
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/2008)  и  члана  72. Пословника  о  раду  Градског  већа  Града  Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 09.07.2013. године,
доноси

З А К Љ У Ч А К

I Градско веће Града Ниша препоручује Градоначелнику Града Ниша, да
у  циљу  побољшања  услова  рада  полиције  на  територији  Града  Ниша  и
успостављања  квалитетног  нивоа  безбедности  у  Граду,  закључи  уговор  о
уступању  права  на  коришћење  четири  возила  Министарству  унутрашњих
послова Републике Србије  - Полицијска управа у Нишу.

II За  реализацију  овог  закључка  задужују  се  Управа  за  финансије,
изворне  приходе  локалне  самоуправе  и  јавне  набавке  и  Градско  јавно
правобранилаштво.

III Закључак  доставити: Градоначелнику  Града  Ниша,  Управи  за
финансије,  изворне  приходе  локалне  самоуправе  и  јавне набавке,  Градском
јавном  правобранилаштву,  Министарству  унутрашњих  послова  Републике
Србије  - Полицијска управа у Нишу и архиви Градског већа.

О б р а з л о ж е њ е

Град  Ниш  је  донео  Стратегију  безбедности  Града  Ниша
("Службени  лист  Града  Ниша",  број  41/2010),  која  представља опредељење
највиших градских власти и грађана о виталним вредностима,  интересима и
приоритетима  на  пољу  безбедности,  са  прецизираном  визијом  и  мисијом  у
области побољшања квалитета безбедности људи и имовине у граду Нишу.

Јачањем сарадње и  партнерства  између  Града  Ниша и  Министарства
унутрашњих послова Републике Србије  - Полицијске управе у Нишу, у складу
са стратешким документима на републичком и локалном нивоу, настоји се да се
безбедносна активност усмери ка превентивном деловању, односно да се иде у
сусрет безбедносним проблемима и безбедносним потребама грађана Ниша.
Фокус је усмерен ка обезбеђивању бољих основа за унапређење ефикасности
превенције кривичних дела и прекршаја на територији Града Ниша.

Сагледавањем и анализом досадашње сарадње органа Града Ниша са
Полицијском управом за Град Ниш, уочено је да установљену праксу треба још
више ојачати на нивоу Града, у циљу подизања капацитета и стварања што
ефикасније полиције. 

Финансијска  помоћ  коју  је  до  сада  Град  пружао  Полицијској  управи
значајно је побољшала услове рада ПУ за град Ниш, а и досадашњи примери
координираних  активности  су  основа  за  настављање  још  чвршће  и
оперативније  сарадње  и  заједничких  активности  на  подизању  квалитета
безбедности у Нишу. 

Градско веће Града Ниша препоручује Градоначелнику Града Ниша да, у
циљу  побољшања  услова  рада  полиције  на  територији  Града  Ниша  и
успостављања  квалитетног  нивоа  безбедности  у  Граду,  закључи  уговор  о



уступању  права  на  коришћење  четири  возила  Министарству  унутрашњих
послова Републике Србије  - Полицијска управа у Нишу и тиме подржи отворен
и  активан  приступ  и  сарадњу  полиције  и  локалне  самоуправе,  у  циљу
побољшања услова рада полиције на територији Града Ниша и успостављања
квалитетног нивоа безбедности у Граду. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша доноси овај закључак.

Број: 1026-11/2013-03
У Нишу, 09.07.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
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