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 На основу члана 47 Пословника о раду Градског већа Града Ниша ('' Службени 
лист Града Ниша'', број 101/2008, 4/2009 и 58/2009), 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 02.03.2011. године,  усваја 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША 

ЗА 2010. ГОДИНУ 
  
 
 Извештај  о раду Градског већа Града Ниша обухвата период од 01. јануара 
2010. године до 31. децембра 2010. године. 
 У овом периоду Градско веће Града Ниша је одржало 42 седнице, на којима је 
разматрано 509 тачака дневног реда. 
 У складу са  својим законским и статутарним овлашћењима, Градско веће је 
разматрало и утврдило 236 предлог акaта и упутило их Скупштини Града на 
разматрање и доношење.  
 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. 
 

Градско веће је у складу са надлежностима, предузело одређене активности: 
 

• ОБЛАСТ РАЗВОЈА ГРАДА НИША 
 
 

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

 
- Предлог програма развоја Града Ниша за 2011. годину, 
- Предлог одлуке о усвајању Стратегије безбедности Града Ниша, 
- Предлог одлуке о усвајању Ревизије Стратегије развоја Града Ниша за период 

2009 - 2020 са Оперативним програмом 2009 - 2011. године, 
- Предлог одлуке о увајању Стратегије развоја малих и средњих предузећа и 

предузетништва Града Ниша 2009 – 2013. године, 
- Предлог одлуке о увајању Акционог плана одрживог развоја Града Ниша 2010-

2014. године, 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о распоређивању средстава 

остварених од продаје капитала у поступку приватизације, 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Посебног програма развоја локалне 

инфраструктуре коришћењем средстава остварених приватизацијом 
предузећа са територије Града Ниша, 

- Предлог одлуке о прихватању учешћа и суфинансирању пројеката из 
Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у Србији,  

- Предлог одлуке о прихватању обавезе сервисирања дуга за пројекте из 
Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у Србији, 
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- Решење о предлагању чланова у састав Регионалног развојног савета за 
регион Јужне и Источне Србије. 
 

• ОБЛАСТ ПЛАНИРАЊА, ИЗГРАДЊЕ, УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА  
 
Планска документа: 
 
Утврђени су предлози планских докумената, који су упућени Скупштини Града 

Ниша на доношење и то: 
 

− Предлог плана детаљне регулације улице Војводе Мишића, од ул. Вожда 
Карађорђа до булевара Немањића у Нишу, 

− Предлог плана детаљне регулације дела Новопланиране  улице на десној 
обали Нишаве од железничког до медошевачког моста у Нишу, 

− Предлог измена и допуна Плана детаљне регулације дела насеља „Паси 
Пољана“ у Нишу, 

− Предлог плана  детаљне  регулације улице Његошеве, улице Александра 
Петровића и улице Видовданске у Нишу, 

− Предлог плана детаљне регулације целина А2, Б2, В, Г, Д, Ђ у насељу 
„Београд мала“ у Нишу, 

− Предлог плана детаљне регулације улице Ђорђа Љубинковића у насељу 
Делијски Вис у Нишу, 

− Предлог плана детаљне регулације Матејевачког пута од улице Сомборске до 
петље на ауто-путу у насељу Доња Врежина у Нишу, 

− Предлог планa детаљне регулације за део улице 12. српске бригаде  у Нишу 
− Предлога измене и допуне Плана детаљне регулације насеља „9. мај“ за 

улицу Добродолску у Нишу, 
− Предлог Плана детаљне регулације блока  "Струмска" на  Кеју Кола српских 

сестара у Нишу, 
− Предлог измена Плана детаљне регулације дела пословно-стамбеног блока 

„Трг краља Александра ујединитеља – југ“ у Нишу, 
− Предлог измене и допуне Плана детаљне регулације Булевара Светог цара 

Константина - од Габровачке реке до раскрснице код Нишке Бање у Нишу, 
− Предлог измене и допуне Плана  детаљне  регулације "Трг радничких савета - 

југ" у Нишу, 
− Предлог изменa и допунa Плана детаљне регулације дела Булевара Медијана 

у Нишу, 
− Предлога измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара Светог цара 

Константина - од Габровачке реке до раскрснице код Нишке Бање у Нишу. 
 
