управа за планирање и 
изградњу, Управа за 
имовину града, 
ЈП Дирекција за 
изградњу града Ниша  



 

2.4.6. 

Израда пројектне документације, техничке припреме и урбанистичко – техничке 
документације за изградњу и реконструкцију улица по Програму уређивања 
грађевинског земљишта и изградње у 2010.години:  
- Улица од моста на Нишави (ул.Војводе Мишића) до ул.Књажевачке, 
- Нишавске од ул.Војводе Мишића до булевара Медијана, 
- Реконструкција Топличких партизанских одреда и проширење подвожњака. 

Током 
године 

Управа за ком. делат., 
енергетику и 
саобраћај; ЈП 
Дирекција за изградњу 
града Ниша 

2.4.7. 

Повећање безбедности у одвијању саобраћаја, одвијаће се реализацијом пројеката: 
- пројекат побољшања бициклистичког и пешачког саобраћаја, 
- пројекат вођења теретног саобраћаја у Нишу, 
- пројекат ''Видео- паук'', 
- пројекати регулисања саобраћаја (увођење кружних токова),  
- пројекти семафоризације раскрсница, 
- обезбеђење пружних прелаза... 

Током 
године 

Управа за комуналне. 
делат., енергетику и        
саобраћај;  ЈП 
Дирекција за изградњу 
града Ниша; 
организације 
инвалида;  ЈП 
''Железница Србије'', 
Савет за безбедност 
саобраћаја 

2.4.8. 
Опремање аутобуских стајалишта надстрешницама 
 
 

Током 
године 

Управа за ком. делат., 
енергетику и 
саобраћај; ЈП 
Дирекција за изградњу 
града Ниша 

2.4.9. Изградња окретнице за аутобусе у насељу МИН на Леденој Стени Током 
године 

ЈП Дирекција за 
изградњу града Ниша 

  
  
 2.5. Инфраструктурни развој на сеоском подручју 
 Један од неопходних предуслова за свестрани развој села је и инфраструктурно опремање и саобраћајно повезивање, 
чиме ће се  услови живота и рада на селу приближно уједначавати као и у граду и заустављати одлазак младих са села. 
 

2.5.1. 
Наставиће се или  отпочети радови на изградњи објеката од капиталног значаја, 
удруживањем средстава физичких лица:  
− завршетак водоводне мреже IV висинска зона ''Горица'', 

Током 
године 

 

Управа за 
пољопривреду и развој 
села, Фонд за развој и 



− припрема техничке документације за изградњу канализационе мреже у насељу "Виник", 
− наставак изградње фекалне канализационе мреже Доње Међурово,  
− наставак изградње фекалне канализационе мреже у Горњем Матејевцу, 
− секундарна фекалне канализациона мреже Бубањ Село – наставак, 
− почетак изградње канализационе мреже у Поповцу и Г. Међурову, 
− реконструкција водоводне мреже у Пасјачи, 
− наставак изградње к/в у Д. Матејевцу. 

самофинансирање 
заједничких потреба 
грађана; ЈП Дирекција 
за изградњу града  

2.5.2. 

Развој канализационе и водоводне инфраструктуре сеоских насеља као и изградња и 
појачано одржавање локалне путне мреже (изградња локалног пута Лалинске појате- 
Дудулајце, геодетски радови за потребе трасирања и пројектовања пута Бојанине воде-
Плоче и пута Доње Власе-Габровац , наставак изградње инфраструктуре у "Бањи Топило", 
завршетак радова на мосту у Лалинцу), биће реализовани у складу са Програмом уређивања 
грађевинског земљишта и изградње за 2010.годину и Програмом одржавања комуналне 
инфраструктуре, јавног земљишта  градског и сеоског подручја за 2010.г. 

Током 
године 

 

Надлежне управе,  
ЈКП,  Градске 
општине, 
ЈП Дирекција за 
изградњу града Ниша 
Град Ниш - НИП 

2.5.3. Одржавање постојећих и новоизграђених сеоских водовода од стране ЈКП ''Наисус''. Током 
године 

ЈКП ''Наисус'' 
Градске општине 

2.5.4. Санација водоводног система за снабдевање водом подручја захваћених клизиштем- Мрамор 
и Мраморско брдо. 

Први 
квартал 

2009. 
Године 

ЈП Дирекција за 
изградњу града Ниша, 
ГО Палилула, 
ЈКП ''Наисус'' 

2.5.5. 

Пословним планом 2009/2010 ''Телеком Србија'' планира изградњу базних станица ЦДМА 
технологије, која би покрила бежичном фиксном мрежом следећа села: Церје, Доња 
Топоница, Доња Трнава, Каменица, Кравље, Крушце, Куновица, Миљковац, Островица, 
Палиграце, Паљина, Просек, Раутово, Сићево (викенд насеље) и Суповац. 
Због децентрализације постојећих мрежа, као и због увођења нових прикључака, планира се 
изградња приступних мрежа, оптичких каблова и комутационих чворова (МСАН) на 
следећим локацијама: Горњи и Доњи Матејевац, Горња Врежина, Вртиште и Малча.  

Током 
године 

''Телеком Србија'' а.д.;  
Мобилна телефонија 
Србије 

 

 
 
 2.6. Водопривреда – регулација водотокова 
  

 Основни задатак у овој области  биће  регулација обала и  корита река  и потока на територији града у циљу 



остваривања заштитне функције и естетског уређења водотокова. 
  

2.6.1. 

Наставак активности на регулација водотокова и уређење реке Нишаве. 
Наставиће се изградња на Габровачкој реци, Хумском  и Рујничком потоку и припрема за 
почетак регулационих радова на Суводолском, Матејевачком и Бреничком потоку, Кутинској 
реци, Кованлучком потоку, Сувобањском потоку и Раутовском потоку у Н. Бањи. 

Током 
године 

Управа за комуналне 
делатности,енергетику 
и саобраћај, Управа за 
пољопривреду и развој 
села, Управа за мовину 
и испекцијске послове, 
JП Дирекција за 
изградњу града Ниша, 
ЈВП "Србија воде" 

  
 2.7. Заштита животне средине 
 
 Заштита и унапређење животне средине и рационално коришћење природних ресурса биће полазна тачка за 
конципирање и реализовање активности у овом сектору на свим нивоима власти и управљања.      

2.7.1. Израда Регионалног стратешког плана управљања отпадом. Током 
године 

Управа за привреду, 
одрживи развој и 
заштиту животне 
средине и МЕГА 
програм USAID-a 

2.7.2. Интегрални систем управљања отпадом одредиће изградњу и опремање система за 
сакупљање,  транспорт, привремено складиштење, третман и депоновање отпада. 

Током 
године 

Управа за привреду, 
одрживи развој и 
заштиту животне 
средине 

2.7.3. Активности за изградњу Регионалне санитарне депоније реализоваће се према динамици и 
обиму који ће дефинисати Регионални стратешки план. 

Током 
године 

Управа за комуналне 
делатности,енергетику 
и саобраћај 

2.7.4. Санација, затварања и рекултивација градске депоније "Бубањ"  и почетак формирања 
санитарне депоније. 2010.г. 

Републички Фонд 
заштите животне 
средине, Град Ниш , 
Управа за комуналне 



делатности,енергетику 
и саобраћај, Управа за 
привреду, одрживи 
развој и заштиту 
животне средине 
 

 
2.7.5. 

 
Формирање еко станица у ужем градском језгру са подземним складиштењем комуналног 
отпада. 

 
2010.г. 

Управа за привреду, 
одрживи развој и 
заштиту животне 
средине, ЈКП Медијана 

2.7.6. Донеће се Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града 
Ниша за 2010.г. 2010.г. 

Управа за привреду, 
одрживи развој и 
заштиту животне 
средине 

2.7.7. 

Програми и пројекти праћења стања животне средине (мониторинг) на територији Града 
Ниша за следеће параметре: 

- праћење квалитета ваздуха; 
- праћење нивоа комуналне буке; 
- праћење квалитета површинских вода; 
- праћење и прогноза аерополена; 
- праћење електромагнетног зрачења; 
- праћење квалитета земљишта; 
- праћење активности радионуклеида у земљишту; 
- мерење у ванредним ситуацијама. 

2010.г. 

Управа за привреду, 
одрживи развој и 
заштиту животне 
средине 

2.7.8. 

 Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти: 
1. Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији Града Ниша; 
2. Програми рекултивације,  санације и др. које предлажу јавна предузећа према 

приложеним пројектима  
3. Остали програми и пројекти (нпр. израда катастра загађивача и др.); 
4. Израда катастра и унапређење зеленила на територији Града Ниша;  
5. Мерење заштите животне средине у ванредним ситуацијама и др. 

2010.г. 

