На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист
Града Ниша“ број 1/2013) и члана 12 Правилника о поступку припреме, израде и
доставе материјала („Службени лист ГрадаНиша“, број 125/2008),
Градско веће Града Ниша, на седници од 20.12.2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I

Утврђује се Предлог програма развоја Града Ниша за 2015. годину.

II
Предлог програма развоја Града Ниша за 2015. годину, доставља се
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице
Скупштине Града.
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша одређује се Драган Карличић, начелник Управе за привреду, одрживи
развој и заштиту животне средине.

Број: 1945-2/2014-03
У Нишу, 20.12.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

НАЦРТ

ПРОГРАМ
РАЗВОЈА ГРАДА НИША
ЗА 2015. ГОДИНУ

Децембар, 2014.године
0

САДРЖАЈ

На основу члана 20 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и
83/2014) и члана 21 и 37 Статута града Ниша (''Службени лист града Ниша'', број 88/2008),
Скупштина града Ниша, на седници од ___________. године, донела је

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА 2015. ГОДИНУ
I УСЛОВИ, МОГУЋНОСТИ, ПРЕТПОСТАВКЕ И ПРАВЦИ
РАЗВОЈА
1.1 Глобалне претпоставке развоја
Глобална развојна политика на нивоу државе је оквир који на одређени начин усмерава
економски и укупни развој локалне заједнице. Основни циљеви развојне политике Србије
дефинисани су владиним Нацртом Фискалне стратегије за период 2015-2017. године.
Економска кретања и изгледи Србије у 2015. години у великој мери ће зависити од кретања
и изгледа у међународном економском окружењу, пре свега, у чланицама еврозоне, које су главни
партнери Србије у робној размени и инвестицијама. Мере фискалне консолидације ће краткорочно
утицати на благ пад привредне активности у 2015. години. Основне мере фискалне консолидације у
наредне три године су смањење масе зарада у јавном сектору и пензија и унапређење рада и
корпоративизација највећих јавних државних предузећа.
Током 2015. године очекује се завршетак процеса реструктурирања предузећа. Успешна
приватизација ових предузећа, уз привлачење страних директних инвестиција неутралисаће ове
краткорочно негативне ефекте и обезбедити основу за одрживи раст у наредним годинама. Након
2015. године очекује се убрзање раста привредне активности по основу системског унапређења
привредног амбијента.
Циљ је да се структурним реформама успостави пословно окружење које ће омогућити:
- пораст страних и домаћих инвестиција,
- убрзање реструктурирања привреде,
- стварање услова за ново запошљавање и
- повећање продуктивности и конкурентности привреде.
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Макроекономске пројекције за период од 2015. до 2017. године указују на умерену путању
опоравка. Пројектована кумулативна стопа раста реалног БДП за наредне три године од 3%
заснована је на расту извоза и опоравку инвестиционе активности. Убрзање раста извоза и
инвестиција су носећи развојни фактори који ће, уз реструктурирање привреде у правцу
разменљивих добара, омогућити стварање здраве основе за убрзање раста, смањивање унутрашње
и спољне макроекономске неравнотеже, као и стварање простора за повећање животног стандарда
на реалним основама. Убрзање раста БДП у 2016. и 2017. години на 1,5% и 2,0%, респективно
засновано је, пре свега, на расту инвестиционе потрошње али и постепеном опоравку стандарда
становништва на реалним основама. Спровођење мера фискалне политике и побољшање пословног
и инвестиционог окружења омогућиће стварање основе за стабилан и одржив раст у наредним
годинама.
Пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије за 2015. годину
- БДП, реални раст од -0,5%;
- Инвестиције, реални раст од 0,9%
- Инфлација, крај периода 4,2%
- Стопа незапослености 21,3%

1.2 Локалне претпоставке развоја
Неопходан услов развоја града је планирање развоја, дефинисање циљева и развојних
определења на дужи рок и доношењe Стратегије развоја као основног развојног документа, као и
доношење секторских стратегија у појединим областима привредног и друштвеног живота. Због
тога је Ниш, донео Стратегију развоја Града. Спровођење основних развојних опредељења
дефинисаних Стратегијом реализује се конкретизацијом и дефинисањем активности на годишњем
нивоу - програмом развоја који Град Ниш доноси сваке године.
Стратегијом развоја града Ниша за период 2009-2020. године, дефинисана су четри основна
стратешка правца развоја и утврђена визија будућег развоја.
Акциони план одрживог развоја Града Ниша за период 2015-2020. године представља
свеобухватну листу пројеката и активности, којим се разрађују стратешка опредељења и
представља полазну основу у изради годишњег Програма развоја Града Ниша.
Програмом развоја Града Ниша за 2015. годину врши се конкретизација стратешких и
оперативних програмских опредељења и дефинишу се конкретне акције и задаци локалне
самоуправе у развоју Града током године.
Приоритетни циљеви развоја у 2015. години

1.
2.

Наставак активности локалне самоуправе на стварању повољног амбијента за нове, пре
свега, привредне инвестиције,
Привлачење инвеститора и ново запошљавање .

1.3 Могући извори финасирања
Развој града Ниша захтева значајне финансијске ресурсе за реализацију пројеката
2

дефинисаних Програмом развоја Града Ниша за 2015. годину.
Програм развоја Града Ниша за 2015. годину обухвата и неке пројекте за које се јавља потреба
утврђивања могућности мобилисања различитих видова финансирања и извора средстава из
домаћих и страних извора.
Расположиви финансијски ресурси у граду довољни су за покривање само дела пројеката.
Због тога ће Град морати да ојача своје напоре да стимулише потенцијалне инвеститоре на
локалном нивоу, и мораће да тражи екстерне изворе финансирања на националном и међународном
нивоу.
Финасирање предвиђених акција могуће је из једног или више извора финансирања, који могу
бити јавни, приватно‐јавни и приватни.
Домаћи извори финансирања
Као потенцијални домаћи извори финансирања програма и пројеката који се реализују кроз
Програм развоја Града Ниша за 2015. годину јављају се:
1. Фондови Републике Србије
2. Средства агенција Републике Србије
3. Кредитне линије, подстицајна средства и трансвери Владе и Министарстава РС
4. Буџет града Ниша
6. Кредитне линије пословних банака
7. Средства домаћих приватних инвеститора
8. Донације
Страни извори финансирања
Страни извори финансирања, могу се сврстати у неколико група.
1. ЕУ и остали међународни фондови и програми
2. Кредитне линије страних влада и међународних финансијских институција
3. Пројекти и средства заинтересованих страних инвеститора
4. Јавно-приватно партнерство и концесије
5. Донације
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II ТЕРИТОРИЈА, ИНФРАСТРУКТУРА И ОКРУЖЕЊЕ
ОПШТИ ЦИЉ: Инфраструктурни и одрживи развој територије усклађен са капацитетима животне средине: искоришћење
геостратешког и саобраћајног положаја Ниша на европском, националном и регионалном нивоу и побољшање приступа урбаним
садржајима на читавој територији града.

2.1 Студијска, урбанистичка и планска документација – уређење простора
Управљање простором и уређење простора треба да буде у функцији рационалног и функционалног коришћења
простора, актуелних иницијатива за развој Града Ниша, интереса инвестиционих захтева и задовољења потреба
грађана, привреде и других корисника.
Акције

2.1.1.

2.1.2.

Завршетак израде и усвајање планoва генералне регулације (ПГР) и планова
детаљне регулације (ПДР) за просторе од примарног значаја за град:
- ПГР-ови за подручја ГО Пантелеј и ГО Нишка Бања - друга фаза,
- ПГР-ови за подручја ГО Пантелеј, Црвени Крст, Палилула и Нишка Бања - трећа
фаза,
- Измена и допуна ПГР-а ГО Медијана и ПГР-а ГО Палилула - прва фаза,
- ПДР магистралног гасовода МГ-10 Ниш -Димитровград - граница Србија /
Бугарска на територији града Ниша,
- ПДР депоније отпада "Бубањ" на територији града Ниша,
- ПДР аеродрома "Константин Велики" у Нишу,
- ПДР-ови за саобраћане и инфраструктурне системе и процесу израде и
верификације.
Израда нове планске документације:
- даља разрада стратешких докумената (Просторни план административног
подручја града Ниша 2007 – 2021, ГУП Ниша 2010 – 2025.),
- Израда ПГР-ова у планском обухвату ГУП-а Ниша - наредне фазе, према
приоритетима,
- ПГР обилазне пруге на подручју Града Ниша,
- Израда ПГР-ова ван планског обухвата ГУП-а Ниша, према Просторном плану

Рок

Носилац активности

током
године

Град Ниш,
Управа за планирање и изградњу,
ЈП Завод за урбанизам Ниш,
ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша, градске општине,
Комисија за планове Града Ниша

током
године

Град Ниш,
Управа за планирање и изградњу,
ЈП Завод за урбанизам Ниш,
ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша, градске општине,
Комисија за планове Града Ниша

2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.

административног подручја Града Ниша 2021.
- Израда ПДР-ова у планском обухвату ГУП-а, према приоритетима,
- Израда ПДР-ова ван планског обухвата ГУП-а Ниша, према Просторном плану
административног подручја Града Ниша 2021., према приоритетима,
- Израда ПДР-ова мрежа и објеката саобраћајница и инфраструктуре, према
приоритетима.
Успостављање и имплементација ГИС-а (Географског информационог система) у
јавним и јавним комуналним предузећима и градској управи.
Израда катастра инфраструктурних водова као саставног дела ГИС-а (Географског
информационог система).

Свеобухватни план управљања имовином

током
године

Град Ниш – све институције

током
године

Републички геодетски завод, Служба
за катастар непокретности Ниш

током
године

Град Ниш, Управа за имовину и
инспекцијске послове, Управа за
финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке

2.2 Водоснабдевање и каналисање
Основни задатак у области водоснабдевања и каналисања је производња и дистрибуција здраве пијаће воде у
количини неопходној за задовољавање оптималних потреба становништва као и изградња потребне водоводне и
канализационе инфраструктуре у урбаном и руралном подручју града.
Акције

2.2.1.

2.2.2.

Рок

Водоводни систем Селова – израда планске документације.

током
године

Пројекти из области водоснабдевања:
- Израда планске документације за реконструкцију пумпних станица и санацију
објеката водосбдевања система Љуберађа-Ниш,
- Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта Студена", извориште

током
године

Носилац активности
Министарство пољопривреде и
заштите животне средине, Град
Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП Наиссус, општине из региона
(будући корисници система)
Град Ниш,
Управа за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај, Управа за
имовину и инспекцијске послове,
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2.2.3.

2.2.4.

"Медијана", регионални систем "Љуберађа" и "Моравски" систем,
- Израда елабората – пројеката о доградњи, подизању квалитета и степена
сигурности водоснабдевања корисника у југоисточном делу, у с ев ерн ом де лу и
у ј угоз ап ад н ом д ел у Града Ниша;
- израда пројекта Трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта
"Медијана";
- пројекат изградње резервоарског простора у насељу Нишка Бања,
- израда пројеката реконструкције градских водоводних мрежа са прикључцима по
приоритету, ради замене старих азбестцементних (АЦ) цеви, смањења губитака и
подизања степена сигурности у систему.
Израда урбанистичке документације и решавање имовинских односа у области
водоснабдевања по приоритетима за:
- Резервоар I висинске зоне Бубањ,
- Реконструкција цевовода прве висинске зоне од Делијског виса до Бубња,
- Магистрални прстен од Виника до Бубња,
- Веза резервоара Виник ''2'' са насељем Подвиник,
- Формирање 2. висинске зоне дуж Чамурлијског пута,
- Резервоар II в.з.Бубањ, Резервоар IV в.з. Марково кале.
Активности на основној мрежи колекторског система града:
1) главни градски колектори - израда планске документације:
- Деснообални колектор са сифонским прелазом, као неопходни предуслов за
изградњу ЦППОВ,
- главни градски тј. Нишавски колектор (левообални) од постојећег излива до
локације ЦППОВ,
- Јужни колектор (наставак о Палилулске рампе до Ул. С.Баковић и деонице од
Трошарине до Нишке Бање),
- Чаирски (Зетски) колектор.
2) изградња мреже колекторског система Града I реда (колектори употребљене и
атмосферске воде) - решавање имовинско - правних односа и израда пројектне
документације:
- поповачки (наставак фекалног и изградња атмосферског)
- хумски
- бубањски
- медошевачки
чамурлијски (атмосферски и фекални).
3) остали колектори - решавање имовинско - правних односа и израда
урбанистичке документације:

Управа за планирање и изградњу,
JКП Наиссус, JП Дирекцијa за
изградњу града Ниша, Републичкa
Дирекција за воде

током
године

током
године

Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
Управа за имовину и инспекцијске
послове, Управа за планирање и
изградњу, ЈП Дирекција за
изградњу Града Ниша, ЈКП
Наиссус

Град Ниш,
Управа за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај,
Управа за планирање и изградњу,
Управа за имовину и инспекцијске
послове, Градско јавно
правобранилаштво, ЈП Дирекција за
изградњу Града Ниша, ЈКП Наиссус
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- растеретни колектор у улици Нишавској,
- колектор од пута за Д.Међурово (наставак фекалног и изградња
атмосферског),
- атмосферски колектор од Новог Села,
- атмосферски колектори у Доњој Врежини, насељу Р.Јовић, Б.Бјеговић и
Делијски вис.
Студија оправданости изградње сепаратног типа канализације у светлу утицаја
климатских промена
2.2.5.

Град Ниш, Управа за комуналне
током
године

делатности, енергетику и
саобраћај, ЈП Дирекција за
изградњу Града Ниша, ЈКП Наиссус

Израда студије одвођења атмосферских вода на територији Града Ниша

Град Ниш, Управа за комуналне
током
године

2.2.6.

