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 На основу члана 48 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'',број 129/ 2008), члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист 
Града Ниша, број 88/2008) и члана 47 Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
('' Службени лист Града Ниша'', број 101/2008), 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 11.03.2010. године,  усваја 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША 

ЗА ПЕРИОД 1. ЈУН -  31. ДЕЦЕМБАР 2009. ГОДИНЕ 
  
 
 Извештај  о раду Градског већа Града Ниша обухвата период од 01. јуна 2009. 
године до 31. децембра 2009. године. 
 У овом периоду Градско веће Града Ниша је одржало 30 седница, на којима је 
разматрано 300 тачака дневног реда. 
 У складу са  својим законским и статутарним овлашћењима, Градско веће је 
разматрало и утврдило 103 предлогa акaта и упутило их Скупштини Града на 
разматрање и доношење. 
 На основу чланова 114 и 115 Пословника Скупштине Града Ниша, као 
овлашћени предлагач аката, Градско веће је поднело 21 амандман на своје 
предлоге. 
 Градско веће Града Ниша се изјаснило о 83 амандмана поднетих од стране 
овлашћених субјеката  на предлоге аката које је Градско веће упутило у скупштинску 
процедуру. 
   
 Градско веће је иницирало поступке за измену постојећих  градских прописа, 
или израду нових аката, због уочених недостатка у њиховој примени или њиховог 
усаглашавања са новим законским решењима. 
 

• Након ступања на снагу Закона о планирању и изградњи, Закона о комуналној 
полицији и Закона о управљању отпадом Градско веће приступило 
предлагању промена Одлуке о организацији градских управа Града Ниша, с 
обзиром на то да је овим законима прописано да се поједини  послови 
обављају у оквиру послова за које су образоване управе за поједине области. 

 
У складу са обавезама које су прописане Законом о комуналној полицији, Градско 

веће је у року прописаном овим законом утврдило: 
 

- Предлог одлуке о облицима и начину остваривања сарадње комуналне 
полиције и инспекцијских служби Града Ниша и градских општина  

- Предлог одлуке о униформи и ознакама комуналних полицајаца и 
- Предлог одлуке о боји и начину означавања возила и опреми комуналне 

полиције. 
 

  Градско веће је предлоге упутило надлежном министарству и Град Ниш је, 
као један од првих градова који је испунио ову законску обавезу, добио сагласност на 
наведене предлоге аката. 
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 Ради успешнијег вршења надзора над обављањем комуналних делатности и 
пружањем комуналних услуга, Градско веће је утврдило Предлог одлуке о 
комуналној инспекцији на територији Града Ниша на основу које су градске општине 
добиле већа овлашћења у вршењу својих надлежности. 
 

• Програми развоја Града Ниша, уређивање Града и одржавање комуналне 
инфраструктуре 

 
 Градско веће је утврдило  Предлог одлуке о изменама и допунама Посебног 
програма развоја локалне инфраструктуре коришћењем средстава остварених 
приватизацијом предузећа са територије Града Ниша, руководећи се актуелном 
економском ситуацијом у Републици и у Граду.  
 
 У складу са мерама Владе РС за превазилажење новонастале економске 
кризе, којима је и одређено другачије учешће Града у суфинансирању Пројеката из 
НИП-а, Градско веће је утврдило Предлог одлуке о прихватању суфинансирања 
пројеката из НИП-а на територији Града Ниша. 
 

Ради реализације пројеката из Националног инвестиционог плана, Градско веће 
је донело: 
 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику доношење решења о 
приступању Града Ниша реализацији и суфинансирању пројекта „Булевар 
Медијана – I деоница од Улице Ђердапске до Булевара Светог Цара 
Константина“ и „Реконструкција улица у Граду Нишу“, 

- Закључак у вези са прихватањем учешћа у финансирању пројеката 
Националног инвестиционог плана – изградња универзалне спортске хале на 
Византијском булевару и изградња једне школске спортске хале у Нишу. 