Управа за привреду, 
одрживи развој и 
заштиту животне 
средине 

2.7.9. Програми заштите и развоја заштићених природних добара на територији Града Ниша. 2010.г. 
Управа за привреду, 
одрживи развој и 
заштиту животне 



средине 
 

2.7.10. Пројекти из области заштите животне средине, за које постоји потреба и интерес да се 
реализују на територији Града Ниша на основу посебног акта Градоначелника . 2010.г. Градоначелник, 

надлежне управе  

2.7.11. Образовне активности, едукација, штампање пропагандног материјала, промоција и јачање 
свести о потреби заштите животне средине. 2010.г. 

Управа за привреду, 
одрживи развој и 
заштиту животне 
средине 

2.7.12. Ремонт  лифтова и замена радиоактивних громобрана. 2010.г. Надлежне управе, 
ЈП ''Нишстан " 

2.7.13. Изградња приступних комуникација са инфраструктуром; истраживање и уређење Церјанске 
пећине. 2010.г. Град Ниш 

2.7.14. Инспекцијски надзор као инструмент спровођења законске регулативе и праћења стања ради
превентивног и правовременог реаговања на негативне појаве. 2010.г. Надлежне управе 

2.7.15. Мониторинг воде за пиће на територији града Ниша (водоводи, јавне чесме, изворишта). 2010.г. 
ЈКП "Наисус", 
Институт за јавно 
здравље Ниш 

 
 2.8. Одржавање комуналних објеката 
 

 Функционално и рационално коришћење и одржавање постојећих и изградња и уређење нових комуналних објеката 
обезбедиће квалитетнији и безбеднији живот и унапређење и заштиту животне средине.  
 

2.8.1. 

Одржавање комуналних објеката према Програму ЈКП “Медијана" и ЈКП "Горица" и то: 
- одржавање јавне хигијене (чишћење и прање улица и тргова), 
- зимско одржавање улица, 
- одвожење и депоновање смећа, 
- уређење и одржавање градских паркова, дрвореда, травњака и међублоковског 

зеленила, 
- уређење и одржавање гробаља, 
- одржавање саобраћајне сигнализације, 
- контрола, преглед и чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја. 

Током 
године 

Управа за комуналне 
делатности , енергетику 
и саобраћај,   
ЈКП „Медијана" 
ЈКП "Горица" 



2.8.2. 

Повећање квалитета и обима свих комуналних услуга од општег интереса уз смањење 
трошкова и повећање профита јавних комуналних предузећа биће у функцији несметаног 
одвијања градских активности, заштите животне средине и естетског изгледа града, а 
реализоваће се: 

- увођењем нових и унапређењем постојећих решења усклађених са законским 
прописима и еколошким стандардима; 

- набавком и употребом нове наменске механизације и комуналне опреме; 
- променом односа и понашања конрисика и пружаоца услуга. 

Током 
године 

Управа за комуналне 
делатности , енергетику 
и саобраћај,   
ЈКП „Медијана" 
ЈКП "Горица" 

2.8.3. Побољшању опште комуналне хигијене и комуналног реда у граду, допринеће делотворност 
комуналне полиције и комуналне инспекције. 

Тoком 
године 

Надлежне управе, 
градске општине и ЈКП 
Горица и Медијана 

2.8.4. 

Прикупљање, збрињавање и третман чврстог отпада по врстама одвијаће се у правцу: 
- настављања започетог програма сепаратог сакупљања ПЕТ амбалаже,  
- почетка програма сакупљања АЛ абмалаже (постављање специјалних контејнера за 

МЕТ амбалажу у ужем градском језгру), 
- сакупљања отпадних гума и њихова прерада у млину за сецкање, 
- формирања еко-станица у ужем градском језгру са подземним складиштењем 

комуналног отпада – прва фаза,  
- започињања рециклаже са примарним раздвајањем отпада на месту настајања,  
- укључивања свих преосталих села у систем редовног и организованог сакупљања, 

транспорта и одлагања комуналног отпада на целој територији града. 

Током 
године  ЈКП „Медијана" 

2.8.5. 

Проширење, уређење и одржавање гробаља (Ново гробље Бубањ, Старо гробље и Ново 
гробље Гумна у Н.Бањи, у Д. Врежини, у МЗ Брзи Брод, Ромско гробље) и побољшање 
инфраструктуре. 
Рестаурација западне капије гробља "Горица" – друга фаза и ограђивање. 
Наставиће се решавање: 

- простора за ново сахрањивање и рационално искоришћавање постојећег, 
- капеле, 
- мртвачнице, 
- пута и  
- сеоских гробаља. 
 

Током 
године 

Ндлежне управе, ЈКП 
"Горица" 



 
2.8.6. 

 
Одржавање и заштита природе у зони меморијалних паркова и споменика културе на 
градском подручју (Старо гробље, Јеврејско гробље и Војничко гробље). 

 
2010.г. 

 
Управа за комуналне 
делатности, енергетику 
и саобраћај, ЈКП Горица 

2.8.7. 

Извођење јавних радова по усвојеним пројектима. Град ће конкурисати са следећим 
пројектима: 

- монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима у граду, 
- чишћење обала река на територија града, 
- уређење путних прилаза граду, 
- озелењавање новоформираних окретница. 

2010.г. Надлежне управе,НСЗ, 
градске општине и ЈКП 

2.8.8. Реконструкција система јавне расвете у граду коришћењем кредитне линије SOFT LOAN. 2010.г. Надлежна управа 

2.8.9. ЈКП"Обједињена наплата" ће преузети све кориснике и наплату рачуна по Одлуци Скупштине 
Града, извршиће опремање рачунског центра и реконструкцију шалтер сале 2010.г. 

Управа за комуналне 
делатности, енергетику и 
саобраћај, ЈКП ОН 

2.8.10. 
Одржавање система уличне расвете и укључивање и адекватно осветљавање јавних површина 
и објеката, споменика и аутентичних архитектонских, амбијенталних и природних целина и 
вредности у функцији њихове заштите, безбедности и  естетског уређења града. 

2010.г. 
Управа за комуналне 
делатности, енергетику и 
саобраћај, ЈКП 

2.8.11. Постављање информативне сигнализације на прилазима граду. 2010.г. 
Управа за комуналне 
делатности, енергетику и 
саобраћај 

 
 
 
 III РАЗВОЈ ЕКОНОМИЈЕ И ПОСЛОВАЊА 
 
 

 ОПШТИ ЦИЉ: Стварање повољног пословног амбијента за инвестирање, развој предузетништва, повећање 
запослености и јачање конкурентности нишке привреде; јачање иницијатива територијалног маркетинга ради 
побољшања имиџа града као привредног центра 
 

 
` 3.1. Предузетништво 
 



 Стварање повољног пословног амбијента за инвестирање, подстицање иновативног и предузетничког понашања, 
развој предузетништва кроз повећање броја МСПП (мала и средња предузећа и предузетници) поједностављивање 
процедуре и брже долажење до дозвола за рад, одређивање нових локација радних зона и њихово инфраструктурно 
опремање, јачање конкурентности нишке привреде, јачање иницијатива територијалног маркетинга ради побољшања 
имиџа града као привредног центра, повећање укупне запослености, веће улагање у развој људског капитала, су неки од 
основних циљева у овој области. 
 

3.1.1. Изградња и опремање Индустријске зоне Ниш и Радне зоне Ниш-Запад. 2010. 
Град Ниш – НИП 
ЈП Дирекција за 
изградњу града Ниша 

3.1.2. Изградња канализације у Радној зони Север. 2010. Град Ниш и МЕГА 
програм USAID 

3.1.3. Реконструкција објекта Инкубатор центра у Нишу и покретање другог инкубационог 
циклуса са 23 инкубациона и 2 комерцијална станара. 2010. 

БИЦ,  Град Ниш, 
Универзитет у Нишу,  
Министарство 
одбране РС, КЛЕР, 
SINTEF, HELP, 
МЕГА, ЛЕДИБ, 
Центар за заваривање 

3.1.4. Формирање Центра за информационо комуникационе технологије Инкубатор центра у Нишу. 2010. 

Управа за 
привреду,одрживи 
развој и заштиту 
животне средине, 
Инкубатор центар 
Ниш 

3.1.5. Формирање Центара за развој предузетништва у градским општинама Нишка Бања, 
Палилула, Црвени Крст и Пантелеј. 2010. ЛЕДИБ програм и 

градске општине 

3.1.6. 

Имплементација пројекта "Локални економски развој на Балкану" (ЛЕДИБ) као подршке 
локалном економском развоју са фокусом на развој малих и средњих предузећа (МСП).  
 
Прва компонента пројекта је стварање повољног пословног окружења, а реализоваће се 
кроз: 
- побољшање услуга локалне јавне администрације (јачање капацитета локалне јавне 
управе да ефективно умањи препреке јавне администрације) и  

2010. 

Међународна развојна 
агенција 
Министарства 
иностраних послова 
Данске (DANIDA), 
Нишавски округ, 
предузетници 



- боље залагање пословних организација (ојачана способност пословних организација за 
заступање интереса МСП код државне администрације). 
Друга компонента пројекта је развој малих и средњих предузећа, а реализоваће се кроз: 
- развој кластера (успостављање и унапређење хоризонталних и вертикалних веза између 
предузећа у одабраним секторима – текстил и грађевинарство), 
- ојачане локалне сервисе за развој пословања (развијање свести код предузетника о 
предностима коришћења услуга служби за пословни развој) и  
- бољи приступ повољним кредитима (стварање услова за отарање повољне кредитне 
линије за развој сектора МСП). 