делатности, енергетику и
саобраћај, ЈП Дирекција за
изградњу Града Ниша, ЈКП Наиссус

2.3 Енергетика
Развој енергетског система и повећање енергетске ефикасности су један од битних предуслова
инфраструктурног развоја и бржег друштвено-економског развоја Града. Енергетски капацитети се морају
реконструисати, модернизовати и градити нови уз што веће коришћење обновљивих извора енергије.
2.3.1 Општа енергетика
Акције
2.3.1.1
2.3.1.2

Израда Студије развоја енергетике (са мапом могућег искоришћења геотермалне,
еолске, соларне и хидро енергије на територији града Ниша).
Израда Студије о модернизацији и реконструкцији система јавног осветљења,
употребом најновијих технологија, оперативности и управљања.

Рок

Носилац активности

Током
године

Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша

Током
године
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2.3.1.3
2.3.1.4

Израда сајта Одсека за енергетику, у циљу промоције и едукације из области
енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије, у оквиру
визуелног идентитета града
Пројекат партнерства са градом Векше (Växjö, Шведска) намењен примени
искуства "најзеленијег града у Европи" из области енергетике, реализацији
међународних пројеката и сродних области
Унапређење система енергетског менаџмента јавног сектора

2.3.1.5

2.3.1.6

2.3.1.7
2.3.1.8

2.3.1.9

2.3.1.10

Израда инвестиционих пројеката по методи Светске банке из области енергетике,
комуналне делатности и саобраћаја за привлачење страних инвестиција
Студија изводљивости грејања 2/3 конзума града Ниша који не покрива ЈКП Градска
топлана Ниш са аспекта енергетских уштеда, коришћења обновљивих извора
енергије и заштите животне средине.
Израда студије о утврђивању стално експлоатисане дистрибутивне мреже
(топловоди и подстанице), и укњижене дистрибутивне мреже у пословне књиге
ЈКП Градска топлана
Студија оправданости инвестиција централног грејања великих стамбених зграда у
Нишу
А) Са топлотном пумпом
Б) На природни гас
В) На течне нафтне деривате
Г) На електричну струју
Д) На биомасу
Ђ) На градско даљинскоо централно вреловодно грејање из топлане Ниш
Имплементација централног система даљинског надзора и управљање топлотним
изворима и подстаницама ЈКП Градска топлана Ниш
Унапређење тарифног система за одређивање цена даљинског грејања

2.3.1.11
Активности у оквиру координације и раду Српског клуба Повеље Градоначелника
2.3.1.12
2.3.1.13

Активности у оквиру чланства у међународној асоцијацији Energy Cities

Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године

Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
Град Векше
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП, ЈП, установе, институције...
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП Градска топлана Ниш, ЈКП
Медијана, ЈКП Паркинг сервис
ЈКП Градска топлана Ниш
ЈКП Градска топлана Ниш
ЈКП Градска топлана Ниш

Током
године

Током
године
Током
године
Током
године
Током
године

ЈКП Градска топлана Ниш
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП Градска топлана Ниш
Град Ниш, Служба за послове
Градоначелника , СКГО, локалне
самоуправе из Србије
Град Ниш, Служба за послове
Градоначелника
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Реализација Мапе пута енергетске транзиције
2.3.1.14
2.3.1.15

2.3.1.16
2.3.1.17
2.3.1.18
2.3.1.19

2.3.1.20
2.3.1.21
2.3.1.22
2.3.1.23
2.3.1.24
2.3.1.25
2.3.1.26
2.3.1.27

Уградња термостатских сетова или термостатских вентила у све зграде у
власништву града
Реализација Пројекта уградње уређаја за утврђивање сопствене потрошње,
(делитељи топлоте, контролни калориметри) и регулацију температуре
(терморегулациони вентили) у сопственим просторијама корисника даљинског
грејања.
Модернизација постојећих блоковских котларница ЈKП Градска топлана Ниш –
конверзија котлова на обновљиве изворе енергије
Реализација пројекта KFW IV (замена топловода, Termis sistem, SCADA,
реконструкција топлане Југ)
Замена постојећих LAMP семафорских лантерни новим LED семафорским
лантернама
Замена застарелих уличних сијалица са енергетски ефикасним са управљањем
интензитетом јавног осветљења расвете
Реконструкција старих прикључних места на електродистрибутивну мрежу
Конверзија грејања зграде Универзитета у Нишу са мазута на биомасу.
Гашење већих котларница на фосилна горива и повезивање објеката на даљински
систем грејања. (правно економски факултет, медицински факултет, Народни
универзитет...)
Гашење котларнице објекта у којима се налазе Градска општина Пантелеј, Дом
Душко Радовић , Обданиште, Месна заједница и Полицијска станица и повезивање
на топловод или гасовод.
Гашење и уклањање котларнице „Чаир“ и прикључење корисника на топлану
„Клинички центар Ниш“.
Увођење комбинованог циклуса (когенерације) на топлотним изворима ЈКП Градска
топлана Ниш.
Проширење дистрибутивне мреже даљинског грејања

Током
године
Током
године

Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
институције, ЈКП
Град Ниш, Служба за одржавање и
информатичко-комуникационе
технологије

Током
године

ЈКП Градска топлана Ниш, власници
домаћинстава

Током
године
Током
године

ЈКП Градска топлана Ниш

Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године

ЈКП Градска топлана Ниш
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша
Град Ниш, ПД Југоисток, ЈП
Дирекција за изградњу Града Ниша,
ЈКП Горица
ПД Југоисток
Универзитет у Нишу, ЈКП Градска
топлана Ниш
Власници котларница, ЈКП Градска
топлана Ниш,
ЈКП Градска топлана Ниш, ГО
Пантелеј
ЈКП Градска топлана Ниш, СЦ Чаир,
Клинички центар Ниш
ЈКП Градска топлана Ниш
ЈКП Градска топлана Ниш,

9

Прикључење котларнице ''Сомборска'' на природни гас.
Током
године

2.3.1.28
Пројекат уградње компензатора реактивне енергије у објектима у надлежности
града, и објектима јавних комуналних и јавних предузећа

Током
године

2.3.1.29

2.3.1.30
2.3.1.31

Уградња регулационе опреме на секундарима код корисника јавних средстава ради
уштеде топлотне енергије ван радног времена
Унапређење базне комуникационе инфраструктуре и повећање брзине протока
информација

Током
године
Током
године

Предузеће за изградњу гасоводних
система, транспорт и промет
природног гаса Југоросгаз А.Д., ЈКП
Градска топлана Ниш,
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
институције, Служба за одржавање и
информатичко-комуникационе
технологије, јавна комунална и јавна
предузећа
Корисници јавних средстава
Град Ниш, Служба за одржавање и
информатичко-комуникационе
технологије

2.3.2 Развој електроенергетских капацитета
Основни циљ је повећање квалитета и поузданости снабдевања еклектричном енергијом, при чему је од
изузетне важности учешће градских структура у утврђивању приоритета, пружању помоћи око бржег и
ефикаснијег решавања имовинско-правних односа, добијања потребних сагласности, одобрења и дозвола.
Акције

2.3.2.1

2.3.2.2
2.3.2.3

Израда планске документације на основу Физибилити студије за изградњу Гасне
електране са комбинованим циклусом (CHP) снаге 600 MW (450 MWe+150 MWt),
“Serbia - City of NIS Gas-Fueled Combined Heat and Power Plant Feasibility Study“.
Израда студије изводљивости изградње когенерационе електране на био масу
250 МWе+150 МWт
Изградња нових ТС 110/35/10 kV, 110/10 kV и 10/04 kV и реконструкција
постојећих ТС-а, према Програму Електропривреда Србије-а и ПД
„Југоисток“

Рок

Током
године
Током
године
Током
године

Носилац активности
Министарство рударства и
енергетике, Инвеститори,
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
и ЈКП Градска топлана Ниш
ЈКП Градска топлана Ниш
Електропривреда Србије
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2.3.2.4

Изградња 110 kV, 35 kV и 10 kV, надземних и кабловских водова према
Програму Електромрежа Србије-а и ПД „Југоисток“.

Током
године

Електропривреда Србије,
Електромрежа Србије

2.3.3 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Већа употреба обновљивих извора енергије и повећање ефикасности коришћења енергије у свим секторима
потрошње енергије биће један од кључних фактора одрживог развоја. Унапређење свести о значају енергетске
ефикасности и рационалном односу према енергији и енергентима биће стална активност.
Акције
2.3.3.1

Образовање и промена понашања представника зграда и корисника зграда у
власништву града
Образовање и промоција енергетске ефикасности за грађане

2.3.3.4
2.3.3.5
2.3.3.6

2.3.3.7
2.3.3.8
2.3.3.9

Носилац активности

Током
године

Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
Организација цивилног друштва,
Универзитет у Нишу
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај

Током
године

2.3.3.2

2.3.3.3

Рок

Израда Програма енергетске санације у зградарству:
- израда Студије свеобухватне анализе енергетске потрошње стамбеног фонда Града
- израда студије изводљивости о финансирању енергетских санација у зградарству
Израда студије изводљивости за промену начина загревања/хлађења
домаћинстава/потрошне (санитарне) топле воде
Увођење легислативних мера за поспешивање употребе обновљивих извора
енергије и унапређење енергетске ефикасности на територији града
Одређивање енергетске ефикасности као критеријума за
модернизацију возног парка и поверавање обављања услуге јавног градског превоза
Промотивне, информативне и образовне мере и активности у циљу смањења
енергетске потрошње у области градског саобраћаја
Промовисање употребе алтернативних горива и хибридних возила
Кампања „Један дан седмично без аутомобила“

Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године

Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП Дирекција за јавни превоз града
Ниша, превозници
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
Ауто школе, ЈКП Дирекција за јавни
превоз града Ниша
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
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Група мера за унапређење бициклистичког превоза на подручју града
Током
године

2.3.3.10
2.3.3.11

Стварање услова за увођење обновљивих извора енергије и унапређења енергетске
ефикасности у такси превозу града Ниша
Увођење car-sharing модела за повећање искоришћења простора у возилима

2.3.3.12

2.3.3.13
2.3.3.14

Унапређење система управљања возним парком у власништву града уз повећање
енергетске ефикасности возног парка
Организација система доставе робе за комерцијалне објекте који се налазе у
централној зони града
Образовање и промена понашања корисника водоснабдевања

2.3.3.15
Оптимизација система водоснабдевања
2.3.3.16
2.3.3.17

2.3.3.18

2.3.3.19

2.3.3.20

Отклањање нетехничких баријера за коришћење обновљивих извора енергије (брже
и ефикасније решавање имовинско-правних односа, потребних сагласности,
одобрења и дозвола).
Ревитализација постојећих и малих хидроелектрана:
-израда инвестиционо-техничке документације за ''Бањица'' на Нишави у
Сићевачкој клисури и израда пројектне документације,
- санација хидро-грађевинског дела и ремонт машинске и електро опреме ''Сићево''
и ''Св.Петка''
Изградња малих хидроелектрана на локацијама према Катастру малих
хидроелектрана за административно подручје града Ниша.
Активности на промоцији важности енергетске ефикасности и обновљивих извора
енергије (Недеља енергетике, Сат за планету земљу, Дан енергетске ефикасности,
покретање кампања, организација и присуство скуповима на ову тему...)

Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године

Током
године
Током
године

Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
Јавно комунална предузећа
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
грађани
Град Ниш,
Служба за одржавање и
информатичко-комуникационе
технологије
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП Наиссус
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП Наиссус
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
Електропривреда Србије, приватни
партер, надлежне републичке
институције, Град Ниш, Управа за
комуналне делатности, енергетику и
саобраћај
Приватни партери,надлежне
републичке институције, Град Ниш,
Управа за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
Организација цивилног друштва, ЈП,
ЈКП
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2.3.3.21
2.3.3.22

Програм енергетске реконструкције објеката под ингеренцијом града Ниша.
Израда пројекта за коришћење хидро геотермалне енергије.
Израда изтражне бушотине до дубине од 1200 м
Израда енергетских пасоша зграда у ингеренцији града Ниша

2.3.3.23
2.3.3.24

Формирање базе енергетских пасоша зграда у стамбеном и комерцијалном сектору
града Ниша
Топлотна изолација спољашњих зидова и крова и уградња енергетски
високоефикасних прозора у зградама у надлежности Града

2.3.3.25
Постављање соларних колектора за припрему топле воде на зградама у власништву
града
2.3.3.26

2.3.3.27

2.3.3.28

Коришћење топлотних пумпи у процесу производње топлотне енергије на
топлотним изворима система даљинског грејања у Нишу.
Израда и реализација пројеката из области енергетске ефикасности:
- Уградња централизоване климатизације у згради Скупштине Града Ниша,
- Конверзија котларница на гас ОШ ''Др Зоран Ђинђић'' у Брзом Броду,
- Уградња соларних панела на централној кухињи Предшколске установе Пчелица
Ниш.
Конверзија котларница у 20 основних, 2 средње и 9 вртића са лож уља на пелет

2.3.3.29
2.3.3.30
2.3.3.31

Изградња система за коришћење топлотне енергије сунца системом концетратора
соларне и акумулатора топлотне енергије
Купалишни комплекс «Чаир».
-Изградња система за грејање воде у базенима преко термалне енергије-топлотним
пумпама,
-Изградња система за загревање санитарне воде преко соларних панела

Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године

Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године

Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП Градска топлана Ниш
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
институције, ЈКП
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
Служба за одржавање и
информатичко-комуникационе
технологије
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
Служба за одржавање и
информатичко-комуникационе
технологије
ЈКП Градска топлана Ниш
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
Служба за одржавање и
информатичко-комуникационе
технологије
Град Ниш, Управа за образовање,
школе, Предшколска установа
Пчелица Ниш
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
СЦ Чаир, Министарство спорта и
омладине
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Пројекат енергетске ефикасности (Завод за хитну медицинску помоћ Ниш, Дом
здравља Ниш, Завод за плућне болести Ниш, Завод за здравствену заштиту
студената Ниш, Институт Радон, Медицински факултет Ниш, Апотека Ниш)
Током
године