Градско веће је упутило Скупштини Града на доношење: 

 
- Предлог одлуке о изради плана детаљне ругулације резервоарског простора 

IV висинске зоне – југ на локације „Марково кале“, 
- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације улице Драгчета 

Миловановића и улице Милана Топлице 2 део на подручју Бубањске долине у 
Нишу, 
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- Предлог одлуке о изради ПДР центра за ускладиштење пољопривредних 
производа и сервиса за поправку пољопривредне механизације 
ЕУРОМОРАВА доо, на подручју инфраструктурног коридора Е-75, деоница 
Ниш-Београд, код наплатне рампе Ниш и комплекса Наис, десна страна 
аутопута Ниш-Београд, 

- Предлог одлуке о изради одлуке о изради других измена и допуна дела ПДР 
„Сомборска центар“ у Нишу, 

- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације дела насеља Бубањска 
долина у Нишу, 

- Предлог одлуке о изради планa детаљне регулације дела државног пута Р-214 
од Комренске петље до границе Генералног плана у Нишу, 

- Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације насеља 
„9. мај“ – север у делу новопланиране улице (веза улица Брестовачке и улица 
Јастребачких партизана), 

- Предлог одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације блока 
„Станко Власотинчанин“ у Нишу,  

 

- Предлог одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља 
„9. мај“ за улицу Добродолску у Нишу. 
 
Градско веће је утврдило предлоге одлука о стављању ван снаге  следећих 

планских докумената и то:  
 

- Предлог одлуке о стављању ван снаге Урбанистичког пројекта Спортско-
рекреативног центра у улици Сретена Младеновића – Мике у Нишу, 

- Предлог одлуке о стављању ван снаге Регулационог плана гробља „Бубањ-
северни део“ у Нишу. 

 
Градско веће је такође разматрало нацрте планова које је доставила Управа 

за планирање и изградњу и донело: 
 

- Закључак о враћању на дораду Нацрта измена и допуна Плана детаљне 
регулације комплекса складишта и сервиса на потезу „Булевар Медијана – 
Бањска рампа“ у Нишу,  

- Решење о одбијању Нацрта плана детаљне регулације блока „Г-1“ централне 
зоне Ниша. 
 
Градско веће је разматрало: 
 

− Извештај о реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта за 
период 01.01.-31.12.2009. године,  

− Извештај о реализацији Програма одржавања комуналне инфраструктуре 
јавног земљишта градског и сеоског подручја за период 01.01.-31.12.2009. 
године. 

 
Градско веће је, у складу са законом, утврдило: 

 
− Предлог одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, 
− Предлог одлуке о утврђивању вредности бода за одређивање вредности 

накнаде за коришћење грађевинског земљишта, 
− Предлог програма о измени и допуни Програма уређивања грађевинског 

земљишта и изградње са финансијским планом за 2010. годину, 
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− Предлог програма о изменама и допунама Програма уређивања грађевинског 
земљишта и изградње са финансијским планом за 2010. годину, 

− Предлог програма о измени и допуни Програма одржавања комуналне 
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијким 
планом за 2010. годину, 

− Предлог програма о измени и допуни Програма одржавања комуналне 
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским 
планом за 2010. годину,  

 

− Предлог програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са 
финансијским планом за 2011. годину, 

− Предлог програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта 
градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2011. годину, 

− Предлог одлуке о стављању ван снаге Регулационог плана зоне сервиса и 
складишта у делу Радне зоне „Доње Међурово“, 
 

− Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о начину и давању у закуп 
осталог неизграђеног грађевинског земљишта на локацији „Доње Међурово“, 
 

− Предлог одлуке о усвајању Елабората о оправданости давања у закуп 
грађевинског земљишта у Радној зони „Доње Међурово“ у Нишу без накнаде, 

− Закључак којим се покреће иницијатива за израду елабората о оправданости 
давања у закуп грађевинског земљишта компанијaма „Yura Eltec“ Co.Ltd,  
„Sagem“ и „Haj ararat“ д.о.о. Ниш, 

− Предлог одлуке о оснивању „Слободне зоне ЈУГ“, 
− Предлог одлуке о оснивању Привредног друштва за управљање Слободном 

зоном ЈУГ Д.О.О., 
 

− Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о пословном простору Града 
Ниша,   

− Предлог решења о прихватању преноса права трајног коришћења на 
пословном простору уз накнаду, на локацији „Бранко Крсмановић“ у Нишу од 
Фондације за решавање стамбених потреба младих научних радника и 
уметника Универзитета у Нишу. 