3.1.7. Стимулисање отварања нових и развој постојећих МСП повољном политиком кредитирања.  2010. 

Град Ниш, Фонд за 
развој РС, 
Фонд за микро развој, 
Регионални центар за 
развој МСП и 
предузетништво, 
Управа за привреду, 
одрж. развој и заш.  
животне средине, 
ЛЕДИБ 

3.1.8. Наставак грант кредит шеме – по 2.000 евра за лица која су спремна да се самозапосле. 2010.. Град Ниш, HELP 

3.1.9. Техничка припрема локације за формирање Технолошког парка „Технис“ Ниш и комунално 
опремање и ревитализација постојеће инфраструктуре Технис-а. 

Током 
године 

Град Ниш, Инкубатор 
центар Ниш, 
Министарство 
економије и 
регионалног развоја, 
Технис, ЕИ Холдинг, 
Универзитет у Нишу, 
инвеститори 

3.1.10.     Израда Студије изводљивости изградње Сајмишта јавно-приватним партнерством. 2010. МЕГА програм 

3.1.11. Доношење одлуке ко, када и зашто може да има повластице за инвестирање. 2010. 
Скупштина града 
Ниша, КЛЕР, МЕГА 
програм 

3.1.12. Формирање Слободне зоне Ниш као привредног друштва. 2010. Привредна друштва, 
град Ниш 



3.1.13. Успостављање међународног кредитног рејтинга Ниша. 2010. Град Ниш, МЕГА 
програм 

3.1.14. Израда и публиковање недељног информатора за МСПП и штампање публикације са 52 
најчешће постављених питања од стране МСПП сектора. 

Током 
године 

Град Ниш, ЛЕДИБ 
програм,  “Народне 
новине“ 

3.1.15. 
Организовање Нишког инвестиционог форума 2010. године (НИФ 10.) у циљу 
територијалног маркетинга и афирмације града као привредног центра погодног за 
инвестирање. 

2010. 

Град Ниш, НВО,  
РПК Ниш, "Протекта", 
Компанија "Филип 
Морис Интернешенел", 
заинтересовани страни 
и домаћи инвеститори 

 
 3.2. Пољопривреда 
 
 Остваривање економски исплативе и еколошки прихватљиве пољопривредне производње, односно унапређење 
примарне пољопривредне производње (биљне и сточарске) кроз јачање: тржишно оријентисане пољопривредне 
производње, индивидуалног пољопривредног произвођача, свих облика удруживања, институција и стручњака, као и 
различитих видова подршке су основни стратеши праваци развоја овог сектора. 
 

3.2. 1. 

 
Финансијски и стручни подстицаји за очување, унапређење и развој примарне пољопривредне 
производње. 
 

 
2010.г. 

Управа за 
пољопривреду и развој 
села, градске општине 

3.2.2.  Реализација активности утврђених Стратегијом руралног развоја. 
 

 
Током 
године 

Управа за 
пољопривреду и развој 
села и Фонд за развој 
пољопривреде 

3.2.3. 
Доношење Програма Фонда за развој пољопривреде којим ће се утврдити намена и начин 
коришћења средстава за програме, пројекте и активности од општег значаја за унапређење 
пољопривреде и развоја села. 

2010.г. 
 
 

Управа за 
пољопривреду и развој 
села и Фонд за развој 
пољопривреде 



3.2.4. Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2010. год. 
  2010.г. 

Управа за 
пољопривреду и развој 
села  

3.2.5.  Дански Програм са буџетом од 6.000.000 еура за развој пољопривредне производње 
јагодичастог воћа и виноградарства за више региона , тј. за југ Србије. 

друга 
половина  

2010.г. 

Канцеларија за локални 
економски развој 

3.2.6. Реализација друге фазе Пројекта "Успостављање карантина за смештај животиња у 
унутрашњем промету" (завршни радови на објекту). 2010. г. 

Управа за 
пољопривреду и развој 
села 

  
 3.3.  Трговина и снабдевање 
 Стабилно и редовно снабдевање робама и услугама, равномерна покривеност територије града продајним објектима 
различите површине и намене, стално унапређење безбедности и квалитета хране и заштита основних права и интереса 
потрошача су основни циљеви у овој области. 
 

3.3.1. Израда пројектно-техничке документације за реализацију пројекта "Покривена пијаца Ново 
Село". 2010. ЈКП "Тржница" 

3.3.2. Наставак изградње друге фазе пијаце "Криве ливаде". 2010. 

Град Ниш   
ЈКП "Тржница", ЈП 
Склониште и 
заинтересовани 
инвеститори 

3.3.3. Почетак реализације друге фазе изградње пијаце "Бубањ" – израда техничке документације 
и изградња. 2010. 

Град Ниш   
ЈКП "Тржница"  и 
заинтересовани 
инвеститори 

3.3.4. Завршетак изградње тржно-пословног центра ''Србија'' (друга фаза). 2010. "М.Г.Ф.ПРОМО" д.о.о 

3.3.5. Реализација Програма градских робних резерви оствариваће се у складу са Средњорочним 
и годишњим Програмом робних резерви. 2010. 

Управа за привреду, 
одрживи развој и 
заштиту животне 
средине 

3.3.6. Реконструкција млечне хале на пијаци "Тврђава"  2010. ЈКП "Тржница" 



 
 3.4.  Саобраћај и везе 
  
 

 Оптимални ниво функционисања саобраћајног и транспортног система града оствариваће се кроз квалитетније  
пружање саобраћајних, телекомуникационих и поштанских услуга у циљу смањења саобраћајног загушења и 
растерећења мирујућег саобраћаја. 
   

3.4.1. Формирање Дирекције за саобраћај Током 
године 

Управа за комуналне 
делатности, енергетику 
и саобраћај 

3.4.2. 

Унапређење квалитета и нивоа услуга јавног градског и приградског превоза путника 
( ЈГПП): 
- истраживање карактеристика путовања, очекиваног и жељеног квалитета услуге од 
стране корисника и оптимизација у реду вожње, 
- анализа увођења мини бусева у систем ЈГПП на територији града, 
- организовање поверене делатности продаје карата, праћења, контроле и планирања 
система ЈГПП (усавршавање система даљинског праћења (GPS) и контроле рада возила 
јавног превоза). 

Током 
године 

Управа за комуналне 
делатности, енергетику 
и саобраћај; 
ЈП  ''Аеродром Ниш'' 
(''Паркинг сервис''), 
превозници; 
Саобраћајна полиција, 
организације инвалида 

3.4.3. 

Оптимална организација и функционисање такси превоза у складу са ''Програмом о 
организовању такси превоза на територији Града и оптималном броју такси возила".   
 
 

Током 
године 

Управа за ком. делат.,    
енергетику и саобраћај; 
удружења такси возача 

3.4.4. 

 Даљи развој  ваздушног саобраћаја:   
- реализација Средњорочног плана развоја 2009-2013.године (стварање техничко-
технолошких услова везаних за безбедност летења и комфор корисника), 
- релизација регионалног пројекта ''Реконструкција и доградња Аеродрома Ниш'', 
- почетак реализације пројекта Карго-логистичког центра, 
- укључивање инвеститора и стратешких партнера за улагање у делатности, послове и 
објекте, на основу финансијске студије изводљивости развоја аеродрома, 
- израда планске документације за приступни пут за Аеродром. 

Током 
године 

Управа за комуналне  
делатности, енергетику 
и саобраћај, Управа за 
планирање и изградњу, 
Град Ниш-НИП,  
ЈП  ''Аеродром Ниш'' , 
Инвеститори   

3.4.5. Због децентрализације постојећих телекомуникационих мрежа, као и због увођења нових 
прикључака, планира се изградња приступне мреже, оптичког кабла и комутационог чвора 

Током 
године ''Телеком Србија'' а.д. 



(МСАН) на локацији Јована Скерлића. 
Наставак изградње телекомуникационих капацитета за прикључење новоизграђених 
стамбених и пословних објеката (предвидети обавезно присуство једног представника 
''Телекома'' у Комисији за пријем објеката, да би инвеститори испоштовали услове за 
прикључак, које издаје  ''Телеком Србија'' а.д.) 
Проширење на свим комутационим чворовима на територији града , броја АДСЛ портова за 
брзи приступ интернету, ИП телевизију, ВОИП (интернет телефонија) и остале сервисе. 

3.4.6. 

Реализација плана инвестиција и инвестиционог одржавања поштанских објеката, 
довршење процеса аутоматизације, отварање нових уговорних шалтера и нових пошти 
(насеље Јагодин мала и Брзи Брод). Планира се адаптација Главног поштанског центра у 
Нишу и инсталирање нове ореме у циљу аутоматизације процеса рада. 
 