2.3.3.32

2.3.3.33
2.3.3.34

Повећање енергетске ефикасности изградњом централне вентилације и
климатизације у централном објекту Дом здравља Ниш
Пилот пројекат “Унапређење информационог система за енергетски менаџмент ИСЕМ”

Током
године
Током
године

Министарство пољопривреде и
заштите животне средине,
Министарство здравља, Машински
факултет Ниш,Завод за хитну
медицинску помоћ Ниш, Дом
здравља Ниш, Завод за плућне
болести Ниш, Завод за здравствену
заштиту студената Ниш, Институт
Радон, Медицински факултет Ниш,
Апотека Ниш
Машински факултет Ниш, Дом
здравља Ниш
Машински факултет Ниш, Дом
здравља Ниш

2.3.4 Топлификација
Обезбеђење стабилног даљинског грејања постићи ће се максималним искоришћењем постојећих капацитета за
производњу топлотне енергије и проширењем за нове конзументе, као и рационализацијом како у потрошњи тако и
у дистрибуцији топлотне енергије.
2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.3
2.3.4.4
2.3.4.5
2.3.4.6
2.3.4.7

Израда новог топлотног извора на локацији „Студеничка“ снаге 24MW
Котларница од 8 MW у школи «Мика Антић» са топловодном трасом од 1500м
Израда магистралног топловода дуж улице Зетске, од Клиничког центра Ниш до
Медицинске школе, у Нишу
Израда магистралног топловода дуж Бул. Медијана, од топлане „Мајаковски“ до
Економске школе, у Нишу
Израда магистралних топловода у новоизграђеном насељу у границама ул.
Студеничка, ул. Горњоматејевачка, Сомборског булевара и Матејевачког пута
Раздвајање великих топлотних подстаница-проблематични објекти где има више
објеката прикључених на једну подстаницу
Рехабилитација 3 000 м топловодне мреже

Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године

ЈКП Градска топлана Ниш
Град Ниш, Управа за образовање и
ЈКП Градска топлана Ниш
ЈКП Градска топлана Ниш
ЈКП Градска топлана Ниш
ЈКП Градска топлана Ниш
ЈКП Градска топлана Ниш
ЈКП Градска Топлана Ниш
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Израда Анализе могућности унапређења система даљинског грејања у Нишу у
оквиру Пројекта SD Train .
2.3.4.8

2.3.4.9

Студија развоја грејања града Ниша до 2030. године са аспекта енергетских
уштеда, коришћења обновљивих извора енергије и заштите животне средине.

Током
године
Током
године

Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП Градска топлана Ниш,партнери
на пројекту,градски актери
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
и ЈКП Градска топлана Ниш

2.3.5 Гасификација
Изградња секундарне дистрибутивне мреже одвијаће се по динамици приоритета усаглашеног на нивоу града у
правцу интензивирања развоја гасификације сектора широке потрошње што ће зависити од дистрибутера и начина
обезбеђења средства.
2.3.5.1

Развој интегралног и комплементарног сиситема гасификације и топлификације
на територији Града Ниша.Гасификација индустријских зона, прикључење индивидуалних потрошача,
спровођење поступака имовинске припреме за МРС

2.3.5.2
Радна зона »Доње Међурово»
- прикључак на гасовод
2.3.5.3

2.3.5.4

Решавање имовинских односа на коридору прикључних гасовода и
имовинска припрема:
- Радна зона „Ниш – запад",
- ИЗ „Зона Север",
- ИЗ „Виноградарски институт",

Током
године
Током
године

Током
године

Током
године

Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП Градска топлана Ниш
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
Предузеће за изградњу гасоводних
система, транспорт и промет
природног гаса Југоросгаз А.Д.
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
Предузеће за изградњу гасоводних
система, транспорт и промет
природног гаса Југоросгаз А.Д.
Град Ниш, Управа за имовину и
инспекцијске послове
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2.3.5.5

-„ЕИ Холдинг“,
- ИЗ „Ниш Исток“,
- ИЗ „Лозни калем
Пројекат гасификације реонских котларница које су у градском систему
топлификације у Нишу

Током
године

JKП Градска топлана Ниш

2.4 Саобраћајна инфраструктура
Наставак модернизације, реконструкције и изградње саобраћајне мреже допринеће остваривању основног циља
у овој области, а то је функционална и безбедна саобраћајна инфраструктура.
Акције
2.4.1

Измена просторног плана инфраструктурног коридора Ниш-граница Бугарске
(железничка пруга)
Измештање железничке пруге Ниш- Софија у северни коридир ауто - пута и
решење железничког чвора

2.4.2

2.4.3

Техничка документација (генерални и идејни пројекат) и студија изводљивости
за двоколосечну обилазну пругу око Ниша
Пројекат железничке обилазнице око Ниша, од станице Ниш Ранжирна до
станице Сићево
Реконструкција и модернизација постојеће пруге Сићево - Димитровград

2.4.4
2.4.5

Пројекат реконструкције и модернизације, једноколосечна пруга Ниш - Прешево
– граница Македоније, деоница Ниш - Брестовац од км 244+600 до улаза у
станицу Брестовац на км 267+430
Денивелација путних прелаза на подручју Града Ниша

2.4.6
2.4.7

Изградња надвожњака на прузи Ниш - Скопље

Рок
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године

Носилац активности
Републичка агенција за просторно
планирање,
ЈП Завод за урбанизам Ниш
Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре,
Железнице Србије А.Д., Град Ниш,
Управа за планирање и изградњу; ЈП
Завод за урбанизам Ниш
Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре,
Железнице Србије А.Д.
Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре,
Железнице Србије А.Д.
Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре и
Железнице Србије А.Д.
Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре,
Железнице Србије А.Д.
Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре ,
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2.4.8

2.4.9

Техничка документација за јужну градску обилазницу и саобраћајне везе града са
окружењем
Техничка документација за Сомборски булевар - деоница од ул. Косовке девојке до
Булевара Николе Тесле

Током
године
Током
године

Завршетак радова на Сомборском булевару
Средина
године

2.4.10

2.4.11

2.4.12

Обнављање комуналне инфраструктуре и објеката у руралном подручју,
путна инфраструктура

Реализација пројекта Реконструкција улица у граду Нишу, улице Епископска, Косте
Стаменковића, Драгише Цветковића и Светозара Марковића са инфраструктуром

Током
године
У току
године

Железнице Србије А.Д.
Град Ниш, Управа за планирање и
изградњу, ЈП Завод за урбанизам
Ниш, ЈП Дирекција за изградњу
Града Ниша
Град Ниш, Управа за планирање и
изградњу, ЈП Завод за урбанизам
Ниш, ЈП Дирекција за изградњу
Града Ниша
Град Ниш, Управа за привреду,

одрживи развој и заштиту
животне средине, Министарство
привреде
ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша, Град Ниш, Управа за
комуналне делатности, енергетику и
саобраћај
Град Ниш, Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту животне
средине, Министартсво привреде

2.5 Инфраструктурни развој на сеоском подручју
Један од неопходних предуслова за свестрани развој села је и инфраструктурно опремање и саобраћајно
повезивање, чиме ће се услови живота и рада на селу приближно уједначавати као и у граду и заустављати одлазак
младих са села.
Акције

2.5.1.

Изградња објеката канализационе и водоводне инфраструктуре од капиталног
значаја, удруживањем средстава грађана и Града:
наставак изградње фекалне канализационе мреже у селима Доње и Горње
Међурово, Поповац и Горњи Комрен,
- почетак изградње секундарне мреже фекалне канализације у селу Горња Врежина,

Рок

Носилац активности

током
године

Град Ниш, Управа за пољопривреду
и развој села, Фонд за развој и
самофинансирање заједничких
потреба грађана, Управа за
комуналне делатности, енергетику и
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-израда пројектно техничке докуметације водоводне и канализационе мреже од
стране ЈКП Наиссус
- изградња водоводне и канализационе мреже уз помоћ ГО,
- изградња водоводне и канализационе мреже по Програму уређивања грађевинског
земљишта и изградње за 2015.годину,
- изградња водоводне и канализационе мреже пo Програму изградње комуналне
инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша за 2015.годину.
2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

Водоводни систем Врело - санација и реконструкција постојеће примарне
водоводне мреже и прузимање од стране ЈКП Наиссус ради одржавања мреже у
Веле Пољу, Палиграцу и Горњој Трнави и повезивање на водоводни систем

саобраћај, ЈП Дирекција за изградњу
града, ЈКП Наиссус

током
године

Завршетак радова на реконстукцији водоводне мреже у селу Габровац, чиме се
стварају услови за преузимање од стране ЈКП Наиссус.
Повезивање новоизграђене мреже на постојећи водоводни систем на територији
Града Ниша.

Реконструкција водосистема Кнежице – Ћурлина – Перутина.
Изградња потисног цевовода за водоснабдевање у селу Бреница.

2.5.5.

2.5.6.

Израда планске документације за каналисање отпадних вода у селима на
територији Града Ниша: трупалски, лалински, мраморски, рујнички, бренички,
каменички, кнезселски, малчански, габровачки, кутински, јелашнички колектор.

2.5.7.

Израда пројектно - техничке документације и решавање имовинских односа за
реконструкцију сеоских водовода на територији Града Ниша (насеља са
централним мерењем воде: Мрамор, Крушце, Сечаница, Хум, Чамурлија,
Г.Матејевац, Кнез Село).
Пројекат изградње резервоарског простора у насељу Хум и у насељу Горња
Врежина.

Град Ниш, Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту животне
средине, ЈКП Наиссус
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП Наиссус

током
године
током
године

током
године

током
године

Град Ниш, Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту животне
средине, ЈКП Наиссус, РРА Југ –
Општина Дољевац
Град Ниш, Управа за пољопривреду
и развој села, ГО Пантелеј, ЈКП
Наиссус
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
Управа за имовину и инспекцијске
послове, Управа за планирање и
изградњу, ЈП Дирекција за
изградњу Града Ниша, ЈКП
Наиссус
Град Ниш, Управа за пољопривреду
и развој села, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
Управа за имовину и инспекцијске
послове, ЈКП Наиссус
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2.5.8.

Израда пројектно - техничке документације за канализациону мрежу у селима по
приоритетима.

током
године

Град Ниш, Управа за пољопривреду
и развој села, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП Наиссус

2.5.9.

Прелазак сеоских гробаља у систем редовног уређења и одржавања.
Проширење, уређење и одржавање гробаља – статусно, урбанистичко (израда
урбанистичких пројеката) и комунално уређење гробаља на урбаном подручју у
насељима градског карактера, која нису у систему одржавања, у складу са Одлуком
о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању (Врежинско гробље, гробље у
Доњем Комрену и Доњем Међурову, Ромско гробље, гробље у Брзом Броду).

током
године

Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП Горица, ЈП Дирекција за
изградњу Града Ниша

током
године

Град Ниш, Управа за планирање и
изградњу, Управа за пољопривреду и
развој села, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша

током
године

Телеком Србија

2.5.10.

2.5.11.

2.5.12.

2.5.13.

2.5.14.

Изградња, реконструкција и одржавање локалних и некатегорисаних путева и
мостова према Програму уређивања грађевинског земљишта и изградње за
2015.годину и Програму одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта
градског и сеоског подручја за 2015.годину.
Изградња телекомуникационе инфраструктуре у руралним и субруралним
срединама са циљем обезбеђења универзалног сервиса.
Изградња БС мобилне телефоније у руралном делу у циљу обезбеђивања
равномерног развоја и једнаких услова доступности интернет сервиса и грађанима
према Стратешком плану дугорочног развоја ТК мреже.
Сукцесивно укључивање села и насељених места, која нису обухваћена услугом
редовног и организованог сакупљања отпадом, у циљу подизања нивоа комуналне
хигијене и спречавања стварања дивљих депонија.
Адаптација, доградња, санација, реконструкција и уређење објеката од општег
интереса на сеоском и приградском подручју (домови културе, задружни домови,
школе, просторије МK...) и њихова ревитализација као вишенаменских објеката, а
посебно у циљу формирања културних центара у селима и јачања позиције младих
на селу.

Изградња/реконструкција мрежа и трафо-станица ТС 10/0,4 kV, како са учешћем
локалне самоуправе/потрошача, тако и без учешћа, ради побољшања напонских
прилика.

током
године

током
године

током
године

Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП Медиана
Град Ниш, Управа за имовину и
инспекцијске послове, Управа за
пољопривреду и развој села, Фонд за
развој и самофинансирање
заједничких потреба грађана,
ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша
ПД Југоисток, Град Ниш, Управа за
комуналне делатности,eнергетику и
саобраћај, Управа за имовину и
инспекцијске послове, Управа за
планирање и изградњу, ЈП Дирекција
за изградњу Града Ниша
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2.6 Водопривреда – регулација водотокова
Основни задатак у овој области биће регулација обала и корита река и потока на територији града у циљу
остваривања заштитне функције (заштита од поплава) и естетског уређења водотокова.

Први
квартал
2015

Град Ниш, Управа за пољопривреду
и развој села; ПУ у Нишу- Управа
за ванредне ситуације; ЈВП
Србијаводе, ВПЦ Морава Ниш,
ДВП Ерозија, Штаб за ванредне
ситуације на територији Града
Ниша.

2.6.2.

Наставак активности на регулацији водотокова (обезбеђење недостајуће
урбанистичке документацијe, имовински односи, пројекти и дозволе и
изградња) за уређење Габровачке реке, Топоничке реке, Хумског, Рујничког,
Суводолског, Матејевачког, Бреничког потока и Јелашничке и Кутинске реке,
Кованлучког, Сувобањског и Раутовског потока у Н. Бањи реализоваће се у складу
са Програмом уређивања грађевинског земљишта и изградње за 2015.годину,
Програмом ЈВП Србијаводе и оперативним плановима одбране од поплава на
територији Града Ниша за воде II реда за 2015.годину

Током
године

Град Ниш, Управа за пољопривреду
и развој села, Управа за имовину и
испекцијске послове, Управа за
комуналне делатности, енергетику и
саобраћај, JП Дирекција за изградњу
града Ниша, ЈВП Србијаводе, ДВП
Ерозија

2.6.3.