 
 Градско веће је донело:  

  
- Решење о давању претходне сагласности на Одлуку о расписивању огласа за 

отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини јавним 
надметањем на локацији „Лозни калем“, 

- Решење о давању претходне сагласности на Одлуку о расписивању огласа за 
отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини јавним 
надметањем ради изградње објеката за породично становање у улици 
Призренска у насељу Брзи Брод и на другим локацијама. 

 
• ОБЛАСТ ФИНАНСИЈА 

 
    Градско веће је утврдило: 
 

- Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2011. годину,  
- Предлог одлуке о утврђивању прихода који припадају Граду, градским 

општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша 
градским општинама у 2011. години, 
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- Предлог одлуке о ребалансу буџета Града Ниша за 2010. годину, 
- Предлог одлуке о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених 

изворних прихода Града Ниша, 
- Предлог одлуке о боравишној такси, 
- Предлог одлуке о ангажовању предузећа за ревизију и екстерну ревизију 

завршног рачуна буџета Града Ниша за 2009. годину, 
- Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2009. годину, 
- Предлог одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта, 
- Предлог одлуке о допуни Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за 

уређивање грађевинског земљишта, 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским административним 

таксама. 
 

          Градско веће је донело: 
 

- Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града за период јануар – 
јун 2010. године,  

- Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период 
јануар-септембар 2010. године. 

- Закључак у вези са политиком регулисаних цена у комуналним делатностима  
- Закључак о отпису обрачунате камате на дуг по основу свих изворних и 

уступљених јавних прихода буџета Града Ниша који су доспели на наплату 
закључно са 31.12.2009. године, за привредне субјекте који се продају у 
поступку реструктуирања и приватизације, 

- Закључак о отпису обрачунатих камата на дуг по основу свих изворних и 
уступљених јавних прихода буџета Града Ниша које су доспеле на наплату са 
31.12.2009. године, 

- Закључак о отписивању дуга по основу локалне комуналне таксе за 
коришћење простора на јавним површинама или испред пословних 
просторија. 
 

• OБЛАСТ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
 
Градско веће је упутило Скупштини Града:  
 

- Предлог oдлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању и означавању 

назива насељених места, улица, тргова и зграда на територији Града Ниша 
- Предлог одлуке о допуни Одлуке о комуналним делатностима,  
- Предлог одлуке о поверавању обављања комуналнe делатности израде 

идејних и главних пројеката и остале техничке документације за изградњу, 
реконструкцију и одржавање водоводне и канализационе мреже и објеката за 
водоснабдевање и каналисање на територији Града Ниша, 

- Предлог одлуке о поверавању обављања комуналнe делатности израде 
идејних и главних пројеката и остале техничке документације за изградњу, 
реконструкцију и одржавање објеката система даљинског грејања на 
територији Града Ниша. 

 
Ради усклађивања оснивачких аката јавних предузећа и установа чији је 

оснивач Град са донетим законима којима се уређује обављање њихове делатности  
и другим прописима, Градско веће је утврдило: 
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- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног 

предузећа "Градска топлана" Ниш, 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног 

предузећа за пијачне услуге "Тржница" Ниш, 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног 

предузећа  "Медиана" Ниш, 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног 

предузећа „Паркинг-сервис“-Ниш, 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног 

предузећа за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш, 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног 

предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и 
накнада, 

- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Јавном предузећу  за 
аеродромске услуге "Аеродром Ниш", 

- Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Градска 
стамбена агенција Ниш, 

- Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању ЈП Завод за урбанизам Ниш 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа 

Дирекција за изградњу Града Ниша, 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа 

"Градска стамбена агенција" Ниш, 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа 

Завод за урбанизам Ниш, 
- Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Градска 

стамбена агенција“ Ниш, 
- Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању ЈП Завод за урбанизам Ниш 
- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 

Статута ЈП Завода за урбанизам Ниш. 
 

Градско веће је на основу овлашћења прописаних оснивачким актима 
предузећа, донело: 
 

- Решење о давању сагласности на цене Управног одбора ЈКП „Тржница“ Ниш о 
утврђивању пијачне накнаде на пијацама на територији Града Ниша, 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП за стамбене 
услуге „Нишстан“ о одређивању цена одржавања стамбеног и пословног 
простора, 

- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП Нишстан о 
одређивању цена одржавања простора чији је носилац права располагања 
Град Ниш, 

- Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама обавезних димничарских 
услуга, 

- Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама редовног одвоза смећа, 
- Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама неопходних погребних 

услуга, 
- Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и канализације, 
- Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Паркинг 