Током 
године 

Управа за имовину 
града; Управа за 
планирање и изградњу, 
ЈП ПТТ саобраћаја 
''Србија'', РЈ пошт. 
саобраћаја Ниш; ГО  

3.4.7. 

Повећање безбедности учесника у саобраћају на територији града (саобраћајна 
превенција, активности на саобраћајном васпитању и образовању грађана, организација 
медијских и других активности у циљу актуелизације овог проблема, активнија сарадња са 
саобраћајном полицијом, увођење видео надзора на већим раскрсницама, координисана 
сарадња свих субјеката у саобраћају). 
 
Посебна пажња ће бити усмерена на побољшање безбедности деце и ђака у саобраћају у 
зонама школа и обданишта на градском и приградском подручју, едукацији ученика 
основних школа, коодинираној припреми и спровођењу активности и мера у области 
саобраћане културе и безбедног понашања предшколске и школске деце. 

Током 
године 

Управа за ком. делат., 
енергетику и 
саобраћај., Управа за 
образовање, културу, 
омладину и спорт; 
Управа саобраћајне  
полиције; Савет за 
безбедност 
саобраћаја,ЈП ''Паркинг 
сервис''; ЈП Дирекција 
за изградњу  града; 
АМСС; 
Град.орг.анизација 
Црвени Крст 

3.4.8. Увођење система  централизованог управљања саобраћајем Током 
године 

Управа за ком. делат. 
енергетику и саобраћај; 
ЈП Дирекција за 
изградњу града Ниша, 
организације инвалида 

3.4.9. Набавка софтвера базираног на ГИС технологији, за израду катастра саобраћајне 
сигнализације, путне мреже, путне опреме, водоводне, канализационе, топловодне и птт 

Током 
године 

Управа за ком. делат., 
енергетику и саобраћај; 



мреже. ЈП и ЈКП 

3.4.10. 

Функционисање и управљање системом паркирања: 
- Анализа ефеката уведених мера у систем паркирања града са предлогом мера за 
побољшање, 
- Студија – истраживање карактеристика паркирања и анализа ефеката увођења зонског 
система паркирања у ободним деловима ''Плаве зоне'', 
- Студија тарифног система стационарног саобраћаја, 
- обезбеђење неопходног броја паркинг места за особе са инвалидитетом, као и 
приступности и доступности истих за несметани прилаз инвалида, мајки са малом децом и 
осталих грађана.  

Током 
године 

Управа за ком. делат. 
Енергетику и 
саобраћај,  ЈКП 
''Паркинг сервис'',  
ЈП Дирекција за 
изградњу града Ниша, 
комунална полиција, 
организације инвалида 

3.4.11. Јавне гараже – тражење оптималног решења у партнерству са приватним сектором. Током 
године 

Управа за ком. делат. 
енергетику и саобраћај,  
ЈКП ''Паркинг сервис'', 
инвеститори 

 
 
 3.5. Туризам и угоститељство 

  
 Основни задатак у овој области биће  повећање туристичког промета уз боље искоришћавање постојећих 
капацитета и побољшање квалитета и садржаја туристичке понуде и маркетинга и инвестирање у туристичку, путну и 
комуналну инфраструктуру којим би се створили услови да атрактивни природни ресурси и културно-историјска 
баштина буду стављени у туристичку функцију.  
 

3.5.1. 

Промоција и презентација туристичке понуде и потенцијала града; организација 
туристичко-културних манифестација које су у функцији обогаћивања туристичке понуде 
града; израда пројеката и учешће у пројектима  у области туризма на локалном нивоу и 
шире, у сарадњи Туристичке организације Ниша (ТОН) и других институција и 
организација  

Током 
године 

Управа за привреду, 
одрживи развој и 
заштиту животне 
средине,ТОН, градске 
општине, НКЦ и друге 
институције и 
организације  

3.5.2. 
Туристичко рекреативни комплекс Бојанине воде (израда комплетирање планске и 
пројектне документације; решавање имовинско правних односа; реализација  пословно – 
техничке сарадња утврђене Протоколом између Града Ниша и  ЈП Скијалишта Србије). 

Током 
године 

Град Ниш. ГО Нишка 
Бања, надлежне управе 
Канцеларија за 



Израда ПДР приступног пута Плоче – Бојанине воде. локални економски 
развој (КЛЕР) 

3.5.3. "Бања Топило" – туристички комплекс "Ајца", урбанистичко-планско и комунално 
уређење. 

Током  
године 

ГО Црвени Крст, ЈП 
Дирекција за изградњу 
града Ниша, ЈП Завод 
за урбанизам Ниш 

3.5.4. 

Пројекат "Ада Женева" у Нишкој Бањи – наставак активности (израда недостајуће 
техничке документације, решавање имовинско правних односа за земљиште које је 
намењено за јавне функције, расписивање тендера за извођење радова и избор извођача, 
извођење радова на инфраструктурном опремању). 

Током 
године 

Град Ниш –НИП, 
ГО Нишка Бања, 
надлежне управе, 
КЛЕР 

3.5.5. Реализација пројеката којима се побољшава туристичка понуда Нишке Бање. Током 
године 

ГО Нишка Бања, 
надлежне управе, ТОН 

3.5.6. Промоција и даља улагања у атрактивне туристичке садржаје: Чегар, Церјанска пећина, 
Каменички вис,  Градац, Виник , Медијана, Ћеле Кула, Бубањ. 

Током 
године 

ГО, JП Дирекција за 
изградњу града Ниша,    
ЈКП  „ Горица“, Завод 
за заштиту споменика 
културе Ниш, Завод за 
заштиту природе 

3.5.7. Маркетиншка промоција нових туристичких садржаја (spa центар, екстремни спортови, 
верски туризам, еко и етно туризам). 

Током 
године 

ГО, ТОН, Институт  
Нишка Бања, НВО, 
Управа за 
пољопривреду и развој 
села 

3.5.8. Категоризација смештајних капацитета. Током 
године 

Управа за привреду, 
одрживи развој и 
заштиту животне 
средине 

3.5.9. Израда Стратегије развоја туризма града Ниша Током 
године 

Управа за привреду, 
одрживи развој и 
заштиту животне 
средине, ТОН, LEDIB, 
КЛЕР 
 

3.5.10. Израда Студије  изводљивости развоја руралног и излетничког туризма на територији  ГО Током ГО Пантелеј 



Пантелеј. године  

3.5.11. 
Реализација пројеката развоја сеоског туризма у складу са Стратегијом економског развоја 
сеоског  подручја Града Ниша и израда програма едукације за бављење сеоским туризмом и 
програма промоције. 

Током 
године 

Управа за 
пољопривреду и развој 
села 

 
 
 3.6. Стамбена изградња и пословни простор 
  

 Задовољавање новонасталих стамбених потреба грађана, посебно социјално рањивих категорија становништва, уз 
унапређење квалитета и нивоа становања по стандардима хуманог становања. Обезбеђивање адекватног пословног 
простора који прати потребе становништва у снабдевању и услугама. 
 

3.6.1 

Обезбеђивање и опремање нових локација за индивидуалну и колективну 
 стамбену изградњу 
-Изградња пословних, стамбених и пословно – стамбених објеката  у  ул. Марка 
Орешковића и на локацији „ АЛЕКСАНДРИЈА 2“ 
- Изградња пословног простора у насељу Дуваниште 

2010 
ЈП Дирекција за 
изградњу града, 
ЈП „Нишстан“ 

3.6.2 

Изградња нових станова  из  програма социјалног становања 
- израда пројекта "Изградња станова у складу са Стамбеном стратегијом града Ниша 
и  Законом о социјалном становању"   
- Изградња станова из програма социјалног становања у ул. .Мајаковског  - планиран 
завршетак изградње стамбеног  објекта  са 97 стамбених јединица (ламела 3 и 4), 
- Почетак изградње два стамбена објекта Л5 и Л6, 
- Изградња стамбених објеката спратности П+4 са око 320 станова у Ул. Петра 
Аранђеловића, 
- Израда урбанистичко – техничке документације за уређење локације „Расадник“  у  ул. 
Ивана Милутиновића ради решавања Ромског и Јеврејског гробља 

2010 

ЈП "Градска стамбена 
агенција" (ГСА) 

3.6.5 

    Одржавање, ревитализација, адаптација постојећег стамбеног и пословног  
простора                                                                                                                                               
-  Капитално одржавање стамбених зграда (ремонт и реконструкција лифтова, санација 
равних кровова и фасада, уклањање радиоактивних громобрана .... ) 
‐ Текуће одржавање стамбених зграда 

2010 

ЈП ''Нишстан'', НИП, 
Град Ниш 

3.6.7 Решавање егзистенцијалних проблема житеља града Ниша погођених елементарном 
непогодом клизиштем у селу Мрамор  - Изградња  40 станова  на локацији у улици Петра 

2010 Министарство за 
инфраструктуру, ГСА, 



Аранђеловића  ГО Палилула 

3.6.8 
 

Успостављање и регулисање тржишта рентираног становања   (град ће обезбедити 
локације за социјално становање  и усвојити  пакет мера  из политике социјалног 
становања).                                                                                                                         

2010 
ГСА 

 
 3.7. Запошљавање  
 

 Унапређење климе за отпочињање послова, отварање нових и развој постојећих малих и средњих предузећа и 
стимулативне мере за запошљавање појединих категорија незапослених лица (запослености жена, младих, инвалида, 
старијих лица, угрожених и маргиналних група), ширење праксе флексибилних облика запошљавања су основни циљеви 
развоја у овој области. 