Наставак активности на уређењу водотокова :
-уређења корита и обале реке Нишаве од Железничког до Медошевачког моста
(лева обала Нишаве);

Током
године

2.6.4.

Израда катастра бујица за Нишавски регион

2.6.1.

Израда и доношење годишњег Оперативног плана одбране од поплава за 2015. год.
на територији Града Ниша за воде II реда, у функцији системског решавања
проблема заштите и управљања ризицима од штетног дејства вода.

Током
године

Mинистарство пољопривреде и
заштите животне срединe,
Републичка дирекција за воде,ЈВП
Србијаводе, ДВП Ерозија
Министарство пољопривреде и
заштите животне средине, Град
Ниш, Управа за пољопривреду и
развој села, водопривредна
предузећа, ЈВП Србијаводе, ДВП
Ерозија, општине региона
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2.7 Заштита животне средине
Побољшање стања у области заштите животне средине путем реализације развојних и санационих програма и
пројеката који ће елиминисати или смањити утицаје који прете или штете животној средини и природним ресурсима
и поштовањем прописаних стандарда и процедура при реализацији нових пројеката.
2.7.1.

Израда Програма заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом 2016 –
2026. год.

Током
године

Град Ниш – Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту животне
средине

2.7.2.

Имплементација Регионалног плана управљања отпадом за Град Ниш и општине
Дољевац, Гаџин Хан, Мерошина, Алексинац, Сврљиг, Сокобања и Ражањ;

Током
године

Град Ниш, општине из региона

2.7.3.

Изградња регионалног центра "Келеш" за управљање отпадом
-расписивање конкурса за јавно - приватно партнерство

Током
године

2.7.4.

2.7.5.

Централно постројење за пречишћавање употребљених вода:
- решавање имовинских односа
-израда пројектно-техничке документације
-израда студије заштите животне средине
Континуирано праћење запреминског протока отпадних вода из градског
канализационог система у реципијент – Нишаву
Израда пројектне документације за испитивање подземних вода града Ниша.

2.7.6.

2.7.7.

2.7.8.

Санација, затварање и рекултивација депоније „Бубањ“,
- препројектовање поља С4 и отварање новог санитарног поља С5
- наставак реализације мониторинга депоније "Бубањ" ради утврђивања
параметара стања земљишта, подземних вода и процедних вода у ужој и широј зони
утицаја депоније „Бубањ“ .
Праћење концентрације метана и угљен диоксида на телу депоније "Бубањ“ и њеној
непосредној околини, у реалном времену

Током
године
Током
године
Током
године

Током
године

Током
године

РРА Југ, Град Ниш, Управа за
комуналне делатности, енергетику и
саобраћа, ЈКП Медиана, општине из
региона
Град Ниш, Управа за имовину и
инспекцијске послове, Управа за
привреду, одрживи развој и заштиту
животне средине , ЈП Дирекција за
изградњу града, ЈКП Наиссус
Град Ниш, Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту животне
средине
Град Ниш, Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту животне
средине
Град Ниш, Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту животне
средине, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
ЈКП Медиана, ЈП Дирекција за
изградњу Града Ниша
Град Ниш – Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту животне
средине
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2.7.9.

2.7.10.

Завршетак пројекта Изградња рециклажног дворишта – сортирање комуналног
отпада
Усвајање и реализација Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине града Ниша за 2015.г. Из овог Фонда финансираће се :
А. Програми праћења стања животне средине (мониторинг) на територији Града
Ниша који обухватају:
- Праћење и управљање квалитетом ваздуха,
- Праћење нивоа комуналне буке ,
- Мониторинг праћења стања и прогноза аерополена,
- Праћење квалитета површинских вода,
- Испитивање загађености земљишта,
- Испитивање масене активности радионуклида,
- Контролни мониторинг нејонизујућих зрачења ( пројекат обезбеђивања услова и
формирање мобилне станице , одређивање електромагнетно угрожених подручја и
формирање мапе електромагнетних зрачења),
- Програм спровођења дезинсекције и надзора над спровођењем дезинсекције
Б. Додатна мерења и активности у животној средини:
- у случају хемијског удеса,
- по указаној потреби и по налогу инспекције и
-уклањање радиоактивних громобрана по указаној потреби, односно по захтеву
инспекције.
В. Програми и пројекти за побољшање квалитета животне средине од
интереса за Град Ниш :
-програми чишћења дивљих депонија,
-програми озелењавања површина на којима су биле дивље депоније и
ревитализација угрожених и запуштених јавних зелених површина у граду,
- обезбеђивања видео надзора и пратеће опреме за сваки уређени простор на коме је
била дивља депонија, ради онемогућавања поновног деградирања ових простора,
- озелењавања дворишта школских и предшколских установа у циљу смањења
нивоа буке и аерозагађења,
-уређења међублоковског зеленила,
- заштите, развоја заштићених природних добара и унапређења зеленила у
парковима,
- унапређења зеленила у парковима и на другим површинама на територији града
Ниша,

Током
године

Град Ниш – Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту животне
средине, ЈКП Медиана
Град Ниш ,
Управа за привреду, одрживи развој и
заштиту животне средине,

Током
године
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- израде пројектне документације и постављање звучних баријера на локацијама
угрожених повећаним нивоом буке .
Г. Истраживачко-развојни програми и пројекти који се односе на
унапређење и заштиту животне средине :
- оцене квалитета ваздуха путем сензора (праћење квалитета ваздуха у реалном
времену и утврђивање зона здравственог ризика урбаног подручја града Ниша са
предлогом адекватних мера,
- праћења квалитета површинских вода у реалном времену (праћење квалитета
површинских вода у реалном времену у циљу идентификације загађивача са
предлогом адекватних мера превенције и заштите од загађења.
Д. Образовне активности, едукација, штампање пропагандног материјала,
промоција, јачање свести о потреби заштите животне средине и остали
програми и пројекти у складу са Законом о заштити животне средине
- Израда пројекта "Систем раздвојеног прикупљања отпада",
- Програм успостављања и развоја система управљања органским отпадом на
сеоском подручју
-Програм промоције и развоја органске пољопривреде у сеоским насељима града
Ниша
- Суфинансирање међународних пројекта и осталих програма и пројеката из области
заштите животне средине,
- Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине
- остали програми едукације и промоције,
- Информисање, оглашавање и објављивање података о стању и квалитету животне
средине.
2.7.11.

2.7.12.

2.7.13.

Ревизија локалног катастра извора загађивања животне средине ради оспособљавања
постојећег програмског пакета или израде новог програмског пакета и ажурирање
података о свим загађивачима на територији града Ниша
Успостављање система примарне сепарације рециклабилног из комуналног отпада
-Израда студије изводљивости примарне сепарације отпада у домаћинствима
-Израда студије изводљивости за замену постојећих контејнера у ужем градском
језгру подземним контејнерима
Збрињавање органског / биолошког отпада са јавних зелених површина
Израда студије изводљивости

Током
године

Град Ниш, Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту животне
средине

Током
године

Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
Регионално комунално предузеће, ЈКП
Медиана, потенцијални стратешки
партнер

Током
године

ЈКП Медиана, оператери
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2.7.14.

2.7.15.

Прописно збрињавање отпада животињског порекла
Израда студије изводљивости
Одвојено сакупљање опасног отпада
Израда студије изводљивости и организовање сакупљања опасног отпада из
домаћинстава

Током
године
Током
године _

2.7.16.

Проширење и развој јавних зелених површина, уређења простора и зеленила у
приобаљу Нишаве и Габровачке реке, уређења
спомен парка Бубањ, Чегар, Каменички вис и Бојанине воде и споменика природе

Током
године

2.7.17.

Наставак истраживања, уређења и заштите Церјанске пећине.
Планирање и изградња локалитета Церјанска пећина са инфраструктуром

Током
године

2.7.18.

Уређење, унапређење и одржавање речних острва реке Нишаве

Током
године

2.7.19.

Реализација пројекта „Прикупљање података о чврстом отпаду у Југоисточној
Европи“

Током
године

2.7.20.

Формирање еколошке зоне у Нишу

Током
године

Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП Медиана, оператери
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП Медиана, оператери, генератори
опасног отпада
Град Ниш – Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту животне
средине, ЈКП Горица
Град Ниш, ГО Пантелеј са општином
Лом из Бугарске, Туристичка
организација Ниш, Завод за заштиту
природе, ЈП Србијашуме
ЈВП Србијаводе
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП Медиана,
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај

2.8 Одржавање комуналних објеката
Коришћење и одржавање постојећих и изградња и уређење нових комуналних објеката за урбани изглед свих
делова града у интересу привреде и грађана Ниша.
Акције
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.

Иницирање измена и усвајање локалне регулативе која се односи на сакупљање и
транспорт отпада на целој територији града Ниша
Реализација програмских активности у вези одлагања комуналног отпада,
одржавања јавне хигијене на целој територији Града Ниша, сакупљања отпада и
прања типских посуда.
Одржавање јавних тоалета и изградња нових на локацијама са великом
фрекфенцијом људи - постављање мобилних тоалета на терминусима линија
јавног превоза и на приградској аутобуској станици.

Рок
током
године
током
године
током
године

Носилац активности
Скупштина Града Ниша, Управа за
комуналне делатности енергетику и
саобраћај, ЈКП Медиана
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП Медиана
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈП Дирекција за изградњу Града
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Ниша, ЈКП Медиана

2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.

2.8.7.

2.8.8.

2.8.9.

2.8.10.

Стварање услова за организацију примарне сепарације отпада (пластична амбалажа,
лименке, тетрапак, картон и папир) на територији ГО Медијана и ГО Палилула,
финансира се из ИПА пројекта ''Waste'' прекограничне сарадње са бугарском
општином Перник. Обезбеђење посуда за рециклабилни материјал, едукација
становништва о важности сепарације отпада и перманентна медијска кампања.

Реализација Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака у
циљу решавања проблема животиња луталица.
Уређење и редовно oдржавање јавних зелених површина:
- Програм уређења и одржавања јавних зелених површина (градских паркова,
уличних дрвореда/травњака, уличних скверова, културно-историјских
споменика – Чегар, Ћеле Кула, Логор Црвени Крст, Бугарска гробница, Старо,
Пантелејско, Јеврејско и Војничко гробље, Тврђава, ревитализоване депоније,
Нишка Бања),
- Програм одржавања парковског и дечијег мобилијара у граду,
- Програм уређења и одржавања градских гробаља у употреби.
Ефикасно одржавање система уличног осветљења и адекватно осветљавање јавних
површина и објеката, споменика и аутентичних архитектонских, амбијенталних и
природних целина и вредности у функцији њихове заштите, безбедности и естетског
уређења.
Унапређење односа између корисника и пружаоца услуга – ажурирање базе
података, ради свеобухватне евиденције корисника комуналних, стамбених и других
услуга и накнада у сарадњи са ЈКП (Обједињена наплата, Медиана, Горица, Наиссус,
Нишстан, Градска топлана)
Побољшање јавно-комуналног реда:
- стриктна примена прописа тј. санкционисање правних и физичких лица која се
не понашају у складу са Одлуком о комуналном реду,
- подизање нивоа свести грађана, а нарочито школске популације за поштовање
комуналног реда.
Реализација посебних програма и пројеката на инвестиционој изградњи комуналних
објеката

током
године

ГО Медијана,
ГО Палилула

током
године

Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП Медиана- Зоохигијенска служба,
Ветеринарска станица, Ветеринарске
инспекције, Општинске инспекцијске
службе

током
године

Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша,
ЈКП Горица, Завод за заштиту
споменика културе

током
године

Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај, ЈП
Дирекција за изградњу Града Ниша,
ЈКП Горица

током
године

ЈКП Обједињена наплата, ЈКП

током
године

Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
Управа за имовину и инспекцијске
послове

током
године

Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
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II РАЗВОЈ ЕКОНОМИЈЕ И ПОСЛОВАЊА
ОПШТИ ЦИЉ: Стварање повољног пословног амбијента за инвестирање, развој предузетништва, повећање
запослености и јачање конкурентности нишке привреде; јачање иницијатива територијалног маркетинга ради
побољшања имиџа града као привредног центра
3.1 Предузетништво
Стварање повољног пословног амбијента за инвестирање, подстицање иновативног и предузетничког понашања,
развој предузетништва кроз повећање броја МСПП (мала и средња предузећа и предузетници) поједностављивање
процедуре и брже долажење до дозвола за рад, одређивање нових локација радних зона и њихово инфраструктурно
опремање, јачање конкурентности нишке привреде, јачање иницијатива територијалног маркетинга ради побољшања
имиџа града као привредног центра, повећање укупне запослености, веће улагање у развој људског капитала,
подстицање регионалног повезивања, су неки од основних циљева у овој области.
Континуир
ано током
године
Током
године

3.1.1.

Промоција предузетништва на селу, суфинансирање пројектних идеја за
самозапошљавање, годишња награда за сеоско предузтништво

3.1.2.

Ја, предузетник – Оснаживање младих људи да започну сопствени бизнис

3.1.3.

Брендирање Града Ниша као топ дестинације за ИТ и високе технологије
(друштвене мреже, промотивне конференције у Нишу, Београду и циљаним
дестинацијама у свету)

Током
године

НиКАТ, Град Ниш - Служба за
послове Градоначелника

3.1.4.

Мишљење пословне заједнице “БАС анкета“

Током
године

Економски факултет Ниш

Током
године

Град Ниш, Управа за привреду,
одрживи развој и заштита животне
средине Служба за послове
Градоначелника, привредни субјекти,
Агенција за привредне
регистре,организације цивилног
друштва , Регионална привредна

3.1.5.