 
*** Утврђени су и предлози измена и допуна посебних програма: 
 

- Предлог програма о измени и допуни Програма одржавања комуналне 
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским 
планом за 2009. годину 

- Предлог програма о изменама и допунама Програма уређивања грађевинског 
земљишта и изградње са финансијским планом за 2009. годину, 

 
 Градско веће је за 2010 годину утврдило предлоге аката који се односе на 
развој Града, уређивање Града и одржавање комуналне инфраструктуре и то: 

- Предлог програма развоја Града Ниша за 2010. годину , 
- Предлог програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са 

финансијским планом за 2010. годину, 
- Предлог програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта 

градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2010. годину. 
 

• Ради реализовања инфраструктурних пројеката који су од великог значаја за 
Град, Градско веће је утврдило Предлог одлуке о задуживању за 
инфраструктурне пројекте којим се обезбеђују средства за Пројекте: 
Адаптација и реконструкција спортске хале "Чаир" и Унапређење здравствене 
инфраструктуре на територији Града. 
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• У посебно значајној области за функционисање локалне самоуправе и 
задовољење пружања услуга грађана у комуналној области, Градско 
веће је утврдило:  

 
- Предлог одлуке о поверавању обављања комуналне делатности превоза 

путника у приградском саобраћају на линији 32л, ради квалитетнијег 
регулисања градског и приградског саобраћаја, а на основу великог броја 
захтева корисника ове линије. 

- Предлог одлуке о поверавању обављања комуналне делатности организације, 
контроле и реализације интегрисаног тарифног система у превозу путника у 
градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша. 

 
      - Градско веће је утврдило и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
оснивању ЈП за стамбене услуге „НИШСТАН“ Ниш 
 

- Градско веће је прихватило иницијативу Управе за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај за поверавање обављања комуналне делатности 
организације контроле и реализације интегрисаног тарифног система у 
превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији Града 
Ниша ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш. 

 
 Ради решавања наслеђених проблема у организовању ауто-такси превоза, 
Градско веће је донело; 
 

- Решење о давању сагласности на Програм оптималног организовања ауто-
такси превоза у 2009. години, 

- Решење о давању сагласности на Програм оптималног организовања ауто-
такси превоза у 2010. години, 

- Закључак у вези са применом Одлуке о ауто-такси превозу путника на 
територији Града Ниша, како би се превазишли наслеђени проблеми у 
организовању такси превоза на територији Града Ниша. 

  
 У складу са Одлуком о комуналним делатностима, Градско веће, као 
надлежни орган,  је донело:  
 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Паркинг 
сервис“ Ниш, о утврђивању цена паркирања моторних возила, 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш о утврђивању цене грејања. 

 
 Градско веће је утврдило: 
 

- Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног 
предузећа „Горица“ Ниш,  

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Горица'', 
- Предлог решења о давању сагласности на измењен и допуњен Програм 

пословања ЈКП ''Медиана'' Ниш за 2009. годину. 
 

• На основу законског и статутарног овлашћења да решава у управном 
поступку у другом степену, Градско веће је разматрало 18  жалби и одлучило 
о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у 
управним стварима из надлежности Града. 
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• Градско веће је у области финансија утврдило следеће предлоге аката:  

 
      -  Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2008. годину 

- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о  буџету Града Ниша за 2009. 
годину, 

- Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду, 
односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета 
Града Ниша градским општинама у  2009. години, 

- Предлог одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину, 
- Предлог одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама, 
- Предлог одлуке о градским административним таксама, 
- Предлог одлуке о неангажовању ревизора за екстерну ревизију завршног 

рачуна буџета Града Ниша за 2008. годину,  
- Предлог одлуке о изменама Одлуке о накнадама,  додацима на плату и 

другим примањима изабраних, постављених и запослених лица у органима и 
службама Града. 

 
– Градско веће је, ради усклађивања извршења буџета у 2009. години, у 
складу са Законом о буџетском систему, утврдило Предлог одлуке о 
ребалансу буџета Града Ниша за 2009. годину. 

 
  – Градско веће је, руководећи се  приходима и расходима које Град остварује, 
капиталним улагањима за важне пројекте и програме у Граду, трансферним 
средствима од Републике Србије, али и водећи рачуна о последицама економске 
кризе која је погодила и локалне самоуправе, утврдило: 

− Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2010. Годину и 
− Предлог одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским 

општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша 
градским општинама у 2010. години. 