3.7.1. Активне мере запошљавања: каријерно вођење и саветовање, развој предузетништва 
(самозапошљавање и ново запошљавање), образовање и обука. 2010. 

Национална служба за 
запошљавање – 
Филијала Ниш, 
незапослени са 
евиденције,послодавци 

3.7.2.  Коришћење микро start – up кредита за самозапошљавање, односно за започињање 
сопственог бизниса без хипотеке. 2010. 

Незапослени, 
Министарство 
економије и 
регионалног развоја, 
Фонд за развој 
Републике Србије, 
Регионални центар за 
развој МСП и 
предузетништва 

3.7.3. Формирање JOB CENTRA у Нишу (Центар за запошљавање Ниш). 2010. 

ЛЕДИБ програм и град 
Орхус у Данској, 
Управа за привреду, 
одрживи развој и 
заштиту животне 
средине 

3.7.4. Стручно оспособљавање и преквалификација незапослених и технолошког вишка радника за 
поновно запослење у складу са потребама предузетника. 2010. Национална служба за 

запошљавање, 



Регионална занатска 
комора Ниш, Центар за 
запошљавање Ниш, 
незапослени и 
послодавци 

3.7.5. Субвенционисање самозапошљавања и новог запошљавања незапослених лица, лица са 
инвалидитетом, самохраних родитеља, младих, старијих од 45 година. 2010. 

Град Ниш, Управа за 
привреду,  одрживи 
развој и заштиту 
животне средине, НСЗ 

3.7.6. Реализација Програма запошљавања приправника на територији града Ниша. 2010. 

Послодавци, Град Ниш, 
НСЗ, Управа за 
привреду, одрживи 
развој и заштиту 
животне средине 

3.7.8. Реализација пројеката јавних радова и запошљавање радника на одређено време. 2010. 

Министарство  
економије и 
регионалног развоја, 
НСЗ, град Ниш, ЈП, ГО 

3.7.9. Реализација пројекта "Трудноћом до посла". 2010. 

Град Ниш, Савет за 
пронаталитетну 
популациону политику, 
Управа за дечију, 
социјалну и примарну 
здравствену заштиту, 
послодавци 

 
 
 IV ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ 
 
 

 ОПШТИ ЦИЉ: Створити подстицајну и безбедну друштвену средину у којој ће сви грађани моћи да искажу и 
да задовоље своје потребе за припадањем и идентитетом, дружењем и личним развојем 



 
 

  4.1. Здравство 
 

 Циљ здравствене заштите је очување и унапређење здравља грађана, а посебно рањивих популационих група 
(сиромашни, избегли и расељени, деца и мајке, старе особе, мањинске групе) уз поштовање принципа  правичности и 
једнакости у коришћењу здравствене заштите на основу пакета основних здравствених услуга у оквиру обавезног 
здравственог осигурања. За то ће бити потребан тимски однос свих учесника овог процеса (корисника, здравствених 
радника, здравственог осигурања, Министарства здравља,  локалне управе). 
 

4.1.1. Континуирано унапређење здравственог система, његове делотворности и одрживости, уз 
поштовање начела приступачности и уједначености коришћења здравствених услуга. 

Током 
године

Министарство здравља и 
Фонд за здравствено 
осигурање, надлежна 
управа  Града, Институт 
за јавно здравље Ниш 

4.1.2. Израда и усвајање Стратегије здравствене заштите Града Ниша са Акционим планом Током 
године

Управа за дечју, 
социјалну и примарну 
здравствену заштиту, 
Институт за јавно 
здравље Ниш, установе 

4.1.3. Реализација Пројекта "Политика примарне здравствене заштите на Балкану" Током 
године

Министарство здравља, 
Управа за дечју, 
социјалну и примарну 
здравствену заштиту, 
Институт за јавно 
здравље Ниш, Дом 
здравља 

4.1.4. 

Отварање нових амбуланти и здравствених станица у саставу Дома здравља и то у МК Ледена 
Стена,  Никола Тесла, Бранко Бјеговић. 
Реконструкција сеоских здравствених станица и амбуланти. 
 

Током 
године

Управа за дечју, 
социјалну и примарну 
здравствену заштиту, и 
Дом здравља 

4.1.5. Реализација пројекта „Медикотерапија Чаир". 
Адаптација Галенске лабораторије за Апотеку Ниш. 2010.г.

Град Ниш KfW, надлежна 
управа, Дом здравља и 
Апотека Ниш 



4.1.6. 
Набавка медицинске и информатичко-комуникационе опреме за све установе примарног 
здравства и Иституту за јавно здравље Ниш и отварање CALL  CENTRA у Дому здравља и 
Заводу за хитну медицинску помоћ. 

2010.г. Надлежна управа и 
установе 

4.1.7. 
Санација и адаптација зграде Пастеровог завода у Нишу као најстаријег завода на Балкану, 
који 2010. године обележава 110 година постојања и замена столарије на Институту за јавно 
здравље Ниш. 

2010.г.
Министарство здравља, 
Институт за јавно 
здравље Ниш 

4.1.8.  Замена дотрајале фасадне столарије централног објекта Завода за хитну медицинску помоћ 
Ниш. 2010. г. НИП, Надлежна управа и 

ЗХМП 

4.1.9.  Реконструкција свих подова у згради Завода за хитну медицинску помоћ Ниш. 2010.г. НИП, Надлежна управа и 
ЗХМП 

4.1.10.  Замена постојећих прозора на згради Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш. 2010.г.  НИП, надлежна управа, 
установа 

4.1.11. Надградња Завода за здравствену заштиту студената Ниш. 2010.г. НИП, надлежна управа, 
установа 

4.1.12. Реконструкција зграде Клиничког центра Ниш. 2010.г. Министарство здравља 
КЦ и EBRD 

4.1.13 

Покретање иницијативе и предузимање правних радњи за отварање опште болнице, тј. 
секундарне здравствене заштите. 
Реализација програма палијативног збрињавања у складу са позитивним прописима. 
        

2010.г.
Министарство здравља, 
Институт за јавно 
здравље и установе 

4.1.14. Превенција болести зависности, пре свега код младих и промоција здравих начина живота. 2010.г.

Институт за јавно 
здравље,Управа за 
образовање, културу, 
омладину и спорт, 
установе, Црвени крст 

4.1.15. 
Пројекат "Пружање унапређених услуга на локалном нивоу ("ДИЛС")" реализоваће се у 
наредне три године путем едукације, набавке нове опреме, уређења и адаптације простора и 
увођења информационог система. 

2010.г 

Министарство здравља, 
Институт за јавно 
здравље, надлежна 
управа, Дом здравља 

 
 4.2. Друштвена брига о деци 
 
 Друштвена брига о деци ће се заснивати на праву и дужности родитеља да се старају о подизању и васпитању своје 



деце; праву детета на услове живота који омогућавају његов правилан психофизички развој и обавези државе да им у 
томе пружа помоћ. 
 Развој различитих облика дечје заштите и повећање социјалне сигурности корисника система дечје заштите, тј. 
породица са децом, основни су циљеви развоја у овој области. 
 
 

4.2.1. 

Различити облици заштите породице и деце у функцији правилног психофизичког развоја 
деце; одговарајући облици рада и заштите деце  из маргинализованих група, заштита трећег 
детета у породици 
Већи обухват деце, која су ван институција, повременим облицима рада. 

2010.г.
Управа за дечију, 
социјалну и примарну 
здравствену заштиту 

 
4.2.2. 

 

Припремним предшколским програмом обухватити сву децу у години пред полазак у школу на 
територији Града, приградским насељима и селима. 
Обезбедити нове радне просторе у граду за боравак деце најстаријег предшколског узраста. 

 
2010.г 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт 

4.2.3. 
Опремање вртића у Нишкој Бањи и Дуваништу, 
Реконструкција вртића „Лане" 
Изградња монтажног објека вртића у Г. Топоници, донатор Фондација г-ђе Илејн Лејкок 

 
 

2010.г.

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт, Фондација г-ђе И. 
Лејкок 

4.2.4. Изградња дечијих вртића у насељу "Бранко Бјеговић" и насељу "9. мај" (Ново Село) током 
2010.г 

НИП, Управа за 
образовање, културу, 
омладину и спорт,  
Дирекција за изградњу 
града 

4.2.5. 