Промоција привредних потенцијала Града Ниша успостављањем базе привредних
субјеката и специјализованог информационог система

Градске Општине, Град Ниш, Управа
за пољопривреду и развој села
РРА Југ,
партнери

Универзитет

у

Нишу,
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комора, пословна удружења

3.1.6.

Мониторинг рада институција за подршку МСП и давање препорука за унапређење
квалитета услуга

3.1.7.

Start UP академија (Практични курс start up предузетништва и акцелератор за ИТ и
HIGH-TECH пројекте у раној фази) .
Реализација пројекта „Бизнис акцелератор“

3.1.8.

Инфраструктурно опремање индустријске зоне Исток –Центар за виноградарство,
израда пројeкта и почетак опремања; Формирање радне зоне између ауто-пута и
аеродрома, израда ПГР; Инфраструктурно опремање индустријске зоне Запад –
Ивана Милутиновића, израда пројекта, нивелација канализација, водовод, интерне
саобраћајнице, гасовод ; Инфраструктурно опремање локације „Лозни калем“
Нишка бања, израда пројекта. Анализа могућности и прибављање земљишта у
власништву Републике Србије

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

Израда ПДР Машинске индустрије Ниш, доњи и горњи погон,
Израда пројеката ревитализација инфраструктуре комплекса ЕИ Холдинг Ниш на
основу Плана детаљне регулације и препарцелација
Логистичка развојна зона Ниш – почетак инфраструкурног опремања
Израда идејног пројекта, инфраструктурно опремање - нивелација, канализација,
водовод, интерне саобраћајнице, струја, гасовод, а према Студији изводљивости
Наставак реализације и завршетак пројекта Покретање другог инкубационог
циклуса и оснивање центра за информационо-комуникационе технологије
Инкубатор центра у Нишу
Формирање базе гринфилд и браунфилд локација и база слободних локација у
својини Града Ниша као и локација објеката који се налазе у приватном
власништву, а које су власници вољни да понуде потенцијалним инвесторима у
Граду Нишу у електронској и штампаној верзији која се ажурира на годишњем
нивоу

Током
године
Током
године

Током
године

Током
године
Током
године
Током
године
Током
године

ENECA, Привредно економски савет
Града Ниша, Удружење за развој
предузетништва Ниш
ENECA, НиКАТ, Град Ниш, Служба
за послове Градоначелника,
Инкубатор креативних
индустрија,приватни сектор из
области ИТ, Организација српских
студената у иностранству, РРА Југ
Град Ниш, Управа за имовину и
инспекцијске послове, Управа за
планирање и изградњу, Управа за
комуналне делатности, енергетику и
саобраћај, ЈП Дирекција за изградњу
Града Ниша, ЈП Завод за урбанизам
Ниш
МИН Холдинг, ЕИ Холдинг, Град
Ниш, Управа за планирање и
изградњу, ЈП Завод за урбанизам
Ниш, ЈП Дирекција за изградњу
Града Ниша
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша
Град Ниш, Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту животне
средине
Град Ниш, Управа за имовину и
инспекцијске послове, Служба за
послове Градоначелника, Управа за
планирање и изградњу и ЈП Завод за
урбанизам Ниш, Републички
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геодетески завод, Служба за катастар
непокретности Ниш, лица која нуде
локације
3.1.13.

Промоција и представљање домаће привреде у земљи и иностранству и њихово
укључивање у међународну размену роба и услуга на начин којим ће се олакшати
њихов приступ светском тржишту.
Унапређење предузетништва и менаџмента у области прдузетништва и преношење
међународних искустава наричито у области система квалитета.

Током
године

Регионална привредна комора Ниш

3.2 Пољопривреда
Унапређење примарне пољопривредне производње (биљне и сточарске) кроз јачање: тржишно оријентисане
пољопривредне производње, индивидуалног пољопривредног произвођача, свих облика удруживања, институција и
стручњака, као и различитих видова подршке, тако да овај сектор постане међународно препознат по изузетним
пољопривредним производима и прехрамбеној индустрији која спаја профитабилност са акцијама заштите животне
средине и која је способна да се брзо адаптира на промене захтева тржишта.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Министарство пољопривреде и заштите
Током
животне средине, Град Ниш,Управа за
године у
пољопривреду и развој села, Републички
континуит
геодетски завод, Служба за катастар
ету
непокретности Ниш
Министарство пољопривреде и заштите
Формирање система за наводњавање и одводњављњена територији Града Ниша.
животне средине . Град Ниш, Управа за
-Израда главног пројекта наводњавањеа и одводњавања пољопривредног Током
пољопривреду и развој села, инострани
земљишта за Нишавско поље
године
партнери, водопривредна предузећа ,
- Програм истраживања за територију ван Нишавског поља
пољопривредници
Министарство пољопривреде и заштите
Програм подстицања обнове и повећања сточног фонда у говедарству,овчарству,
животне средине, Град Ниш, Управа за
Током
козарству, свињарству,живинарству и пчеларству
пољопривреду и развој села, инострани
године
-побољшање квалитета и повећање основног стада квалитетним приплодним грлима
партнери, пољопривредни произвођачи и
удружења, ветеринарске станице
Реализација активности подстицања у повртарској,воћарској и виноградарској
Током Министарство пољопривреде и заштите
производњи у складу са Програм мера подршке за спровођење пољопривредне
године животне средине, Град Ниш, Управа за
Уређење земљишних односа комасацијом пољопривредног земљишта
- израда програма комасације
- извођење радова комасације
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пољопривреду и развој села, инострани
партнери

политике и политике руралног развоја за територију града Ниша за 2015. годину

3.2. 5.

3.2.6.

Активности на имплементацији Плана руралног развоја Нишавског округа 2012 2021. год. биће у функцији очувања, унапређења и развоја примарне пољопривредне
производње , конкурентне и на домаћем и на ино тржишту. Најзначајније акције биће
усмерене ка:
- стварању услова за укрупњавање земљишног поседа;
- специјализацији и регионализацији у пољопривредној производњи;
- развоју и модернизацији производних, прерадних и складишних капацитета;
- организационом јачању пољопривредне производње и произвођача;
- развоју и реализацији регионалних инфраструктурних пројеката;
- одрживом управљању природним ресурсима.
Финансијска подршка мерама за унапређење и развој овог сектора, руралне
економије и руралних насеља реализоваће се преко Буџетског фонда за
пољопривреду и рурални развој Града Ниша. Програм мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Ниша за
2015. годину дефинисаће програмске активности за 2015. годину и начин
коришћења средстава, којима ће се, пре свега, субвенционисати сви видови
примарне пољопривредне производње и подизање квалитета пољопривредних
производа,а финансирати или дотирати смањење ризика и заштита пољопривредне
производње

3.2.7.

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2015. годину

3.2.8.

Програм развоја органске производње, припремне активности за формирање центра
за органску производњу

Током
године

Током
године

Град Ниш, Управа за пољопривреду и
развој села , пољопривредни
произвођачи

Током
године

Град Ниш, Управа за пољопривреду и
развој села,

Током
године

3.2.9.

Наставак активности на пројекту Формирање производно едукативног винарско
воћарског дома у селу Каменица, ГО Пантелеј.

Током
године

3.2.10.

Припремне активности за подизање објеката за чување и прераду воћа и поврћа и
успостављање услужног центра за сушење воћа, поврћа, лековитог и ароматичног
биља.

Током
године

3.2.11.

Програм подстицаја за: гајење лековитог биља, производњу компоста

Град Ниш, Управа за пољопривреду и
развој села, градске општине, градови и
општине Нишавског региона и Соко
Бања

Током
године

Град Ниш, Управа за пољопривреду и
развој села, РРА Југ, пољопривредни
произвођачи и удружења
Град Ниш, Управа за пољопривреду и
развој села, ГО Пантелеј, партнери у
пројекту
Министарство пољопривреде и заштите
животне средине, Град Ниш, Управа за
пољопривреду и развој села, страни
партнери
Министарство пољопривреде и заштите
животне средине, Град Ниш, Управа за
пољопривреду и развој села, страни
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партнери, пољопривредници

3.2.12.

3.2.13.

Реализација пројеката из донација међународних организација:
а) „ Раст југа“,
б)“Регионални агробизнис центар за складиштење, прераду и дистрибуцију
пољопривредних производа/ Зелена зона, за међуопштинска подручја градова Ниша
и Лесковца и општина Мерошина, Дољевац и Гаџин Хан;
в) „Подршка развоју воћа и бобичастог воћа на југу Србије“.
МСП из области прехрамбене и прерађивачке индустрије и унапређење сарадње са
пољопривредним произвођачима ради укључивања у ланац набавке- USAID, СЛД
Програм.

Током
године

Град Ниш, Управа за пољопривреду и
развој села, партнери на пројектима

Током
године

Град Ниш, Управа за пољопривреду и
развој села, Служба за послове
Градоначелника

3.3 Трговина и снабдевање
Стабилно и редовно снабдевање робама и услугама, равномерна покривеност територије града продајним
објектима различите површине и намене, стално унапређење безбедности и квалитета хране и заштита основних
права и интереса потрошача су основни циљеви у овој области.
Праћење имплементацује Закона о заштити потрошача.
3.3.1.

Током
године

3.3.2.

Стварање услова из надлежности Града за потенцијално заинтересоване
инвеститоре за објекте из области трговине.

Током
године

3.3.3.

- Уређење и реконструкција постојећих пијаца (Криве Ливаде, Дурлан-летња
пијаца);
- Обезбеђења документације, изузимања земљишта, почетак изградње за нове
пијачне просторе ( у насељима Ледена Стена, Ново Село, Брзи Брод);
- Припремне активности, израда потребне урбанистичко планске документације за

Током
године

Регионална привредна комора Ниш,
Националне организације за заштиту
потрошача, произвођачи, трговци и
грађани као потрошачи
Град Ниш, Управа за планирање и
изградњу, Управа за имовину и
инспекцијске послове, Управа за
комуналне делатности, енергетику и
саобраћај, ЈП Завод за урбанизам
Ниш, ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша
ЈКП Тржница, Град Ниш, Управа за
планирање и изградњу, Управа за
комуналне делатности, енергетику и
саобраћај, Управа за имовину и
инспекцијске послове, ЈП Завод за
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Велетржницу, као и за прелазно решење за кванташку и ауто пијацу;
- Адаптација млечне хале на пијаци„Тврђава“;
- Припрема планско пројектне документације и одређивање локације за сточну пијацу.
3.3.4.

Реализација Програма градских робних резерви оствариваће се у складу са
Средњорочним и Годишњим програмом робних резерви.

урбанизам Ниш, ЈП Дирекција за
изградњу Града Ниша
Током
године

Град Ниш, Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту животне
средине

3.4. Саобраћај и везе
Оптимални ниво функционисања саобраћајног и транспортног система града оствариваће се кроз
квалитетније пружање саобраћајних, телекомуникационих и поштанских услуга у циљу смањења саобраћајног
загушења и растерећења мирујућег саобраћаја.
3.4.1 Железнички, телекомуникациони, поштански, ваздушни саобраћај и превоз путника у друмском
саобраћају
Акције
Релизација пројекта јавно-приватног партнерства у области јавног превоза
3.4.1.1

3.4.1.2

3.4.1.3

Систем за електронску наплату и контролу карата, мониторинг, управљање
системом превоза, информисање корисника и увођење видео надзора у возилима
јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша
Уређење аутобуских окретница у ободним градским насељима и уређење
терминала на ободу града за возила јавног градског и приградског превоза путника
са израдом планске и пројектне документације

Израда дизајна надстрешнице и аутобуског стајалишта
3.4.1.4

Рок
Током
године
Током
године

Током
године

Током
године

Носилац активности
Скупштина града Ниша, ЈКП
Дирекција за јавни превоз Града
Ниша
ЈКП Дирекција за јавни превоз Града
Ниша, Град Ниш, Управа за
комуналне делатности, енергетику и
саобраћај
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
Управа за планирање и изградњу, ЈП
Дирекција за изградњу Града Ниша,
ЈКП Дирекција за јавни превоз Града
Ниша, ЈП Завод за урбанизам Ниш
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈП Завод за урбанизам Ниш, ЈКП
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3.4.1.5

3.4.1.6

Комунално опремање и уређење аутобуских стајалишта на територији града Ниша
(Постављање нових надстрешница-пројекат ЈПП, поставање и одржавање
стајалишних ознака, одржавање и репарација постојећих надстрешница,
унапређење стајалишта за туристичке аутобусе, изградња аутобуских ниша на
државним путевима и др.)
Израда новог Тарифног система у јавном градском и приградском превозу и
аутотакси превозу путника на територији града Ниша и његова примена

3.4.1.8

Доношење и примена скупа мера за унапређење аутотакси превоза путника на
територији града Ниша
Рехабилитација полетно слетне стазе са доградњом рулнице и проширењем
платформе

3.4.1.9

Обнова, адаптација и уређење терминалне зграде, инфраструктуре и опреме на
аеродрому

3.4.1.7

3.4.1.10

Наставак унапређења и доградња система светлосног обележавања (прилазна
светла) са формирањем електроенергетског блока, а све у складу са Главним
пројектима електроенергетике система светлосног обележавања и уградња
навигационог система за прецизни инструментални прилаз (ILS CAT I)
Изградња торња аеродромске контроле летења

3.4.1.13
3.4.1.14
3.4.1.15

Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године

3.4.1.11
3.4.1.12

Током
године

Набавка нове опреме за опслуживање ваздухоплова ради обезбеђивања
поузданости процеса прихвата и отпреме ваздухоплова
Изградња хангара за смештај опреме и возила за прихват ваздухоплова као и
хангара за смештај опреме за зимско одржавање
Проширење и развој постојећег царинског терминала у друмском саобраћају са
изградњом складишта са магацинским и канцеларијским простором за потребе
карго сектора
Унапређивање система за растеривање птица и животиња на комплексу аеродрома
са обавезном санацијом терена и вегетације