сервис“ Ниш о утврђивању цене паркирања моторних возила, 
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- Решење о давању сагласности на Програм уређивања и одржавања градских 
гробаља у употреби и рад дежурне службе за 2010. годину, 

- Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања јавних 
зелених површина за 2010. годину,  

- Решење о давању сагласности на Програм рада на одржавању комуналних 
објеката у Граду за 2010. годину, 

- Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавне хигијене на 
територији Града Ниша за 2010. годину, 

- Решење о давању сагласности на Програм сакупљања отпада и прања 
типских посуда за 2010. годину ЈКП Медијана, 

- Решење о давању сагласности на Програм пружања димничарских услуга ЈКП 
„Медиана“ Ниш за 2011. годину, 

- Решење и давање сагласности на Програм рада Зоохигијенске службе за 
2010. годину ЈКП Медијана Ниш. 

 
• OБЛАСТ САОБРАЋАЈА 

 
Градско веће је упутило Скупштини Града на доношење: 

- Предлог одлуке о изменама Одлуке о ауто такси превозу путника на 
територији Града Ниша. 
 
Градско веће је разматрало и донело: 
 

- Закључак о прихватању иницијативе за продужење рока за испуњење услова 
за обављање такси превоза, 

- Ревидирану анализу оправданости изградње паркинг гаража у Граду Нишу са 
предлогом локација – ревизија 2010. године, 

- Закључак о прихватању иницијативе за покретање припремних радњи за 
реализацију поступка поверавања обављања комуналне делатности уређења 
и одржавања јавних простора за паркирање, 

- Решење о давању сагласности на Одлуке Управних одбора Предузећа о 
ценама превоза и финансирању функцијe превоза путника у градском и 
приградском саобраћају, и то: 

− Јавног предузећа за аеродромске услуге "Аеродром Ниш", 
− Акционарског друштва за саобраћајну делатност "Ниш-експрес" 

А.Д. Ниш, 
− Предузећа за превоз путника у друмском саобраћају 

''Транспродукт бус-превоз'' д.о.о. Београд, 
− Предузећа за трговину на велико и мало ''Ћурдић'' д.о.о. 

Београд, 
− Предузећа за промет робе и услугa ''Лекон'' д.о.о. Београд. 

Ради унапређења организације превоза путника у градском саобраћају, 
Градско веће је донело: 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да донесе решење о 
прихватању учешћа и финансирању пројекта „Одрживост и унапређење 
сектора превоза путника на линији 34А и 34Б у Нишу“  

 

 Градско веће је донело: 
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- Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма оптималног 
организовања ауто-такси превоза у 2010. години, 

- Решење о давању сагласности на Програм оптималног организовања ауто – 
такси превоза у 2011. години. 

 
 

• ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

 
Градско веће је упутило Скупштини Града: 
 

- Предлог одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији 
Града Ниша, 

- Предлог одлуке о усвајању Локалног плана акције за децу Града Ниш, 
- Предлога одлуке о изменама и допунама Oдлуке о правима из области 

социјалне заштите на територији Града Ниша, 
- Предлог одлуке о оснивaњу Сигурне куће за жене и децу жртве породичног 

насиља, 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе за 

предшколско васпитање, образовање, здравствену заштиту, исхрану, 
угоститељство и туризам „Пчелица“ у Нишу, 

- Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Центра за социјални рад  „Свети 
Сава“ у Нишу, 

- Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Предшколске установе 
„Пчелица“ Ниш, 

- Предлог решења о давању сагласности на Статут предшколске установе 
„Пчелица“ Ниш,  

- Предлог решења о утврђивању економске цене услуга Предшколске установе 
„Пчелица“ Ниш. 
 

У складу са Статутом Града и оснивачким актима здравствених установа 
примарног здравства у Граду, Градско веће је разматрало и утврдило предлоге 
решења о давању сагласности на планове и програме рада ових установа за 2010. 
годину  и предлоге решења о усвајању извештаја о раду за 2009. годину. 

 
Градско веће је донело: 

 
- Правилник о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи 

„Пчелица“ Ниш,   
- Закључак о једнократној помоћи пензионерима са пребивалиштем и 

боравиштем на територији Града Ниша чије су пензије на дан 31.12.2009. 
године једнаке или мање од 12 000 динара, 

- Закључак о прихватању иницијативе да се приступи изради Локалног плана 
акције за унапређење положаја Ромкиња на територији Града Ниша, 

- Закључак о усклађивању рада Градског већа са Законом о заштити 
становништва од изложености дуванском диму. 