Локални план акције за децу града Ниша (ЛПА) за период од 2009-2015. године дефинисаће 
мере и акције у области, здравља, образовања, заштите деце ометене у развоју, деце без 
родитељског старања, деце изложене злостављању, искоришћавању, занемаривању, насиљу  и 
смањења сиромаштва. 

2010.г.

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт, Управа за дечју, 
социјалну и примарну 
здравствену заштиту и 
Центар за социјални рад  

 
 
 4.3. Социјална заштита 
 
 Циљеви социјалне заштите су ефикасни материјални трансфери и развијена мрежа институција и социјалних услуга 



које могу да отклоне или ублаже основне ризике којима су грађани изложени у актуелним условима. 
 Унапређење заштите најсиромашнијих грађана оствариваће се путем адекватнијег одређивања и обезбеђивања 
егзистенцијалног минимума, путем стварања мреже разноврсних, доступних услуга у заједници у складу са потребама и 
најбољим интересом корисника. 

4.3.1. Активне мере социјалне заштите ради побољшања социјалног статуса грађана (личног, 
породичног и опште друштвеног). 2010.г.

 Управа за дечју, 
социјалну и примарну 
здравствену заштиту и 
Центар за соц. рад  

4.3.2. Активно укључивање локалне заједнице у реализацију мера и активности из Локалне 
стратегије социјалне заштите. 2010.г.

Надлежно министарство,  
Управа за дечју, 
социјалну и примарну 
здравствену заштиту 
Јавни и приватни сектор 
и донатори 

4.3.3. 
 
 

Развијаће се:  
‐ разноврсне и доступне услуге локалне заједнице у складу са  идентификованим 

потребама и најбољим интересом корисника  уз континуирано побољшање квалитета 
пружених услуга и поштовање минималних стандарда; 

‐ услови за увођење нових  и развој   постојећих програма социјалне заштите и то пре 
свега у сегментима у којима је реформа заживела (Хранитељство по мери деце и 
специјализовано хранитељство; Привремено становање деце без родитељског старања; 
Сигурна кућа; Кућа на пола пута; Дневни боравак за младе, Народна кухиња, Помоћ у 
кући старим лицима; 

‐ услови за укључивање различитих актера у пружању услуга. 

2010.г.

Управа за дечију, 
социјалну и примарну 
здравствену заштиту,  
Управа за финансије, 
изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне 
набавке,   Центар за 
социјални рад, Црвени 
крст, Геронтолошки 
центар 

4.3.4. 

Трансформација Дома за децу и омладину “Душко Радовић" извршиће се у складу са 
националном и локалном стратегијом социјалне заштите и Локалним планом акције за децу, 
што ће омогућити реализацију: 

‐ прихватилишта за децу са улице и децу са поремећајем у понашању, 
‐ дневног боравка за децу и младе са физичким инвалидитетом и 
‐ услуге бенифицираног становања за младе 

2010.г.

Надлежна управа, Дом 
“Душко Радовић", 
УНИЦЕФ, партнери из 
региона и донатори 

4.3.5. Субвенционисано социјално становање (објекат Л3 и Л4) у ул.Мјаковског у Нишу. 2010.г.
ЈП "Градска стамбена 
агенција", надлежне 
управе 



4.3.6. 

 Пројекат "Интегрисани сервис услуга за негу старих и инвалидних лица" реализоваће се у 
Центрима за стара и инвалидна лица у пет градских општина у којима ће се свакогдневно и 
бесплатно пружати медицинско-превентивна, правна, психосоцијална и фризерско-берберска 
помоћ. 

2010.г.

Управа за дечју, 
социјалну и примарну 
здравствену заштиту, 
Центар за социјални рад, 
ГО 

4.3.7. Решавање просторних капацитета Установе за смештај лица ометених у развоју "Мара"  2010.г.

Управа за дечју, 
социјалну и примарну 
здравствену заштиту, 
Установа "Мара" 

4.3.8. Превенција друштвено неприхватљивих облика понашања (агресивност, вршњачко насиље, 
међугенерацијска нетрпељивост, мобинг, криминал, корупција). 2010.г.

Надлежне упрве, 
установе, државни 
органи, НВО, 

 
 
 

 4.4. Образовање и васпитање и научно-истраживачки рад 
  

 Одрживи развој друштва подразумева, поред осталог, унапређење система образовања и васпитања, односно 
модерно образовање и непрекидно усавршавање које ће моћи да буде ослонац будуће ефикасне и конкурентне привреде 
засноване на знању. 
 Основни циљеви у овој области су: промена  планова и програма рада у школама и на факултетима, увођење нових 
образовних профила у складу са потребама економског развоја, даље усклађивање високог образовања са захтевима 
Болоњске декларације, организовано истраживање, успостављање веза између науке, привреде и предузетника које ће 
бити системске и засноване на тржишту, стварање много већег броја истраживачко развојних функционалних јединица у 
привреди, оснивање научно-технолошког парка и развојно-иновативних центара. 
 

4.4.1. Завршетак изградње објекта  Основне школе „Иво Андрић“ у насељу „Бранко Бјеговић". Током 
године 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт,  НИП, 
Дирекција за изградњу 
града Ниша 

4.4.2. 
Доградња четири учионице у основним школама: 

• "Душан Радовић"  (прва фаза) и 
• "Мирослав Антић" 

Током 
године 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт, Дирекција за 



и две учионице у школи „Јован Јовановић Змај“ у Малчи. изградњу града Ниша 

4.4.3. 
Реализација пројеката из области ЕЕ – конверзија котларница Основних школа „Бубањски 
хероји“, „Иван Горан Ковачић“ у насељу Никола Тесла на природни гас и прикључење 
Медицинске школе „Др Миленко Хаџић“ на даљински систем  грејања. 

Током 
године 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт,  Управа за 
комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај 

4.4.4. Доградња објекта Гимназије "Светозар Марковић" и Дома ученика и четири кабинета у 
Угоститељско-туристичкој школи. 

Током 
године 

 Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт, НИП, Дирекција 
за изградњу града 
Ниша 

4.4.5. Завршетак изградње објекта основне школе "Војислав Илић Млађи" у Рујнику и осталих 
објеката чија је изградња започета у претходној години. 2010. 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт, Дирекција за 
изградњу града Ниша, 

4.4.6. 
Инвестиционо-техничко одржавање и санација објеката према Програму капиталног 
инвестирања у нефинансијску имовину за област основног и средњег образовања. 
 

2010. 

 Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт, Дирекција за 
изградњу града Ниша 

4.4.7. Надградња објекта Основне школе „Учитељ Таса“ (изнад фискултурне сале због 
прокишњавања). 2010. 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт, Дирекција за 
изградњу града Ниша 

4.4.8. Израда пројектне документације за надрградњу зграде основне школе "Чегар" 2010. 
Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт 

4.4.9. Усклађивање градске мреже основних школа са програмом рационализације мреже 
основних школа у Републици 2010. 

Министарство 
просвете, Управа за 
образовање, културу, 
омладину и спорт 

4.4.10. 
 
Реализација пројекта у 12 средњих стручних школа под називом „Промоција 
предузетничких вештина у средњим стручним школама“. 

2010. Средње стручне школе, 
Град Ниш, ЛЕДИБ 

4.4.11. Техничка припрема локације за формирање Технолошког парка „Технис“ Ниш и комунално Током  



опремање и ревитализација постојеће инфраструктуре Технис-а. године Град Ниш, Инкубатор 
центар 
Ниш,Министарство 
економије и 
регионалног развоја, 
НИП, Технис, ЕИ 
Холдинг, Универзитет у 
Нишу 

4.4.12. Проширење мреже високошколских установа оснивањем Пољопривредног факултета у 
Прокупљу и Богословског факултета у Нишу у саставу Универзитета у Нишу. 2010. 

Влада Републике 
Србије, Министарство 
просвете, Универзитет 
у Нишу 

4.4.13. Израда пројекта и обезбеђење простора за Универзитетски кампус и Универзитетски 
спортски центар.      

У току 
2010. г. 

Град, Универзитет у 
Нишу,  Министарство  
економије и 
регионалног развоја 

4.4.14. Наставак изградње новог Студентског дома код техничких факултета.  Током 
године 

Министарство 
просвете, Универзитет 
у Нишу, Град Ниш 

 
 
 
 4.5. Култура и споменици културе 
 
 Потпуније и разноврсније задовољавање културних потреба грађана постићи ће се обогаћењем  културне понуде и 
подизањем капацитета институција културе, заштитом културног наслеђа и верских објеката, одржавањем 
традиционалних градских и општинских манифестација. Створиће се услови за развој свих видова професионалног и 
аматерског културног стваралаштва. 
 

4.5.1. Заштита културног наслеђа и верских објеката   

4.5.1.1. 

 Изградња  опремање и одржавање верских објеката 
− наставак опремања Саборног храма, 
− наставак градње Храма светог цара Константина и царице Јелене, 
− доградња цркве светог „Пантелејмона“ 

у току 
године 

ЈП Дирекција за 
изградњу града, СПЦ 



4.5.1.2. 