Током
године
Током
године
Током
године
Током
године

Дирекција за јавни превоз града
Ниша
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша, ЈКП Дирекција за јавни
превоз Града Ниша
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП Дирекција за јавни превоз Града
Ниша
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
ЈП Аеродром Ниш, Министарство
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре
ЈП Аеродром Ниш, Министарство
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре
ЈП Аеродром Ниш, Министарство
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре
Контрола летења Србије и Црне
Горе, ЈП Аеродром Ниш,
Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
ЈП Аеродром Ниш
ЈП Аеродром Ниш
ЈП Аеродром Ниш
ЈП Аеродром Ниш
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3.4.1.16

Набавка, уградња и обука за руковање мерача видљивости ласерских силометара RVR
Унапређење техничких услова аеродрома „Константин Велики“ у Нишу

3.4.1.17

3.4.1.19

Изградња кабловске канализације у циљу стварања повољнијих услова за брзу и
ефикасну градњу мрежа кабловских оператера који немају сопствену
инфраструктуру
Израда планске и пројектне документације за изградњу првог саобраћајног прстена
око ширег центра Града Ниша

3.4.1.20

Прелазак вршења услуге одвоза и транспорта отпада на ноћни режим рада у сврху
растерећења саобраћаја

3.4.1.18

3.4.1.21

Набавка ГПРС система за праћење возила у јавном градском и приградском
превозу

Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
У току
године

JП Аеродром Ниш
ЈП Аеродром Ниш, Град Ниш,
Управа за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај
Кабловски оператери
Град Ниш, Управа за планирање и
изградњу, ЈП Завод за урбанизам
Ниш
ЈКП Медијана
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај и
ЈП Дирекција за јавни превоз Града
Ниша

3.4.2 Управљање, регулисање, планирање, безбедност саобраћаја и паркирање
Стратегија безбедности саобраћаја града Ниша за период 2015. – 2020. година
3.4.2.1
Студија стационарног саобраћаја за Град Ниш
3.4.2.2

3.4.2.3

3.4.2.4

Главни пројекти унапређења безбедности саобраћаја
Булевар др Зорана Ђинђића;
Зона омеђена улицама: Југ Богданова, Обилићев венац и Војводе Гојка;
Зона Булевара Светог Цара Константина;
Булевар Немањића
Пројекат техничког регулисања саобраћаја на територији Града Ниша

Током
године
Током
године

Током
године

Током
године

Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ПУ Ниш
ЈКП Паркинг сервис Ниш, Град Ниш,
Управа за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај

Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈП Дирекција за изградњу Града
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Ниша
Главни пројекат система централизованог управљања саобраћајем у Граду Нишу са
реализацијом и инсталирањем опреме
3.4.2.5

3.4.2.6

3.4.2.7
3.4.2.8

3.4.2.9

3.4.2.10

Доношење Градских Одлука:
 Одлука о техничком регулисању саобраћаја на територији Града Ниша;
 Одлука о правцу пружања државних путева на територији Града Ниша;
 Одлука о правцу пружања општинских путева на територији Града Ниша;
 Одлука о одређивању „Плаве зоне“
Реализација Главних пројеката постављања светлосне сигнализације на
раскрсницама
Реализација Главних пројеката унапређења безбедности саобраћаја у зонама
основних и средњих школа, у зони СЦ Чаир и у улицама Књажевачкој и Ђуке
Динић
Изградња и реконструкција градске саобраћајне мреже са инфраструктуром у
складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта и изградње за 2015.
годину

Реализација пројекта видео надзора на раскрсницама одређеним у Идејном
пројекту телекомуникационог система града Ниша и саобраћајницама са
видео надзором за санкционисање прекршаја у жутим тракама

Током
године

Током
године
Током
године
Током
године

Током
године

Током
године

Пројекат реконструкције и опремања саобраћајних полигона спретности – парк
Чаир и ОШ „Његош“ и реализација Пројекта
Током
године

3.4.2.11

3.4.2.12

Изградња и обележавање паркиралишта за мопеде и мотоцикле

Током
године

Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша, ПУ Ниш, Службе хитних
интервенција
Град Ниш, Скупштина Града Ниша,
Управа за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај

ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша, ЈКП Горица
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
Град Ниш, Управа за планирање и
изградњу, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
Управа за имовину и инспекцијске
послове, ЈП Дирекција за изградњу
Града Ниша
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша, ПУ у Нишу, ЈКП Дирекција за
јавни превоз Града Ниша
Министарство просвете,
Министарство омладине и спорта,
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
Савет за безбедност саобраћаја,
АМСС, ПУ у Нишу, ЈКП Паркинг
сервис Ниш
ЈКП Паркинг сервис Ниш, Град Ниш,
Управа за комуналне делатности,
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енергетику и саобраћај

3.4.2.13

Уређење нишавског кеја и приобаља, као централног градског коридора, како би се
исти ставио у функцију немоторизованог саобраћаја (пешаци, бициклисти,
ролераши и сл.) и рекреације

Током
године

Изградња вишеспратне подземне паркинг гараже на локацији Трг Републике
Током
године

3.4.2.14
Изградња монтажне гараже на Синђелићевом Тргу

Током
године

3.4.2.15
Изградња и уређење посебног паркиралишта на Обилићевом Венцу

Током
године

3.4.2.16

3.4.2.17

3.4.2.18

3.4.2.19

Бројање саобраћаја у складу са потребом за решавања критичних тачака и деоница
на градској мрежи
Главни пројекат реконструкције Трга Мије Станимировић – саобраћајни и
грађевински пројекат
Пројекат и реализација решења стационарног и динамичког саобраћаја у
саобраћајној зони у којој се налазе Клинички центар и Завод за хитну медицинску
помоћ

Током
године
Током
године
Током
године

Град Ниш, Управа за планирање и
изградњу, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈП Србијаводе, ЈП Завод за
урбанизам Ниш, ЈП Дирекција за
изградњу Града Ниша
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша, ЈП Завод за урбанизам Ниш,
ЈКП Паркинг сервис Ниш
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша, ЈП Завод за урбанизам Ниш,
ЈКП Паркинг сервис Ниш
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша, ЈП Завод за урбанизам Ниш,
ЈКП Паркинг сервис Ниш
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
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3.4.3 Телекомуникације
3.4.3.1
3.4.3.2
3.4.3.3
3.4.3.4

3.4.3.5

Изградња редундантног ДАТА центра Телекома Србије;
Видео надзор Града Ниша
Информативн и „Паметни билборди“ на аутобуским стајалиштима
Решавање имовинских односа на свим јавним површинама (скидање терета са
листова непокретност и сл.);
Израда планске документације тако да инвеститори линијске инфраструктуре
могу да граде на свим јавним површинама;

Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године

Телеком Србија
Телеком Србија
Телеком Србија

Град Ниш, Управа за имовину и
инспекцијске послове
Град Ниш, Управа за планирање и
изградњу, ЈП Завод за урбанизам
Ниш

3.5 Туризам и угоститељство
Основни задатак у овој области биће повећање туристичког промета уз боље искоришћавање постојећих
капацитета и побољшање квалитета и садржаја туристичке понуде и маркетинга и инвестирање у туристичку, путну и
комуналну инфраструктуру којим би се створили услови да атрактивни природни ресурси и културно-историјска
баштина буду стављени у туристичку функцију све у циљу остваривања визије развоја туризма дефинисане
Стратегијом развоја туризма Града Ниша за период 2011-2016.

3.5.1.

Промоција и презентација туристичке понуде и потенцијала града , организација
традиционалних и нових туристичко-културних манифестација које су у функцији
обогаћивања туристичке понуде града и израда пројеката и учешће у пројектима у
области туризма.

Током
године

Туристичка организација Ниш Град
Ниш, Управа за привреду, одрживи
развој и заштиту животне средине,
Регионална привредна комора Ниш,
Нишки културни центар, друге
институције и организације
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3.5.2.

3.5.3.

Брендирање и активна промоција туристичког Ниша - изградња дестинацијског
идентитета и развијање вредности дестинацијског бренда .
Валоризација Тврђаве у туристичке сврхе и израда модела одрживог упраљања
Тврђавом.
Припремне активности за отварање Визиторског центра у Тврђави и организација
водичке службе
Промоција и улагања у атрактивне туристичке објекте и садржаје и активан
маркетиншки приступ њиховој промоцији: Чегар, Церјанска пећина, Каменички
вис, Градац, Вишеград стена, Виник, Бојанине воде, „Бања Топило“, Медијана,
Ћеле Кула, Бубањ, Тврђава, логор 12 фебруар, spa центар, екстремни спортови,
верски туризам, еко и етно туризам, ловни туризам.

Током
године

Туристичка организација Ниш,
туристичке агенције и предузећа са
територије Града
Туристичка организација Ниш

Током
године

Током
године

Туристичка организација Ниш

3.5.5.

Унапређење туристичке понуде околине Ниша (Селичевица, Сува планина,
Сврљишке пл., Калафат), развојем туристичких производа заснованих на
природним и културним карактеристикама подручја:
- Пројектовање и обележавање тематских стaза са одмориштима и инфо таблама
- Формирање програма активног одмора и едукативних тура
- Промоција програма организацијом међународних тура и планинских трка

Током
године

Туристичка организација Ниш, Завод
за заштиту природе, Природноматематички факултет Ниш,
Планинарски савез града Ниша,
Спортски савез града Ниша, Савез
извиђача града Ниша, организације
цивилног друштва, ЈП Србијашуме

3.5.6.

Реализација пројеката којима се побољшава туристичка понуда Нишке Бање:
-Изградња туристичких садржаја, валоризација туристичких ресурса Нишке Бање
-Унапређење постојећих и изградња нових смештајних капацитета на територији
Нишке Бање.

Током
године

ГО Нишка Бања, заинтересовани
инвеститори

3.5.7.

Реализација пројеката којима се побољшава
градских општина

и промовише туристичка понуда

Током
године

Градске општине

3.5.8.

Наставак спелеолошких истраживања Церјанске пећине и промовисање пећине као
специфичне и посебне туристичке атракције.

Током
године

3.5.9.

Унапређење пословања БИД зоне „ Нишка варош“

Током
године

3.5.4.

3.5.10.

Категоризација смештајних капацитета.

Током
године у
континуит
ету

ГО Пантелеј, Завод за заштиту
природе, организације спелеолога
Град Ниш, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
БИД зона
Град Ниш, Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту животне
средине
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3.5.11.

Реализација пројеката развоја сеоског туризма у складу са Планом руралног развоја
Нишавског округа 2012-2021

Током
године

3.5.12.

„Волонтерски кампови“ – Одржавање више волонтерских кампова за учеснике из
иностранства са циљем упознавања туристичких потенцијала града Ниша

Током
године

3.5.13.

3.5.14

Тематске туре обиласка града са израдом обележја туристичких локалитета.
( Рим и рановизантијски Ниш, Ниш у НОР-у, Тврђава, Пешачка тура по градском
језгру )
Одлуке које регулишу област угоститељства
Одлуке о комуналном реду у области угоститељства
Одлуке о малим монтажним објектима
Плана размештаја за све типове малих монтажних објеката

Током
године
Током
године

Град Ниш, Управа за пољопривреду
и развој села
Проактив, Савез извиђача града
Ниша, Група Кобра, Млади
истраживачи Србије
Туристичка организација Ниш
Скупштина Града Ниша, Градско
Веће града Ниша, Градске општине

3.6 Стамбена изградња и пословни простор
Задовољавање стамбених потреба грађана, посебно социјално рањивих категорија становништва, успостављање
и регулисање тржишта рентираног становања, одржавање постојећег стамбеног и пословног простора уз унапређење
квалитета и нивоа становања по стандардима хуманог становања.
Акције
3.6.1.
3.6.2.

3.6.3.

Обезбеђивање и инфраструктурно опремање нових локација за индивидуалну и
колективну стамбену изградњу по Програму уређивања грађевинског земљишта и
изградње за 2015. годину.
Почетак изградње мултифункционалног комплекса „Нови Ниш“ на простору
бивше касарне ''Бубањски хероји''.
Изградња станова из Програма социјалног становања:
- завршетак изградње ламела Л5 и Л6 на локацији Мајаковски, нето стамбене
површине 4090 m² и расписивање конкурса за расподелу станова,
- израда пројектне документације, добијање грађевинске дозволе, спровођење
тендера и почетак изградње ламела Л7 и Л9 на локацији Мајаковски, нето стамбене
површине 5940 m²,
- Успостављање и регулисање јавног ренталног становања

Рок
током
године
током
године

током
године

Носилац активности
Град Ниш, Управа за планирање и
изградњу, JП Дирекција за изградњу
града Ниша
Компанија Clean Earth Capital

Град Ниш, Управа за планирање и
изградњу, ЈП Градска стамбена
агенција
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3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

3.6.8.

3.6.9.

