
На  основу  члана  2  и  72.  Пословника  о  раду  Градског  већа  Града  Ниша
("Службени лист Града Ниша", број  1/2013),

Градско веће Града Ниша на седници од 08.06.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ И

ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОБЛЕМА МЕШТАНА
СЕЛА МРАМОР И КРУШЦЕ, ЧИЈЕ СУ КУЋЕ УГРОЖЕНЕ КЛИЗИШТЕМ

I Образује се Радни тим за израду плана активности и предузимање мера за
решавање  стамбеног  проблема  мештана  села  Мрамор  и  Крушце,  чије  су  куће
угрожене клизиштем (у даљем тексту: Радни тим), у саставу:

Координатор
1. Предраг Савић, члан Градског већа Града Ниша

Чланови:
2. Бобан Џунић, председник Градске општине Палилула
3. Милош Стојковић, председник Скупштине Градске општине Палилула
4. Светлана Петковић, Управа за имовину и инспекцијске послове 
5. Иван Грмуша, Управа за имовину и инспекцијске послове 
6. Валери Стоилков, ЈП Завод за урбанизам Ниш
7. Дејан Пешић, ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
8. Предраг Ристовић, Републички геодетски завод – Служба за катастар Ниш
9. Живојин Јанковић, Управа за планирање и изградњу 
10. Драган Миловановић, Управа за планирање и изградњу. 

II Задатак Радног тима је:
- разматра Извештај Комисије за преиспитивање решења у вези са пружањем

помоћи становницима са подручја села Мрамор и Крушце чије су куће проглашене
неусловним за становање;

-  утврђује  број  домаћинстава,  критеријуме  и  начине  решавања  стамбеног
проблема мештана; 

-  одређује  механизме  координације  и  смернице  за  сагледавање  стања  на
терену и пружање помоћи житељима ових подручја;

-  предузима  активности  на  успостављању  сарадње  са  потенцијалним
пружаоцима донације;

- успоставља и предузима заједничке активности са републичким органима у
циљу пружања подршке становницима са подручја села Мрамор и Крушце чије су
куће проглашене неусловним за становање;

-  учествује  у  припреми  предлога  плана  стратешког  решавања  проблема
клизишта на територији Града Ниша;

-  предлаже  Градском  већу  прихватање  пројекта  у  циљу  предузимања
заједничких активности на пружању помоћи становништву са ових подручја; 

-  презентује  пред  надлежним  министарствима  и  Владом  Републике  Србије
предлог финансијских конструкција за пружање помоћи за изградњу објеката;

-  учествује  у  заједничким  активностима  са  телима  и  органима  Републике
Србије – Владе Републике Србије у отклањању последица насталих активирањем
клизишта;

- разматра информације о стању у вези са започетим пројектима;



-  стара  се  о  плану  реализације  активности  и  мера  на  решавању  питања
житеља ових подручја;

-  покреће  иницијативу  за  финансирање  расхода  из  буџета  Града  и  буџета
Републике  Србије  на  име  отклањања и  решавање стамбеног  проблема мештана
села Мрамор и Крушце чије су куће проглашене неусловним за становање;

- обавља и друге послове по налогу председника Већа.

III Стручне  и  административно-техничке  послове  за  потребе  Радног  тима
обавља  Управа  за  планирање  и  изградњу у  сарадњи  са  Управом  за  имовину  и
инспекцијске послове.

IV Ово решење објавити у "Службеном листу Града Ниша". 

Број: 878-33/2013-03
У Нишу, 08.06.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

П Р Е Д С Е Д Н И К

Проф. др Зоран Перишић