Реконструкција, уређење, одржавање меморијалних центара и археолошких 
налазишта 
− реализација пројекта Ниш и Перник у античком периоду на војном путу ''Via militaris'',  
− почетак археолошких истраживања палате са октагоном у Градском пољу, 
− презентација, конзервација и наставак археолошких ископавања на Медијани, Бубњу, 
Баланици и Хумској чуки, 
− санација бедема на Тврђави, 
− реконструкција и ревитализација Логора на Црвеном Крсту, 
− одржавање и уређење меморијалних центара "Бубањ" и "Чегар". 

у току 
године 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт, ГО, Завод за 
заштиту споменика 
културе  

4.5.2. Изградња нових, доградња и реконструкција објеката институција културе   

4.5.2.1. 

Пројекти аплицирани за НИП за 2010.г. 
− наставак изградње зграде Народног музеја, 
− изградње специјалне заштитне конструкције на археолошком налазишту Медијана у 
оквиру које ће се реализовати реконструкција зграде музеја, изградња сувенирнице,  
постављање видео надзора, израда мобилијара за експонате, израда најзначајнијих реплика 
и набавка опреме за презентацију. 
− завршетак реконструкције биоскопа ''Вилин град'', 
− завршетак  мултимедијалне сале у НКЦ-у   

У току 
године 

Град Ниш-НИП, 
Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт, Народни музеј, 
НКЦ, ЈП Дирекција за 
изградњу града 

4.5.2.2. 

− Уређење дворишта, постављање громобрана, уређење ентеријера, санација мокрог 
чвора и израда пројектне документације за адаптацију поткровља и претварање у 
канцеларијски простор у управној згради Музеја, 
− уређење екстеријера објекта Синагога, 
− изолација терасе у  Позоришту лутака,  
− наставак радова на водоводној и канализационој инсталацији, санација електро-
инсталационе мреже у Народном позоришту 
− надградња зграде Народне библиотеке "Стеван Сремац" 
− прикључење галерије "Србијa" на систем даљинског грејања 
− стављање у функцију спомен соба Б.Миљковића и С.Сремца, у складу са урађеним 
пројектима. 

У току 
године 

Град Ниш-НИП, 
Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт, Народни музеј, 
Позориште лутака 
Ниш, Народно 
позориште, Народна 
библиотека, ГСЛУ 
"Србија" 

4.5.3. 

Брендирање, организовање, промовисање и унапређење сталних културних 
манифестација које својим значајем и садржајем афирмишу град (Филмски сусрети, 
Хорске свечаности, Ликовна колонија Сићево, Књижевна колонија Сићево, НИМУС, 
Мајска песма, Нисомнија, Nišville, Новогодишњи концерт). 

У току 
године 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт, НКЦ 

4.5.4. Финансирање програма, уметника и група из области културе по избору Савета за У току  



културно стваралаштво. године. Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт 

4.5.5. 
Неговање и потстицање свих видова аматерског стваралаштва (обезбеђивање простора, 
опреме за рад КУД, финансирање путовања на такмичења и смотре). 
 

у току 
године 

 
Управа за образовање, 
културу,    омладину и 
спорт,  ГО 

4.5.6. 

Осавремењавање рада институција културе 
− увођење менаџерских односа у финансирање културних институција 
− покретање иницијативе за стварање библиотечких пунктова у градским општинама. 
 

у току 
године 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт, 

4.5.7. Набавка опреме и инструмената за рад институција културе. у току 
године. 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт,  

4.5.8. Формирање базе података културне баштине Ниша. у току 
године 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт, Завод за заштиту 
споменика културе, 

4.5.9. Презентација, заштита и одржавање споменичког наслеђа Ниша 
− припреме за прославу годишњице проглашења „Миланског едикта“. трајно 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт, Народни музеј 

4.5.10.  Обогаћење културне понуде, промоција Ниша као културног центра. трајно 
Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт 

4.5.11. Организација манифестација које обогаћују културну понуду градских општина и града 
(Јелашничко лето, Лето у бањи, Сусрети села, Медијана фест ...). 2010. ГО 

4.5.12. Израда Стратегије културног развоја града Ниша од 2010-2013. године. 2010. Град Ниш, ОГИ 
 
 
 4.6. Информисање 
 

4.6.1. Деполитизовано, правовремено и тачно информисање грађана о догађајима од интереса за 
живот и рад локалне заједнице; медијско покривање политичких, културних и спортских 

У току 
године 

Скупштина града, 
Управа за образовање, 



догађања. 
- наставак активности, у складу са грађанском иницијативом и опредељењем Скупштине 
града, на трансформацији НТВ у јавни сервис. 

културу, омладину и 
спорт, НТВ 

  
 4.7. Спорт 
 
 Потпуније и квалитетније задовољавање спортско-рекреативних потреба грађана постићи ће се проширењем  
капацитета спортских објеката и обогаћењем понуде спортских садржаја. Промовисаће се рекреатвно бављење спортом  
као начин здравог живота. Подстицаће се масовни школски и универзитетски спорт као база из које се регрутују будући 
професионали спортисти. Подржаваће се развој спорта на сеоском подручју. 

4.7.1.     Изградња нових спортских објеката    

4.7.1.1. 

Пројекти из НИП-а за 2010. годину 
-  почетак изградње спортске хале „Цар Константин“ (Арена)  
- изградња националног спортског центра у комплексу О.Ш "Мирослав Антић", 
- изградња рекреационог базена у оквиру купалишног комплекса „Чаир“. 
 

У току 
године 

НИП, Управа за 
образовање, културу, 
омладину и спорт, 
Спортски центар 
„Чаир“, ЈП Дирекција 
за изградњу града 

4.7.1.2. Изградња фискултурних и балон сала у основним и средњим школама 
- изградња фискултурне сале у ОШ "Јован Јовановић Змај" у Малчи. 

У току 
године 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт, ЈП Дирекција за 
изградњу града 

4.7.1.3. Изградња ски центра  Бојанине воде (припрема стаза, пријем табача снега и монтажа два 
ски лифта – донација ЈП Скијалишта Србије). 

У току 
године 

Град Ниш, ГО Нишка 
Бања, ЈП Скијалишта 
Србије 

4.7.1.4. 

Изградња нових спортских објеката приватно-јавним партнерством 
- наставак реализације пројекта ''Ада Женева'', 
- спортско рекреативни центар „Лозни калем“, 
- изградња спортско рекреативног центра "Кула", 
- претварање простора врежинског базена у спортско-рекреативни комплекс. 

У току 
године 

Град Ниш, ГО, 
инвеститори 

4.7.2. Изградња, реконструкција и санација отворених спортских терена 
- изградња отвореног спортског центра у О.Ш. "Душко Радовић". 

У току 
године 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт, ЈП Дирекција за 
изградњу града 



4.7.3. 

Одржавање и опремање постојећих спортских објеката 
− реконструкција градског стадиона ''Чаир'', кроз приватно и јавно партнерство, 
− реконструкција спортске хале „Чаир“, 
− реконструкција Спортског комплекса „Вртоп“, 
− одржавање и опремање постојећих фискултурних сала и отворених терена основних и 
средњих школа,  
− осветљавање и опремање отворених спортских терена у оквиру стамбених блокова и 
МК. 

У току 
године 

Спортски центар 
„Чаир“, Управа за 
образовање, културу, 
омладину и спорт, ГО  

4.7.4. Промовисање, популаризација и развијање рекреативног спорта. У току 
године 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт 

4.7.5. Промовисање и развијање школског и универзитетског спорта. У току 
године 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт 

4.7.6. Промоција и популаризација спорта на сеоском подручју кроз организацију 
такмичења у оквиру Сеоских олимпијских игара. 

 
У току 
године 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт, ГО 

4.7.7. Подршка клубовима и појединцима који својим резултатима доприносе промоцији 
града. трајно 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт 

4.7.8. 
Уређење простора за рекреацију (бициклистичке, трим, ролер, скејт ... стазе поред 
Нишаве) 
- реконструкција бициклистичке стазе Ниш – Нишка Бања. 

 
У току 
године 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт 

4.7.9. 
Стварање услова за развој екстремних спортова (мото-крос, шутинг рели, параглајдинг, 
слободно пењање...) 
- припрема и организација Европског првенства у параглајдингу. 

У току 
године 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт, Управа за 
имовину и 
инспекцијске послове, 
Управа за планирање и 
изградњу 

4.7.10. Израда стратегије развоја спорта у граду. У току 
године 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт 

4.7.11. Креирање спортског бренда града. У току Управа за образовање, 



године културу, омладину и 
спорт 

 
 
 4.8. Демографски развој 
 
 Активно укључивање локалне самоуправе у спровођење популационе политике кроз сагледавање индивидуалних 
потреба у остваривању родитељства (специфичне потребе родитеља и деце)  и коришћење ресурса за њихово 
задовољење, афирмација и остваривање целовитог приступа старењу становништва и стварање позитивне популационе 
климе, основни су правци развоја у овој области. 

4.8.1. Реализација мера и активности Савета за пронаталитетну популациону политику. 2010. 
 