Наставак фазне изградње стамбеног објекта Л1-Л4 у ул. Петра Аранђеловића (237
стана) у оквиру реализације Пројекта изградња станова за социјално становање
Програм стамбеног збрињавања интерно расељених лица, избеглица и повратника:
- изградњом 60 стамбених јединица са правом откупа,
- изградњом 40 стамбених јединица за социјално становање,
- изградњом 40 стамбених јединица за становање у „ заштићеним условима“,
- изградњом 140 монтажних кућа на земљишним парцелама у власништву Града
Ниша за избеглице, интерно расељена лица и повратнике.
Град Ниш је определио земљиште у насељу Бранко Бјеговић.
Унапређење квалитета подстандардних ромских насеља путем Пројекта ОЕБС Прикупљање података о подстандардним ромским насељима за Географски
информациони систем.
Одржавање постојећег стамбеног и пословног простора:
- капитално одржавање стамбених зграда (ремонт и реконструкција лифтова,
санација равних кровова и фасада, ...)
- текуће одржавање стамбених зграда и хитне интервенције,
- текуће и инвестиционо одржавање пословног простора на територији града и
сеоском подручју, који се користи као службени простор.
Располагање и управљање пословним простором Града:
- давање у закуп,
- контрола коришћења и плаћања закупа, као и плаћања комуналних трошкова
према јавним и комуналним предузећима,
- давање на коришћење пословног простора индиректиним и директним
корисницима буџетских средстава и контрола у циљу заштите имовине,
- санација и реконструкција,
- враћање национализованог пословног простора ранијим власницима односно
њиховим правним следбеницима.
Решавање егзистенцијалног питања грађана града Ниша погођених елементарном
непогодом-клизиштем у селу Мрамор

током
године

током
године

током
године

ЈП Градска стамбена агенција
Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Град
Ниш, Управа за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту,
Управа за планирање и изградњу,
Управа за имовину и инспекцијске
послове, UNHCR
Град Ниш, Управа за планирање и
изградњу, ЈП Завод за урбанизам
Ниш, ЈП Дирекција за изградњу
Града Ниша
ЈП Нишстан и
скупштине станара

током
године

Град Ниш, Управа за имовину и
инспекцијске послове
током
године

У току
године

Град Ниш, Управа за планирање и
изградњу

3.7 Запошљавање
Унапређење климе за отпочињање послова, отварање нових и развој постојећих малих и средњих предузећа и
стимулативне мере за запошљавање појединих категорија незапослених лица (жена, младих, инвалида, старијих лица,
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угрожених и маргиналних група), ширење праксе флексибилних облика запошљавања су основни циљеви развоја у
овој области.
3.7.1.

Реализација активних мера запошљавања: самозапошљавање и ново запошљавање,
обука за активно тражење посла, едукације у пословним центрима, стручно
оспособљавање лица без радног искуства итд.

Током
године

3.7.2.

Обука „на захтев послодавца“ - стручно оспособљавање и преквалификација
незапослених и технолошког вишка радника за поновно запослење у складу са
потребама предузетника и почетничка помоћ у заснивању посла.

Током
године

3.7.3.

„Суфинансирање програма самозапошљавања средствима из Републичког буџета
по захтеву локалне самоуправе - за категорију теже запошљивих лица“

3.7.4.

Реализација Акционог плана запошљавања Града Ниша за 2015. год. којим ће бити
предвиђене мере активне политике запошљавања :
- запошљавање приправника,
- субвенције за запошљавање трудница,
- јавни радови,
- програм стручне праксе код приватног послодавца,
-суфинансирање програма самозапошљавања.

Током
године

3.7.5

Обезбеђивање средстава за преквалификацију и доквалификацију младих са
тероторије Града Ниша за дефицитарна занимања.

Током
године

Реализација пројеката помоћи у отпочињању посла.
3.7.6.

3.7.7.

Запошљавање у новоизграђеним фабрикама и пружање подршке реинвестирању
постојећих инвеститора – Johnson Еlectric, Yura Corporation, Benetton и тд.

Током
године

Током
године
Током
године

Национална служба за запошљавање
– Филијала Ниш, незапослени са
евиденције, послодавци
Национална служба за
запошљавање– Филијала Ниш,
Занатска комора Ниш, незапослени и
послодавци
Министарство рада, запошљавања и
соц.политике, Национална служба за
запошљавање – Филијала Ниш
Град Ниш,Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту животне
средине, Управа за дечију, социјалну
и примарну здравствену заштиту
Град Ниш. Служба за послове
Градоначелника, Национална служба
за запошљавање – Филијала Ниш
ДИН "Phillip Morris International",
ENECA, Организације цивилног
друштва
Послодавци
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IV ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ
Створити подстицајну и безбедну друштвену средину у којој ће сви грађани моћи да искажу и да задовоље
своје потребе за припадањем и идентитетом, дружењем и личним развојем
4.1 Здравство
Брига о здрављу грађана Ниша, посебно рањивих популационих група (деца и мајке, старе особе, сиромашни,
избегли и расељени, мањинске групе) јер је улагање у здравље најбоља инвестиција у економски одрживи развој.
4.1.1.

Реорганизација пружања здравствених услуга на територији града Ниша

4.1.2.

Успостављање здравственог информационог система Града Ниша

4.1.3.

4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.

Дом здравља Ниш ће реализовати активности везане за :
- унапређење рада на палијативном збрињавању и бригу о породици у кућним
условима са посебним освртом на тешко оболела лица;
-спречавање и сузбијање заразних болести на кризним подручјима- нехигијенским
насељима и дивљим депонијама у урбаним деловима Града Ниша;
- праћење здравственог стања становништва на терену - “Базари здравља;
-" Хало беба” (едукација младих мајки и формирање саветовалишта за пружање
услуга младим мајкама) ;
- пројекте промоције здравља и превенције болести;
- санацију централног објекта Дом здравља Ниш- стварање новог или поправку
постојећег крова, санацију дренаже око централног објекта.
Повећање доступности здравствене заштите лицима на подручју насељених места
Града Ниша.
“Наша будућност - здрава деца” (испитивање 600 деце узраста 2-19 година ради
утврђивања фактора ризика значајних за развој а са позитивном породичном
анамнезом
Превентивно здравство за неосигурана лица

Током
године

Током
године

Током
године
Током
године
Током

Установе примарног здравства,
Институт за јавно здравље,
Министарство здравља
Здравствене устнове,
Републички завод за здравствено
осигурање

Дом здравља Ниш

Дом здравља Ниш, Завод за хитну
медицинску помоћ Ниш, Апотека Ниш
Министарство здравља, Дом здравља
Ниш
Министарство здравља, здравствене
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године
4.1.7.
4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

Вантелесна оплодња и чување матичних ћелија.
Систематски прегледи и ванредне вакцинације ромске деце и маргинализованих
група.
Апотека „Ниш“ ће одржавати континуитет у снабдевању становништва лековима,
медицинским средствима и другим производима безбедног квалитета. Наставиће
активности на унапређењу новог софтвера и започети повезивање са информационим
системом Дома здравља Ниш.
Одржавање и адаптација постојећих објеката реализоваће се према утврђеним
приоритетима.
Завод за хитну медицинску помоћ Ниш реализоваће следеће активности:
-реновирање фасаде централне зграде, гараже и портирнице,
- замена подова у централном објекту,
-инвестирање у“CALL центар", возни парк, немедицинску-рачунарску опрему,
-оснивање стручно-методолошко–едукативног центра
-Јавно доступна дефибрилација на “критичним местима” на територији Града Ниша
Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш планира :
-замену прозорске столарије,
-изолацију зграде са обновом фасаде,
- дигитализацију рендген апарата и
-увођење програма за електронско фактурисање здравствених услуга.

Током
године

установе града свих нивоа и облика
Министарство здравља,
здравствене установе свих нивоа и
облика

Током
године

Дом здравља Ниш

Током
године

Апотека „Ниш“

Током
године

Завод за хитну медицинску помоћ Ниш

Током
године

Завод за плућне болести и туберкулозу
Ниш

Током
године

Министарство здравља, Министарство
одбране, Министарство унутрашњих
послова, Завод за хитну медицинску
помоћ

4.1.12.

Оснивање јединице за ваздушни транспорт повређених и оболелих

4. 1.13.

Адекватно решавање транспорта и складиштења медицинског отпада

4.1.14.

Изградња зграде новог Клиничког центра и реконструкција постојећих зградa
Клиничког центра Ниш.

Током
године
Током
године

4.1.15.

Инвестициони радови на објектима Специјалне болнице за психијатријске болести
Горња Топоница за трајно решење проблема отпадних вода и др.

Током
године

4.1.16.

Реконструкција и санација “Стазе здравља” Института за лечење и рехабилитацију
Нишка Бања.
Санација зграде Старог купатила

Током
године

Дом здравља и установе здравства
Министарство здравља, Клинички
центар Ниш
Министарство здравља, Специјална
болница за психијатријске болести
Горња Топоница
Институт за лечење и рехабилитацију
Нишка Бања
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4. 1.17.

Унапређење цивилно - војне сарадње у здравственом збрињавању становништва.

Током
године

4.1.18.

“Терапијско јахање” код деце са инвалидитетом - адаптација спортског клуба Чегар
као регионалног центра за децу са специјалним потребама.

Током
године

4.1.19.

Превенција болести зависности, пре свега код младих и промоција здравих начина
живота кроз следеће активности :
- Промовисање концепта здравог живота;
- Вршњачка едукација и испитивање присуства психоактивних супстанци у средњим
школама;
-“Нишка школа без дроге” са циљем превентивног и куративног деловања-тестирање
ученика и школског простора на дроге и тд.

Током
године

Министарство здравља, Министарство
одбране, цивилне установе и Војна
болница
Коњички клуб Чегар, струковна
удружења
Град Ниш, Управа за омладину и спорт,
Управа за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту, Медицински
факултет Ниш, Институт за јавно
здравље Ниш, образовне установе, Дом
здравља Ниш, Клиника за заштиту
менталног здравља, Црвени крст,
организације цивилног друштвa

4.2 Друштвена брига о деци
Брига за правилан развој деце и младих и успостављање система свеобухватне заштите од свих ризика, пре свега
од ризика социјалне искључености, неједнакости, сиромаштва и др. како би Ниш био град по мери деце.

4.2.1

Различити облици заштите породице и деце у функцији правилног психофизичког
развоја деце. Одговарајући облици рада и заштите деце без родитељског старања,
деце са сметњама у развоју, деце на дужем болничком лечењу, деце из социјално
угрожених породица, многочланих породица, породица где оба родитеља не раде
или једнородитељских породица и деце изложене злостављању, искоришћавању,
занемаривању или насиљу у складу са Локалним планом акције за децу града Ниша
"Ниш по мери деце" успостављање ефикасне, оперативне међусекторске сарадње
свих актера на локалном нивоу.

Током
године

Град Ниш, Управа за дечију, социјалну
и примарну здравствену заштиту,
Управа за образовање, Полицијска
Управа, референтне дечије,образовне,
здравствене и установе социјалне
заштите, Мултисекторски савет Града
Ниша, Организације цивилног друштва

4.2.2.

Имплементација Стратегије за бригу о младима града Ниша за период од 2015 –
2020. год. са Акционим планом.

Током
године

Град Ниш, Управа за омладину и спорт,
Служба за послове Градоначелника,
Организације цивилног друштва

4.2.3.

Предшколска установа Пчелица Ниш ће реализовати следеће инвестиције:
- реконструкција дечијег вртића Невен,

Током
године

Град Ниш, Управа за образовање,
Предшколска установа Пчелица Ниш,
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4.2.4.

- Повећање производног и магацинског дела у кухињи ''Младост'' и адаптација
простора у објекту ''Тина'' у улици Јужноморавских бригада бб.
Установа Дечији центар Ниш радиће на :
- омасовљавању полазника;
- увођењу нових секција и програма на основу интересовања деце;
- оснивању истурених одељења;
- опремању савременим наставним средствима.

4.2.5.

Решавање имовинско-правног
„Дивљана“

статуса

непокретности

Дечијег

одмаралишта

4.2.6.

Успостављање Омладинског центра као простора за окупљање и деловање младих уз
успостваљање пратећих садржаја: хостел, кафић, мала и велика сала и канцеларијски
простор; и осмишљавање и имплементација садржаја за младе.
Израда, одржавање и ажурирање свеобухватног Портала за младе Града Ниша.

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
Током
године

Дечији центар Ниш

Током
године

Град Ниш, Управа за имовину и
инспекцијске послове, Установа
Дивљана

Током
године

Град Ниш, Управа за омладину и спорт,
Служба за послове Градоначелника

4.3 Социјална заштита
Циљеви социјалне заштите су ефикасни материјални трансфери и развијена мрежа институција и социјалних
услуга које могу да отклоне или ублаже основне ризике којима су грађани, посебно маргинализоване групе, изложени
у актуелним условима и пруже им неопходну социјалну сигурност .

4.3.1.

Развијаће се и унапређивати:
-разноврсне и доступне услуге локалне заједнице у складу са идентификованим
потребама и најбољим интересом корисника уз поштовање стандарда (домски
смештај за децу без родитељског старања и децу са поремећајем у понашању -„Мале
домске заједнице“; Дневни боравак за децу и младе са сметњама у
развоју као и са проблемима у понашању; Прихватилиште са Прихватном
станицом за децу са улице и децу са поремећајем у понашању; Персонална
асистенција; Саветовалиште за породицу; Домски смештај, Помоћ и
нега у кући за одрасле и старије, Клуб за старе, Прихватилиште за
одрасле и старије и др.) Сигурна кућа; Народна кухиња
-постојећи програми социјалне заштите („Развој услуге породични сарадник“;
„Третман мушкараца починитеља насиља у партнерским односима“,“ Унапређење
примене васпитних налога“ итд.)

Током
године

Град Ниш, Управа за дечију социјалну и
примарну здравствену заштиту, Центар
за социјални рад Свети Сава, Дом
Душко Радовић, Сигурна кућа ,
Геронтолошки центар Ниш, Школа за
основно и средње образовање 14.
октобар, Црвени крст, Фондација
„Новак Ђоковић“ , организације
цивилног друштва итд.
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-Укључивање различитих актера у пружању услуга.
Стварање услова за/ или увођење нових услуга социјалне заштите:
-„Унапређење приступачности Града Ниша“, I фаза -Пројекат „Израда Стратегије
приступачности“,

Град Ниш, Управа за дечију, социјалну
и примарну здравствену заштиту, ЈП
Завод за урбанизам Ниш

- „За здраву и чисту животну и радну средину“, I фаза, едукација,
Удружење „Животна Снага“,
организације цивилног друштва,

- „Сервис персоналних асистената – СПАН“,
- „Лични пратиоци школске деце са инвалидитетом“ и „Педагошки асистенти,

Центар за самостални живот особа са
инвалидитетом, Школа „14. октобар“,

- „Дневни боравак за децу са сметњама у развоју“,
-„Свратиште за децу улице“,

4.3.2.