  
• Такође, Градско веће је утврдило: 
− Предлог одлуке о утврђивању вредности бода за одређивање висине накнаде 

за коришћење грађевинског земљишта за 2009. годину, 
− Предлог одлуке о утврђивању вредности бода за одређивање висине накнаде 

за коришћење грађевинског земљишта за 2010. годину. 
  

• У области планирања, изградњe и уређивања грађевинског 
земљишта Градско веће је утврдило и: 

 
- Предлог одлуке о измени и допуни Oдлуке о давању у закуп грађевинског 

земљишта, 
- Предлог одлуке о начину и давању у закуп осталог неизграђеног грађевинског 

земљишта на локацији „Доње Међурово“ и донело Решење о давању 
сагласности на оглас о давању у закуп јавним надметањем грађевинског 
земљишта у јавној својини на локацији „Доње Међурово“ у складу са 
наведеном одлуком. 

- Предлог решења о исплати накнаде за земљиште и објекте који ће бити 
порушени приликом изградње Булевара Медиана у Нишу. 

 
 У складу са Законом о планирању и изградњи, који је ступио на снагу 11. 
септембра 2009. године, Градско веће је утврдило: 
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- Предлог одлуке о посебним условима за легализацију објеката, 
- Предлог одлуке о усклађивању Генералног плана Ниша 1995-2010 сa 

одредбама Закона о планирању и изградњи, 
- Предлог одлуке о изради планова генералне регулације седишта локалне 

самоуправе – Града Ниша за територију грађевинског подручја Генералног 
плана Ниша 1995-2010 . 

 
 Утврђено је 9 Предлога планова детаљне регулације, који су упућени 
Скупштини Града Ниша на доношење и то: 
 

- Предлог плана детаљне регулације рекреативног центра „Лозни калем“ у 
Нишкој Бањи, 

- Предлог плана детаљне регулације стамбеног блока ''Светопреображенска'' у 
Нишу, 

- Предлог плана детаљне регулације дела простора ’’Дуваниште III’’ у Нишу, 
- Предлог плана детаљне регулације јужне паралелне саобраћајнице у зони 

петље ’’Комрен’’ у Нишу, 
- Предлог измене и допуне плана детаљне регулације центра насеља 

’’Палилула-југ’’ у Нишу, 
- Предлог плана детаљне регулације девет улица на подручју насеља ''Горица'' 

у Нишу, 
- Предлог плана детаљне регулације улице „Новоселске“, 
- Предлог плана  детаљне регулације Спортско-рекративног центра „Ратко 

Јовић“ у Нишу,  
- Предлог плана детаљне регулације реконструкције постојећег далековода 110 

kV од ТС 400/220/110kV „Ниш 2“ до ТС 110/35 kV „Ниш 1“ са увођењем у ТС 
110/10kV „Ниш 8“ у Нишу, 

- Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације улице 
Војводе Мишића северно од реке Нишаве у Нишу, 

- Предлог одлуке о стављању ван снаге Плана детаљне регулације комплекса  
„Трг Краља Милана“ у Нишу. 

 
• Градско веће је у области заштите животне средине и пољопривреде 

утврдило:  
 

- Предлог одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине Града 
Ниша, 

- Предлог одлуке о буџетском фонду за заштиту животнe средине Града Ниша. 
 
Градско веће је утврдило предлоге посебних програма из области заштите 
животне средине које је упутило Скупштини Града и то: 
 

- Предлог програма сузбијања и уништавања коровске биљке амброзија – 
ambrosia artemiisifolia на територији Града Ниша у 2009. години, 

- Предлог програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Града Ниша за 2009. годину, 

- Предлог решења о усвајању извештаја Фонда за развој пољопривреде за 
2008. годину, 

- Предлог решења о давању сагласности  на Програм Фонда за развој 
пољопривреде Града Ниша за 2009. годину. 
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• У области здравства и социјалне заштите: 
 

 Градско веће је, ради правовременог деловања због најављеног ширења 
епидемије грипа типа А Х1 Н1: 

− Предложило Градоначелнику формирање радног тела за израду акционог 
плана деловања у случају ширења епидемије грипа типа А Х1 Н1. 
 