Скупштина града 
Ниша, Градско веће, 
Градоначелник, Савет 
за пронаталитетну 
популациону политику 

4.8.2. 

Годишње утврђивање и спровођење система мера нематеријалне, материјалне и 
организационе природе у циљу подстицања рађања деце (накнада трошкова за вантелесну 
оплодњу, постојећи облици новчане и материјалне помоћи породици са децом, нови облици  
помоћи итд). 

2010. 

Скупштина града 
Ниша, Управа за дечију, 
социјалну и примарну 
здравствену заштиту 

4.8.3 Оснивање Фонда за популациону политику у циљу активирања ванбуџетских извора 
средстава за спровођење локалних мера популационе политике. 

2010. 
 

Јавни, приватни и 
невладин сектор 

4.8.4. 
Реафирмација улоге локалне заједнице у бризи о старијим лицима; развој превентивне 
функције социјалне заштите; веће учешће непрофитног и приватног сектора у избору 
услуга; развој нових услуга и повећање обима и квалитета постојећих услуга. 

2010. 
 

Јавни, приватни и 
невладин сектор 

4.8.5.  Реализација пројекта социјално становање у заштићеним условима намењен старим 
особама. 2010. Град Ниш 

4.8.6. Реализација пројекта "Интегрисани сервис услуга за негу старих и инвалидних лица". 
 2010. 

ГО, Центар за 
социјални рад, Управа 
за дечију, социјалну и 
примарну здравствену 
заштиту 

 



 
 V  УПРАВЉАЊЕ 
 
 ОПШТИ ЦИЉ: Јачање вертикалне/хоризонталне управе и учешћа грађана и стејкхолдера, имплементација 
ефикасног система за планирање, политика, мониторинга и евалуацију. 
 
 Подизањем капацитета и нивоа услуга управе, јачањем партнерства јавног, невладиног и приватног сектора тежиће 
се ка модерној, ефикасној, професионалној и деполитизованој управи у коју грађани имају поверење и у чијем раду 
активно учествују и доприносе развоју локалне заједнице. 

5.1.  

Оптимализација рада локалне самоуправе  
Унапређење процедура за: 
- добијање прикључака за инфраструктуру; 
- добијање дозвола за изградњу нових објеката; 
- легализацију постојећих објеката. 

У току 
године 

Скупштина града, 
надлежне управе и ЈП 
(јавна предузећа) 

5.2. 

Повећање ефикасности рада  
- реализација пројекта "Гиљотина прописа" (снимање и стандардизација процедура рада); 
- ефикаснији рад администрације која издаје неопходне сагласности; 
- ефикаснији рад инспекцијских служби (пооштрена казнена политика и увођење 
комуналне полиције). 

У току 
године 

Скупштина града, 
надлежне управе и ЈП 

5.3. 

Модернизација рада управе у складу са праксом рада у ЕУ 
- реформа управе; 
- увођење е-управе; 
- набавка савремене опреме и система комуникација; 
- припрема и едукација запослених за прихватање праксе и стандарда рада у ЕУ; 
- дигитализација података матичних књига; 
- аутоматизација матичних књига са КиМ. 

У току 
године 

Скупштина града, 
надлежне управе 

5.4 

Реализација пројекта из MEGA програма у сарадњи са америчком владом и организацијом 
USAID 

- израда стратешког плана локалног економског развоја;      
- едукација запослених; 
- израда базе података градског грађевинског земљишта погодног за инвестиције; 
- техничка подршка процесу припреме и промоције инвестиционих локација

У току 
године Канцеларија за ЛЕР 



(пилот пројекат ''Скопљанска'' и "Доње Међурово"); 
- разрада приходовне стране буџета града; 
- конверзија војне имовине. 

5.5. 

Учешће у пројекту „Еxchange 2" – Заједничка подршка локалним самоуправама у Србији“ 
чији су циљеви: 

- анализа правних оквира рада локалних самоуправа и припрема развојних препорука; 
- припрема студије изводљивости за успостављање механизама помоћу којих се 

омогућава лакши приступ донаторским фондовима;  
- припрема оквира за реализацију следеће фазе подршке локалној самоуправи у 

оквиру IPA фондова;  
- пружање подршке јединицама локалне самоуправе у поступку развијања, 

ажурирања и имплементације стратегија одрживог развоја локалне заједнице, у 
изради и припреми система праћења њене реализације. 

У току 
године 

Скупштина града, 
надлежне управе 

5.6. Имплементација Стратегије развоја града Ниша,  реализација Оперативног плана за 2010.г. У току 
године 

Скупштина града, 
надлежне управе 

5.7. 

Конкурисање за средства из IPA фондова која су намењена за области: 
- реструктурирање јавних предузећа; 
- израда пројектне документације; 
- пројекти заштите животне средине, туризма и саобраћаја. 

У току 
године 

Скупштина града, 
надлежне управе 

5.8. 
Формирање Регионалне агенције за развој општина Нишавског, Топличког и Пиротског 
округа, чиме се омогућује лакши приступ предприступним фондовима које је ЕУ ставила 
на располагање за бржи и ефикаснији развој регионима који се теже укључују у ЕУ. 

У току 
године 

Скупштина града, 
надлежне управе 

5.9. Формирање  месних заједница као органа локалне самоуправе. У току 
године Градске општине  

5.10. Реализација пројекта "Израда програмске основе и промоција Концеларије града Ниша 
за међународну сарадњу у области науке, образовања и културе". 

У току 
године Градско веће 

5.11. 

Унапређење партнерских односа 
− јавног, приватног и невладиног сектора; 
− са партнерима који учествују у локалном развоју; 
− са другим локалним заједницама у Републици; 
− са грађанима. 

 
У току 
године 

Скупштина града, 
надлежне управе, МЗ 

5.12. 
Унапређење  међународне сарадње по моделима ЕУ и стварање услова за примену 
стандарда за прикључење ЕУ 
Унапређење билатералне и прекограничне сарадње 

У току 
године 

Скупштина града, 
надлежне управе  



Наставак суседског програма који промовише и подржава прекограничну сарадњу 
локалних заједница у области одрживог економског и друштвеног развоја, заштити 
животне средине, борби против организованог криминала и побољшању граничне 
контроле. 

5.13. 

Унапређење система безбедности у граду  
 -   израда Стратегије безбедности, 
 - институционално и организационо решавање питања безбедности становништва у 
масовним несрећама изазваним природним, технолошким и другим узроцима, 
- израда студије са проценом безбедности у стамбеним зградама и јавним објектима,  
- подизање нивоа безбедности грађана на подручју града у стамбеним зградама  и јавним 
објектима; провера исправности и безбедности при употреби електро, водоводно-
канализационих инсталација, лифтова, фасада, кровова, шахти, хидраната и др., 
- подизање нивоа безбедности у саобраћају, боља сигнализација, едукација становништва о 
прописима у саобраћају и укључивање хендикепираних у саобраћај, 
- подизање нивоа безбедности у школама, превентивним и едукативним програмима, 
спречавање вршњачког насиља у школама. 

У току 
године 

Скупштина града, 
надлежне управе 
МУП,  
Управни округ, 
НВО 

5.14. Одржавање, адаптација и реконструкција зграда управа  и градских општина     
− санација зграде Скупштине града Ниша. 

У току 
године 

 
НИП, Скупштина 
града, надлежне 
службе 

5.15. Реструктурирање  и реорганизација јавних предузећа. У току 
године 

 
Управа за привреду, 
одрживи развој и заш. 
животне средине, 
Управа за комуналну 
делатност, енергетику 
и саобраћај, ЈП 

 
5.16. 

Реализација пројеката: 
− Израда локалне стратегије за младе 
− ''Уметност давања''. 

У току 
године 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт, НВО 

5.17. 
Стварање услова (материјалних, просторних, ораганизационих и кадровских) за 
афирмацију и унапређење рада друштвених организација и удружења грађана као партнера 
локалне самоуправе. 

У току 
године 

Управа за образовање, 
културу, омладину и 
спорт 

5.18. Израда и усвајање акционих планова за проблеме који укључују сарадњу локалних и У току Надлежне управе,  



централних власти и грађана (ванпијачна продаја, насиље у школама, превенција 
болести зависности...); активирање различитих форми грађанских иницијатива и 
самоорганизовања. 

године НВО 

5.19. 

Успостављање и развој јединственог информационог система града за потребе 
управљања територијом (земљиште, саобраћај, туристичка понуда ...) 
- техничко опремање органа и организација и повезивање у јединствени информациони 
систем града Ниша, 
-  формирање база података, 
- едукација кадрова за рад у ГИС-у (Географски информациони систем), ТИС-у 
(Територијални информациони систем) – обука за имплементацију ИКТ (информатичко 
комуникационе технологије) у свим  секторима. 

У току 
године 

Надлежне управе и 
службе 

 
Број:_______________ 
У Нишу, ____________. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

               ПРЕДСЕДНИК 
               Проф. др Миле Илић 

 
 


