
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 Град Ниш и Градска општина Црвени Крст предузеће све мере и радње
како би се обезбедио комунални ред на територији Града, пре свега у улицама
Јадранска и Ђука Динић, имајући у виду прослављање седамнаест векова од
доношења Миланског едикта и одржавања низа културних манифестација на
територији Града Ниша.

II Градско веће Града Ниша препоручује координиране активности у циљу
сузбијања ванпијачне продаје робе на предметним локацијама.

У  том  циљу,  покреће  се  иницијатива  за  дежурством  и  контролом
ванпијачне  продаје  у  улици  Ђуке  Динић  и  целом  кварту  око  зграде
Универзитета у Нишу.

III Закључак  доставити: Градоначелнику  Града  Ниша,  Министарству
унутрашњих  послова  Републике  Србије  -  Полицијска  управа  у  Нишу,
Саобраћајној  полицији,  Управи за  комуналне  делатности,  енергетику  и
саобраћај, Градској општини Црвени Крст, Комуналној полицији, ЈКП „Тржница“
Ниш и архиви Градског већа Града Ниша.

О б р а з л о ж е њ е

Градско  веће  Града  Ниша,  ради превазилажења проблема ванпијачне
продаје на територији Града Ниша, покреће иницијативу за увођење комуналног
реда, укључивањем свих надлежних органа и служби, у циљу решавања овог
проблема, који у дужем временском периоду квари слику Града. 

Имајући у виду да досадашње акције на решавању овог проблема нису
дале жељене резултате, а да је у току обележавање године Миланског едикта и
да се очекује  долазак туриста из различитих земаља, потребно је предузети
координисану акцију свих субјеката у циљу обезбеђивања услова за несметано
функционисање Града.

С обзиром на то да се у близини ових улица, на локацији Нишке Тврђаве,
одржава низ културних манифестација, потребно је уредити овај део Града и
привести га намени, како би Град Ниш био достојан обележавања Миланског
едикта и на адекватан начин представљен будућим гостима.

Такође,  потребно  је  нагласити  и  да  је  ЈКП  „Тржница“  Ниш,  у  циљу
решавања  ванпијачне  продаје  на  територији  Града  Ниша,  понудила
продавцима  половних  ствари  из  Јадранске  улице  обезбеђен  простор,
свакодневно, без надокнаде, на пијаци „ОТЦ“, а продавцима пољопривредних
производа  Кванташку  пијацу,  која  је  скоро  празна  и  без  закупаца.  Иако  су
понуђени повољни услови продавцима, проблем није решен и није дошло до
смањења ванпијачне продаје. 



На основу наведеног, Градско веће Града Ниша предлаже коодинирану
активност свих надлежних органа и служби на територији Града Ниша у циљу
решавања овог проблема.
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У Нишу, 09.07.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
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