 Градско веће је утврдило: 
− Предлог решења о преносу без накнаде Клиничком центру Ниш права 

коришћења и управљања на ванкњижном објекту Клинички центар Моноблок, 
− Предлог програма социјалног становања на територији Града Ниша. 

 
Настављајући реализацију успешно започетог пројекта који је Градоначелник 
прихватио на предлог, најпре Савета за пронаталитетну политику, а затим и 
Градског већа, а како би јединствени вид помоћи при запошљавању будућих 
мајки могао да се настави и убудуће, утврђен је Предлог одлуке о субвенцији 
за запошљавање трудница на територији Града Ниша. 

 
 Како би се омогућило остваривање права из области социјалне заштите и за 
лица која су избеглице или расељена са Косова и Метохије, Градско веће је 
утврдило Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима из области 
социјалне заштите на територији Града Ниша. 
 
 Градско веће је, у складу са  Одлуком о правима из области социјалне 
заштите на територији Града Ниша, донело Решење о давању сагласности на 
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини и начину испоруке 
бесплатног оброка. 
 

• У области образовања, културе и спорта, Градско веће је утврдило: 
 

- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о мрежи основних школа на 
територији Града Ниша, 

 
- Предлоге решења о образовању Савета манифестација, ради несметаног 

одржавања сталних градских манифестација  и упутило их Скупштини Града, и 
то: 

1) Фестивала глумачких остварења играног филма „Филмски сусрети Ниш“ 
2) Интернационалне хорске свечаности 
3) Ликовна колонија „Сићево“ 
4) Књижевна колонија „Сићево“ 
5) Нишке интернационалне музичке свечаности – „НИМУС“ 
6) „Мајска песма“- фестивал дечје музике  
7) „Нисомниа“ – музички фестивал 
8) Интернационални „NišVille“ џез фестивал  
9) Новогодишњи концерт бечких валцера 

 
 Ради трајног решавања проблема у пословању Установе Дечији културно 
образовни и рекреативни центар, Градско веће је : 

- донело Закључак о приступању изради нацрта одлуке о издвајању 
организационе јединице која послује у Дивљани из Установе ДКОРЦ Ниш и 
утврдило: 
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- Предлог одлуке о изменама и допунама Oдлуке о оснивању Установе Дечији 
културно образовани и рекреативни центар Ниш, 

- Предлог одлуке о оснивању Установе Дечије одмаралиште ''Дивљана'' . 
 
 Градско веће је донело Закључак којим је прихватило Иницијативу у вези са 
адаптацијом сцене у згради Народног позоришта у Нишу за рад опере. 
 

• Градско веће је, препознајући значај појединих пројеката који су достављани 
на адресу Градског већа,  донело закључке којим је предложило 
Градоначелнкиу да у име Града, прихвати учешће у следећим пројектима: 

 
а) из области образовања и културе 

 
- ''Супервизија израде Стратегије развоја културе Града Ниша од 2010. до 2013. 

године'', 
- ''Омладинско    предузетништво у средњим стручним школама'' , 
- ’’Промоција предузетничких вештина у средњим стручним школама’’, 
- „Археолошка истраживања локалитета културне групе Бубањ-Хум“ , 
- ''Бесплатне џез радионице“  , 
- „Сређивање источне капије Горица – II фаза'', 
- ''Нишки инвестициони форума – НИФ 2009'', 
- „Заједнички свет игре и стваралаштва“, 
- „Израда програмске основе и промоција канцеларије Града Ниша за 

међународну сарадњу у области науке, образовања и културе“. 
 
б) из области спорта 

 
- ''Европско првенство у рукомету за кадеткиње у 2009. години“, 
- ''Балканско првенство за јуниоре 2009.године. 

 
в) из области развоја Града, уређења и заштите животне средине 

 
- „Чишћење и озелењавање новоизграђених кружних токова и разделних 

површина на саобраћајницама у Граду Нишу“ , 
- „Мониторинг и санација загађених зона из којих се обезбеђује снабдевање 

пијаћом водом Града Ниша“, 
-  „Комунално инфраструктурно опремање – канализациони систем 

индустријске зоне Север Ниш“, 
- ''Бојанине воде - завршетак шумског пута'', 
-  „Оснивање Слободне зоне Града Ниша – реализација I фазе Израда 

елабората о постојању економске оправданости за оснивање Слободне зоне 
Града Ниша“, 

- ''Формирање рециклажних острва'' , 
- ''Уређење међублоковског зеленила на територији Града Ниша'', 
- ''Изградња студентског дома у Нишу''. 