 
Градско веће је дало сагласност на Правилнике о изменама и допунама 

Правилника о садржини и начину испоруке бесплатног оброка за месец јули, август, 
септембар, октобар и новембар.  
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Ради побољшања рада у предузећима и установама чији је оснивач Град, 
Градско веће је донело: 

 
- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да донесе решење о употреби  

средстава из текуће буџетске резерве на име дуговања у пословању ДКОРЦ- 
а, 

- Закључак о прихватању иницијативе за доношење одлуке о уступању дела 
објеката на коришћење у улици Сестре Баковић бб Центру за дневни боравак 
деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“, ради 
стварања бољих услова за рад и квалитетнијег обављања делатности Центра 
''Мара''. 

 
• ОБЛАСТ КУЛТУРЕ, ОБРАЗОВАЊА И СПОРТА 

 
 Градско веће је упутило Скупштини Града на усвајање и то: 
 

- Предлог одлуке о усвајању и имплементацији Агенде 21 за културу у Граду 
Нишу, 

- Предлог одлуке о финансирању активности у области спорта у Граду Нишу, 
- Предлог одлуке о изменама Одлуке о финансирању активности у области 

спорта у Граду Нишу, 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Галерије 

савремене ликовне уметности у Нишу, 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народног музеја у 

Нишу, 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народног 

позоришта у Нишу, 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе Нишки 

културни центар, 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Нишког 

симфонијског оркестра у Нишу, 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Позоришта лутака 

у Нишу, 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе за 

физичку културу Спортски центар „Чаир“, 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Историјског 

архива у Нишу, 
- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народне 

библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу, 
- Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Регионалног Центра за 

професионални развој запослених у образовању, 
- Предлога одлуке о измени Одлуке o Народном универзитету, 
- Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Центра за дневни боравак деце, 

омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш, 
- Предлог одлуке о измени Одлуке o оснивању Установе Дечије одмаралиште 

„Дивљана“, 
- Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Установе Дечији центар Ниш, 
- Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за радио и 

телевизијску делатност „Нишка телевизија“, 
- Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма 

рада Народног позоришта Ниш за 2010. годину, 
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- Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада 
установе Нишки културни центар за 2010. годину. 
 
Градско веће је донело: 

 
- Решење о давању сагласности на одлуку Комисије за подстицај развоја 

талентованих ученика и студената о новчаном износу награде најбољим 
студентима.  
 
Градско веће је донело: 

 
- Решење о образовању радног тима за разматрање приспелих приговора 

кандидата на Одлуку комисије за подстицај развоја талентованих ученика и 
студената о додели стипендија за 2010. годину, 

-  разматрало Извештај о раду Комисије за подстицај развоја талентованих 
ученика и студената у 2009. години.  

  Поступајући по приговорима кандидата на Одлуку комисије за подстицај 
развоја талентованих ученика и студената о додели стипендија за 2010. годину, 
Градско веће је донело 55 Решења и 1 Закључак. 

 
• ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПОЉОПРИВРЕДЕ  

 
Градско веће је упутило Скупштини Града: 

- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији Града Ниша за 2010. годину, 

- Предлог одлуке о заштити пољопривредног земљишта и организовању 
пољочуварске службе на подручју Града Ниша, 

- Предлог решења о образовању комисије за израду предлога годишњег 
програма заштите, уређења и коришћење пољопривредног земљишта на 
територији Града Ниша. 

 
 Градско веће је донело: 
 

− Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине 
Града Ниша за 2010. годину,  

− Програм системске дератизације и дезинсекције на територији Града Ниша за 
2010. годину, 

− Програм праћења активности радионуклида у земљишту и у животној средини 
на територији Града Ниша за 2010-2011, 

− Програм мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији Града Ниша 
за 2010-2011, 

− Програм праћења квалитета површинских вода реке Нишаве на територији 
Града Ниша за 2010.-2011. годину, 

− Програм праћења параметара животне средине у школама основног 
образовања на територији Града Ниша за 2010. годину, 

− Програм праћења квалитета земљишта на територији Града Ниша за 
2010/2011 годину, 
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− Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за 2010/2011 
годину, 

− Програм мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена на територији 
Града Ниша за 2010/11. годину, 

 
- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да одобри финансирање 

програма систематске дератизације и дезинсекције на територији Града Ниша 
за 2010. годину,  

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да одобри финансирање 
програма праћења активности радионуклида у земљишту и у животној 
средини на територији Града Ниша за 2010. годину,  

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да одобри финансирање 
програма мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији Града Ниша 
за 2010. 2011. годину,  

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да одобри финансирање 
Програма праћења квалитета површинских вода реке Нишаве на територији 
Града Ниша, 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да одбори финансирање 
Програма праћења параметара животне средине у школама основног 
образовања на територији Града Ниша за 2010. годину, 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да одобри финансирање 
Програма праћења квалитета земљишта на територији Града Ниша за 
2010/2011 годину, 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику финансирање програма 
контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за 2010/2011 годину, 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша финансирање 
Програма мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена на територији 
Града Ниша за 2010/11. годину. 