 
г) ради побољшања рада у предузећима и установама чији је оснивач Град 

 
- „Умрежавање издвојених локација за наплату обједињеног рачуна са 

централном локацијом ЈКП „Обједињена наплата“, 
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- „Изградња монтажног објекта површине око 135 м2, за потребе Установе за 
предшколско васпитање, образовање, здравствену заштиту, исхрану, 
угоститељство и туризам „Пчелица“ , 
 

- „Интегрисани сервис услуга за негу старих и инвалидних лица“, који Град 
спроводи у сарадњи са Центром за социјални рад и Нациналном службом за 
запошљавање, а у циљу пружања помоћи овим угроженим категоријама 
становништва. 

 
д) други пројекти 

 
- ’’Израда стратегије развоја туризма Града Ниша’’. 
- „Трудноћом до посла“ -  Пројекат којим је успостављен  јединствен вид помоћи 

будућим мајкама 
-  „Унапређење конкурентности аердорома „Константин Велики“, 
- „Развој авио-саобраћаја као основ за унапређење конкурентности и 

искоришћености туристичких потенцијала Града Ниша и региона југоисточне 
Србије“ и Закључак којим се предлаже  Градоначелнику Града Ниша да 
закључи уговор о превозу путника са Wind Jet S.p.A. компанијом на 
планираним летовима Wind Jet S.p.A. компаније, 

- ''Подизање капацитета МСП и  ГО Палилула и увођење стандарда ИСО 
9001:2001“ , 

- ’’Рашчишћавање терена за формирање стаза на излетишту Бубањ’’ , 
- „Парк љубави“. 

 
• Посебно сагледавајући улогу и значај младих, Градско веће је донело 

 
- Закључак о подржавању иницијативе Савета за младе за израду портала 

Савета и Пројекта за израду локалне стратегије за младе, 
- Закључак којим подржава иницијативу Савета за младе Скупштине Града 

Ниша за израду локалне стратегије за младе и локалног плана акција Града 
Ниша за период 2010.-2014.   

 
• У складу са статутарним овлашћењем, Градско веће је донело решења о 

давању сагласности на акте управа и служби Града и акте градских 
општина и то: 

 
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Управи Градске општине Нишка Бања и 
- Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Управи Градске општине Црвени Крст.  
  

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

 
- Предлог одлуке о прихватању Протокола о братимљењу и успостављању 

сарадње између Града Ниша, Републике Србије и Општине Амаруси-
Република Грчка 

- Предлог одлуке о приступању Града Ниша Асоцијацији европских градова 
културе (АVEС), 
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- Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о 
братимљењу Градске општине Медиана са Градском општином Микра из 
Солуна. 

 
• Остале активности 

 
Градско веће је у циљу праћења и побошљања функционисања и рада органа 

локалне самоуправе, затражило извештаје о раду органа и служби Града, који би 
садржали позитивне и негативне ефекте у раду, предлоге аката које треба донети   
на основу важећих прописа, како би се даље предузеле активности и приступило 
изради нацрта прописа, односно одредили носиоци, задаци и рокови за израду 
аката, ради њиховог даљег упућивању у скупштинску процедуру, 

 
Градско веће је утврдило Предлог одлуке о приступању изради Стратегије 

безбедности Града Ниша, са роком израде до јуна 2010. године . 
 
Ради решавања затечене кризне ситуације која је  настала радом клизишта на 

подручју села Мрамор и Крушце, Градско веће је донело Закључак о утврђивању 
критеријума по којима ће се исплаћивати накнада за станарину породица чије су 
куће угрожене клизиштем на подручју села Мрамор и Крушце. 
 
 Градско веће усваја Извештај о своме раду за период од 1.06.2009. године до 
31. децембра 2009. године и подноси га Скупштини Града Ниша, у складу са чланом 
47 Пословника о раду Градског већа Града Ниша,  по сопственој иницијативи.  
 
 
 
Број: 252-11/2010-03 
 
У Нишу, 11.03.2010. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 