 
• ПРОЈЕКТИ 

 
Градско веће је донело закључке којим је предложило Градоначелнику да у 

име Града, прихвати учешће у следећим пројектима: 
 

a) област развоја Града 
 

- Закључак о прихватању учешћа Града Ниша у суфинансирању пројекта 
Реконструкција раскрсница у Граду Нишу – прелазак на режим кружних 
токова, који се суфинансира средствима НИП-а, 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да прихвати 
реализацију и суфинансирање пројекта „Побољшање градских услуга и 
капацитета управљања у Граду Нишу“, 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да прихвати учешћe 
у пројекту „Оснивање центра за одрживи развој пројекaта, пројектовање и 
спровођење пројеката према стандардима Европске уније“, 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да донесе решење о 
прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Сиреви кластера југ“ који у 
оквиру Регионалног-економског програма развоја 2 (RDEPR 2) финансира 
Европска унија, 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе решење 
о прихватању учешћа и финансирању пројекта „Ревитализација фасаде 
зграде Палате правде у Нишу-I фаза“, 
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- Закључак о давању сагласности ЈП „Аеродром“ Ниш за узимање зајма од АД 
Аеродром „Никола Тесла“ Београд,  

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да донесе Решење о измени 
решења о суфинансирању пројекта „Рашчишћавање терена за формирање 
трим стаза на излетишту Бубањ“,  

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику суфинансирање Пројекта 
"Уређење улазног дела Церјанске пећине, спелеоморфолошка испитивања и 
постављање туристичке сигнализације“, 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да закључи уговор са 
компанијом ''Montenegro Airlines'', партнером у Пројекту ''Унапређење 
конкурентности аеродрома Константин Велики'', 

- Закључак о прихватању учешћа Града Ниша у суфинансирању пројектима који 
се суфинансирају средствима НИП-а, 

- Закључак о прихватању учешћа Града Ниша у суфинансирању пројеката који 
се суфинансирају средствима НИП и то:  

 
• реконструкција улица у Граду Нишу 
• реконструкција градских улица у Нишу – улица Вожда Карађорђа са 

прилазним улицама 
• Хумски колектор  

 
- Закључак којим се предлаже Градоначелнику учешће и суфинансирање 

пројекта „Оснивање кластера на Јадранско - дунавском подручју-
Територијални маркетинг на Јадранско дунавском подручју“. 

 
Градско веће је усвојило Извештај о реализацији пројекта „Унапређење 

конкурентности Аеродрома Константин Велики“ и донело Закључке којима је 
предложило Градоначелнику Града Ниша да донесе решења о измени Решења о 
финансирању Пројекта "Унапређење конкурентности Aеродрома“ Константин 
Велики".  

 
б) област образовања и културе 
 

- Закључак о спровођењу акције „Град Ниш награђује најбоље студенте – 
стипендисте, најбоље спортисте и спортске клубове у 2009-2010 години 
бесплатном повратном авио картом до европских дестинација“, 

- Закључак у вези са пружањем подршке Универзитету у Нишу и факултетима, 
ради побољшања услова рада и студентског стандарда, 

- Закључак о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта ТВ серијала „Глас 
Ниша – Глас матице“. 

 
в) област спорта 
 

- Закључак у вези са реализацијом Супер финала FINA Ватерполо светске лиге, 
- Закључак којим се предлаже Градоначелнику закључивање уговора са 

Ватерполо савезом Србије у вези са одржавањем Супер финала FINA 
Ватерполо светске лиге, које је успешно организовано и у складу са највишим 
светским стандардима. 

 
г) област уређења и заштите животне средине и туризма 
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- Пројекат „Локални Регистар - катастар извора загађивања животне средине 
Града Ниша“, 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша финансирање 
Пројекта „Локални Регистар - катастар извора загађивања животне средине 
Града Ниша“, 

- Пројекат израде стратешких карата буке на територији Града Ниша за 
2010/2011. годину, 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша финансирање 
Пројекта израде стратешких карата буке на територији Града Ниша за 
2010/2011. годину, 

- Закључaк о прихватању учешћа и имплементацији Пројекта „Развој одрживог 
менаџмента и коришћење шума“, 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри учешће 
Града Ниша на првом међународном Сајму екологије, енергетске ефикасности 
и обновљивих извора енергије CEEE Ниш 2010, 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри 
суфинансирање Пројекта уређења међублоковског зеленила на територији 
Града Ниша за 2010/2011. годину, 

- Закључaк о прихватању учешћа и имплементацији Пројекта „Јачање и развој 
религиозних и природних туристичких маршута“, 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да прихвати 
реализацију и суфинансирање пројекта  „Јачање капацитета Града Ниша за 
амбијентални и екотуризам, 

- Закључак којим се предлаже прихватање наративног и финансијског извештаја 
ЈП Дирекција за управљање и развој Нишке Бање о реализацији пројекта 
„Бојанине воде – завршетак шумског пута“ и одобрава реализација пројекта и 
активности замене вучног ужета на стази „Соколов камен“, 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да донесе решење о учешћу и 
суфинансирању пројекта Валоризација туристичког центра „Облачинско 
језеро“.  

 
д) област здравства и социјалне заштите 
 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику доношење решења о 
прихватању учешћа у финансирању пројекта „Скрининг становништва Града 
Ниша старосне доби од 50 – 70 година на присуство окултне крви у столици“, 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику да донесе решење о прихватању 
учешћа и суфинансирању пројекта „Смањење сиромаштва кроз локални 
одрживи развој у јужној Србији“ (HELP), 

- Закључaк о прихватању учешћа и имплементацији Пројекта „Центар за 
социјалне интеграције“, 

- Закључак којим се предлаже Градоначелнику прихватање финансирање 
пројекта и учешће Града у пројекту „Интегрисани сервис услуга за негу старих 
и инвалидних лица“, којим је настављена успешна  реализација већ започетог 
пројекта, који је првобитно финансиран од стране надлежног министарства, а 
у сарадњи са Центром за социјални рад, 

- Закључак о учешћу Града Ниша у Пројекту Реконструкција, доградња и 
опремање Клинике за кардиохирургију у Клиничком центру Ниш, 

- Закључак о учешћу Града Ниша у Пројекту изградње гасне котларнице у 
Клиничком центру Ниш. 

 
ђ) област становања 
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- Решење о давању сагласности на пројекат „Изградња и продаја станова за 

социјално становање Л1-Л4 на локацији у ул. Петра Аранђеловића у Нишу“, 
- Решење о давању сагласности Управном одбору ЈП Градска стамбена 

агенција о прибављању у државну својину непокретности путем изградње 
стамбених објеката Л1-Л4 на локацији у ул. Петра Аранђеловића у Нишу. 

 
• 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 измени Правилника о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи Градске 
општине Палулула, 

− Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Управи Градске општине Медијана, 

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

− Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Управи за имовину и инспекцијске 
пословем,  

− Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Служби за послове Градског већа,  

− Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи Градске 
општине Палилула, 

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

 
• ОБЛАСТ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА, НЕВЛАДИНИМ И 

ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 
У склопу сарадње и ради реализације Споразума са Министарством одбране 

Републике Србије и Града Ниша, Градско веће је утврдило:  
- Предлога решења о прихватању преноса права трајног коришћења станова 

уз накнаду од ЈП Градске стамбене агенције Ниш,  
- Предлог решења о размени непокретности између Града Ниша и 

Министарства одбране Републике Србије, на основу кога Град преноси 
право коришћења стамбеног простора на Министарство одбране, док 
Република Србија – Министарство одбране преноси право коришћења 
одређених војних комплекса на Град Ниш.  

Такође, Градско веће је утврдило и: 
 

- Предлог решења о размени непокретности између Града Ниша и Јавног 
водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, на основу ког се врши 
пренос права коришћења непокретности, у циљу реализације Споразума о 
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заједничком финансирању изградње објеката за заштиту од поплава, 
прецизније заштите Града Ниша од великих вода Нишаве и притока, 

- Предлог одлуке о приступању Града Ниша оснивању Градске заједнице 
општина Ниш. 

 
Ради наставка реализације Пројекта ''Јачање конкурентности на локалном 

нивоу'' који Град Ниш спроводи у сарадњи са International finance corporation (IFC-ом), 
Градско веће је, како би се повећала ефикасност у раду  градских управа и служби 
Града, донело следеће акте:  
 

- Закључак о рационализацији рада градских управа и служби града, 
- Правилник о рационализацији рада градских управа и служби града, 
- Решење о увођењу регистра административних постиупака, 
- Решење о образовању Радног тела за регулаторну реформу, 
- Решење о образовању Оперативног тима за регулаторну реформу,  
- Правилник о регистру административних поступака (IFC) којим је 

успостављен Регистар свих административних поступака који се примењују 
у градским управама и службама. 

 
Градско веће је донело: 
 

- Решење o усвајању захтева за упис административног поступка: Дозволе и 
потврде у области управљања отпадом у Регистар админстративних 
поступака,  

- Решење o усвајању захтева за упис административног поступка: Учествовање 
у поступку израде пројекта парцелације и препарцелације у Регистар 
административних поступака,  

- Решење o усвајању захтева за упис административног поступка: Давање 
сагласности за израду пројекта исправке граница суседних парцела у Регистар 
административних поступака,  

- Решење o усвајању захтева за упис административног поступка: Утврђивање 
земљишта за редовну употребу објеката и формирање грађевинске парцеле у 
Регистар административних поступака,  

- Решење o усвајању захтева за упис административног поступка: Конверзија 
права коришћења грађевинског земљишта у право својине, уз накнаду, на 
основу члана 103. Закона о планирању и изградњи у Регистар 
административних поступака,  

- Решење o усвајању захтева за упис административног поступка: конверзија 
права коришћења на неизграђеном градском грађевинском земљишту у 
државној својини, стеченом ради изградње по прописима који су важили до 
13.05.2003. године или на основу одлуке надлежног органа, у право својине уз 
накнаду, на основу члана 104. Закона о планирању и изградњи у Регистар 
административних поступака,  

- Решење o усвајању захтева за упис административног поступка: потпуно 
регресирање трошкова боравка у Предшколској установи „Пчелица“ Ниш у 
Регистар административних поступака.  

• ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК У 2010. ГОДИНИ 
 

Решавајући у управном поступку у другом степену, Градско веће је донело 
седам решења, којима је одлучено о правима и обавезама грађана и правних лица. 
Градско веће је разматрало пет жалби, један приговор и један захтев странке за 
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утврђивање надлежног органа. Приликом разматрања поднетих жалби, Градско веће 
је донело четири решења о одбијању жалбе странке, једно решење о поништењу 
решења првостепеног органа, једно решење о поништењу обавештења 
првостепеног органа и једно решење о утврђивању надлежног органа за решавање у 
управној ствари. 
 

• ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
 

Градско веће је поводом обележавања 1700. годишњице Миланског едикта 
донело: 

 
- Закључак којим се предлаже Градоначелнику закључивање уговора са 

Српском православном црквом - Епархије нишке у вези заједничке градње 
Комплекса цара Константина у Нишу. 
Ради свеобухватнијег увида у пословање јавних предузећа чији је оснивач 

Град и сагледавања мера за санацију губитака, Градско веће је донело Закључак 
којим је наложило јавним предузећима и надлежним управама да предложе мере за 
санацију губитака у јавним предузећима, јавним комуналним предузећима и 
установама чији је оснивач Град. 

Ради решавања проблема плаћања закупа стамбеног простора за смештај 
породица угрожених клизиштем у селу Мрамор и Крушце, Градско веће је донело 
Закључак о  одобравању средстава Градској општини Палилула на име плаћања 
закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених клизиштем у селу 
Мрамор и Крушце за период  март, април и мај 2010.године и Закључак о преносу 
средстава Градској општини Палилула, на име на име плаћања закупа стамбеног 
простора, за период јун, јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2010. 
године.  
 Градско веће је донело Закључак ради решавања проблема у вези са 
пословним простором који користи Стрељачки клуб Ниш 1881. 

Градско веће је донело Закључак који је прихватило  иницијативу Регионалног 
центра за развој запослених у образовању – Ниш за организовање семинара и 
едукација у овом центру за запослене у образовању у Граду Нишу и околини. 

* 
Градско веће, у складу са чланом 47 Пословника о раду Градског већа Града 

Ниша, подноси Извештај о раду Скупштини Града Ниша, по сопственој иницијативи. 
 
Број: 210-70/2011-03 
У Нишу, 02.03.2011. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 

 
 
 