- Aжурирање јединствене базе података неопходне за реформу система социјалнe
заштите,
- Организован школски превоз ученика са сметњама у развоју и телесним
инвалидитетом;
- Пилот пројекат Социјална асистенција кроз међусуседско искуство– САНЕ
( наставак пројекта) и Тестирање и пружање услуге ‘’помоћ у кући “ за 40
корисника у руралним подручјима.
- Педагошки асистенти за помоћ деци са потешкоћама у развоју
- Програм рехабилитације за помоћ деци са потешкоћама у развоју
(хипотерапија, хидротерапија, реедукација психомоторике, логопедско-дефектолошки
третман)

Током
године

Дом Душко Радовић, Центар за дневни
боравак деце, омладине и одраслих
лица ментално ометених у развоју
Мара Ниш
Центар за социјални рад Свети Сава,
Центар за дневни боравак деце,
омладине и одраслих лица ментално
ометених у развоју Мара Ниш, Дом
Душко Радовић, Завод за васпитање
деце и омладине, Центар за породични
смештај и усвојење, Дом здравља ;
Град Ниш, Управа за дечију, социјалну
и примарну здравствену заштиту, ГО,
Центар за социјални рад Свети Сава,
Национална служба за запошљавањеФилијала Ниш, МК, Дом здравља Ниш,
Црвени Крст, организације цивилног
друштва
Школа „14. октобар“, Специјална
школа са домом ученика Бубањ,
ГО Црвени Крст, Регионални центар за
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професионални развој Ниш и
ДЕЦФ – Видин;
Град Ниш, Управа за дечију, социјалну
и примарну здравствену заштиту,
Управа за образовање, Специјална
школа са домом ученика Бубањ
4.3.3.

Стварање неопходних услова, тј. запошљавање недостајућег кадра, за добијање
лиценце за пружање услуге домског смештаја и услуге прихватилишта за децу и
младе.

Током
године

Дом Душко Радовић

4.3.4.

Почетак услуге Дневног боравка за дементне кориснике у Геронтолошком центру
Ниш.

Током
године

Град Ниш, Управа за дечију, социјалну
и примарну здравствену заштиту,
Геронтолошки центар Ниш

Током
године

Центар за дневни боравак деце,
омладине и одраслих лица ментално
ометених у развоју Мара Ниш

Током
године

Комесаријат за избегла и расељена
лица и миграције Републике Србије,
Град Ниш, Управа за дечију, социјалну
и примарну здравствену заштиту, Савет
за миграције Града Ниша

Током
године

Ресорна министарства и Град Ниш,
Управа за планирање и изградњу

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у
развоју Мара Ниш иницираће стварање услова, проширење пословног простора,
опремање и сл.за увођење нових услуга :
- продуженог боравка, викенд боравка и предах од родитељства;
-инклузивног вртића кроз формирање инклузивне групе састављене од здраве деце и
деце са сметњама у развоју
Отпочеће имплементација Локалног акционог плана за унапређење положаја
избеглих , интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији у
Граду Нишу у периоду 2014 – 2017. год., кроз програме стамбеног збрињавања,
економског оснаживања и др. програме за решавање животних проблема и
интеграције,односно реинтеграције ове друштвено осетљиве групе у локалну
заједницу .
Решавање стамбених проблема грађана погођених елементарном непогодом –
клизиштем у селу Мрамор и стамбено збрињавање социјално угрожених група из
програма социјалног становања.

4.3.8.

Превенција друштвено неприхватљивих облика понашања (агресивност, вршњачко
насиље, међугенерацијска нетрпељивост, скитња, мобинг, трговина људима и др.
облици криминала, корупција ... ).

Током
године

4.3.9.

Проширење активности и јачање капацитета Центра за породични смештај и
усвојење.

Током
године

Град Ниш, Управа за омладину и спорт,
Управа за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту,
установе, државни органи,
организације цивилног друштва, ПУ
Ниш
Град Ниш, Управа за дечију, социјалну
и примарну здравствену заштиту,
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4.3.10.

Реализација пројекта „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања
маргинализованиих и угрожених група становништва у Србији“

Током
године

4.3.11.

Реализација пројекта „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања
маргинализованиих и угрожених група становништва у Србији“-Ресоцијализација
осуђеника, стварање могућности запошљавања и повећањем њиховоих стручних
способности

Током
године

Центра за породични смештај и
усвојење, Центар за социјални рад
Свети Сава, организације цивилног
друштва
Град Ниш, Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту животне
средине, ENECA и YUROM Центар
Град Ниш, Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту животне
средине, ENECA и Казнено-поправни
завод Ниш

4.4 Образовање и васпитање и научно-истраживачки рад
Одрживи развој друштва подразумева, поред осталог, унапређење система образовања и васпитања, односно
модерно образовање и непрекидно усавршавање које ће моћи да буде ослонац будуће ефикасне и конкурентне
привреде засноване на знању.
Основни циљеви у овој области су: промена планова и програма рада у школама и на факултетима, увођење
нових образовних профила у складу са потребама економског развоја, даље усклађивање високог образовања са
захтевима Болоњске декларације, организовано истраживање, успостављање веза између науке, привреде и
предузетника које ће бити системске и засноване на тржишту, стварање много већег броја истраживачко развојних
функционалних јединица у привреди, оснивање научно-технолошког парка и развојно-иновативних центара.
4.4.1.

Инвестиционо-техничко одржавање и санација објеката према Програму
капиталног инвестирања у нефинансијску имовину за област основног и средњег
образовања за 2015.годину.
- замена столарије у ОШ „Ратко Вукићевић“
- II фаза радова на санацији кровова у ОШ „Цар Константин“ и Гимназији
„Светозар Марковић“

4.4.2.

Доградња ОШ „Мирослав Антић“.
Реконструкција и доградња ОШ „Бранко Миљковић“.

Током
године

Током
године,

Министарство просвете, науке и
технолошког развоја , Град Ниш,
Управа за образовање, ЈП Дирекција
за изградњу Града Ниша
Град Ниш, Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту животне
средине, Министарство привреде

47

4.4.3

Израда пројектно-техничке документације за изградњу основне и средње школе на
подручју ГО Пантелеј.
Јачање капацитета
и проширење делатности Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању.
- Покретање иницијативе за децентрализацију полагања испита за дозволу за рад
васпитача, наставника и стручних сарадника са територије југоисточне и источне
Србије у Нишу (полагања испита за лиценцу).

Током
године

Град Ниш, Управа за образовање

Током
године

Регионални центар за професионални
развој запослених у образовању

4.4.5.

Изградња Универзитетског спортског комплекса (отворени терени за разне
спортове).
Изградња Универзитетске спортске дворане, израда пројектно-техничке
документације.

Током
године

Универзитет у Нишу и
Универзитетски спортски савез Ниш

4.4.6.

Наставак изградње новог Студентског дома код техничких факултета.

Током
године

Студентски центар Ниш

4.4.7.

Имплементација истраживачких програма Универзитета у Нишу у МСП:
- Повећање конкурентности путем иновација у МСП сектору, које траже
иновациона решења за своје пословне активности,
-Подршка новооснованим иновативним start up привредним субјектима који нуде
нови производ, нови производни процес, нову сировину или нов начин
организације пословања.

Током
године

Универзитет у Нишу – Центар за
трансфер технологија, Регионална
привредна комора Ниш, Сектор
малих и средњих предузећа

4.4.8.

Стварање услова за рад огранка САНУ у Нишу

4.4.9.

Обезбеђивање адекватног простора за рад Факултета уметности у Нишу.

4.4.10.

Адаптација и санација зграде Природно математичког факултета и стварање услова
за пресељење био-хемијске лабораторије.

Током
године

4.4.11.

Подстицај развоја талентованих ученика и студената

Током
године

4.4.12.

Развој фестивала „Наук није баук“.

Током
године

4.4.13.

Подршка младим талентованим људима иразвоју њихових пројеката

Током
године

4.4.4.

Током
године
Током
године

Универзитет у Нишу и САНУ
Министарство просвете,науке и
технолошког развоја
Природно математички
факултет,Универзитет у Нишу,
Министарство просвете, науке и
технолошког развоја
Град Ниш, Управа за образовање
Гимназија Светозар Марковић, Град
Ниш, Управа за образовање, школе,
универзитет и факултети
Град Ниш, Управа за омладину и
спорт, Служба за послове
Градоначелника
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4.4.14.

Спровођење кампања и информативних радионица за ученике основних и средњих
школа о будућим потребама и актуелним занимањима и потребама на тржишту
рада.

Током
године

Град Ниш, Служба за послове
Градоначелника, Школска управа,
Национална служба за запошљавање
Филијала Ниш

4.5 Култура и споменици културе
Потпуније и разноврсније задовољавање културних потреба грађана постићи ће се обогаћењем културне понуде
и подизањем капацитета институција културе, заштитом културног наслеђа и верских објеката, одржавањем
традиционалних градских и општинских манифестација. Створиће се услови за развој свих видова професионалног и
аматерског културног стваралаштва.
4.5.1.
4.5.1.1.

4.5.1.2.

Заштита културног наслеђа и верских објеката
Изградња, опремање и одржавање верских објеката у складу са Програмом
уређивања грађевинског земљишта и изградњe за 2015. годину, плановима Српске
православне цркве и потребама верника:
 изградња цркве Светог Василија Острошког на Дуваништу.
Реконструкција, уређење, одржавање меморијалних центара и археолошких
налазишта
 наставак археолошких истраживања и реконструкција палате са октагоном у
Градском пољу,
 наставак археолошких ископавања на Медијани, Бубњу, Баланици и Хумској
чуки, конзервација и презентација налазишта,
 завршна фаза постављања специјалне заштитне конструкције на археолошком
налазишту Медијана
 санација зграде депоа на археолошком налазишту Медијана,
 ревитализација и уређење простора Тврђаве,
 наставак санације бедема, ниша, атељеа , барутана и Бали Бегове џамије у
Тврђави,
 наставак сређивања спомен парка Бубањ,
 истраживање, конзервација, заштита и презентација археолошког локалитета
Ранохришћанска некропола у Јагодин-мали, (на простору фабрике „Бенетон
Србија“).
 Постављање нових осматрачница и нове ограде у Логору Црвени Крст.

У току
године

ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша, Српска православна црква

У току
године

Град Ниш, Управа за културу, Завод
за заштиту споменика културе,
Народни музеј Ниш
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4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.
4.5.6.

4.5.7.

Изградња нових, доградња и реконструкција објеката институција културе
 Реконструкција, доградња и надградња зграде Народне библиотеке,
 Реновирање подрумског простора у Народној библиотеци,
 Аплицирање ка републичким институцијама пројектом „Нова зграда музеја у
Нишу“,
 Сређивање простора сталне меморијалне изложбене поставке Сремац Миљковић,
 Адаптација зграде „Апсане“ у Тврђави за потребе Историјског архива,
 Формирање столарско-браварске радионице Народног позоришта,
 Израда пројектне документације за адаптацију и санацију зграде Позоришта
лутака и почетак радова (I фаза),
 Санација и стављање у функцију целокупног простора Енглеског дома,
адаптација постојеће вишенаменске бине за културна дешавања и јавне
манифестације,
 Израда пројектне документације за доградњу фоајеа у згради Нишког
симфонијског оркестра,
 Уградња система за аутоматско гашење пожара у згради НКЦ-а,
 Формирање спомен собе Надежде Петровић у Ликовној колонији Сићево
Завршетак радова на реконструкцији зграде старог официрског дома
Организовање, промовисање и унапређење сталних културних манифестација које
својим значајем и садржајем афирмишу град (Филмски сусрети, Хорске
свечаности, Ликовна колонија Сићево, Књижевна колонија Сићево, НИМУС,
Мајска песма, Нисомнија, Nišville, Новогодишњи концерт).
- Обележавање 50. Годишњице Филмских сусрета
Финансирање програма, уметника и група из области културе, као и пројеката
уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури, по избору
Комисије за избор пројеката у култури.
Неговање и потстицање свих видова аматерског стваралаштва (обезбеђивање
простора, опреме за рад КУД, финансирање путовања на такмичења и смотре).
Набавка опреме за рад институција културе
- Опремање зграде Официрског дома
- Набавка књига за Народну библиотеку Стеван Сремац
- Набавка књига и откуп предмета за збирке Народног музеја Ниш
- Набавка компјутерског софтвера за Народно позориште

У току
године

Град Ниш, Управа за културу,
Народни музеј, Историјски архив,
Народно позориште, Народна
библиотека Стеван Сремац, ГО
Пантелеј, Нишки културни центар,
Завод за заштиту споменика културе,
Нишки симфонијски оркестар,
Позориште лутака, Галерија
савремене ликовне уметности, ЈП
Дирекција за изградњу Града Ниша

У првом
кварталу

Град Ниш, Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту животне
средине, Министарство привреде

У току
године

Град Ниш, Управа за културу, Нишки
културни центар, Нишки
симфонијски оркестар, Галерија
савремене ликовне уметности

У току
године.

Град Ниш, Управа за културу

У току
године

Град Ниш, Управа за културу

Утоку
године

Град Ниш, Управа за културу и
установе из области културе

50

4.5.8.

Формирање базе података културне баштине Ниша

У току
године

4.5.9.

Презентација, заштита и одржавање споменичког наслеђа Ниша
- Одржавање и физичко техничко обезбеђење културно историјског наслеђа,
споменика, меморијалних паркова и гробаља.

У току
године

4.5.10.

Обогаћење културне понуде, промоција Ниша као културног центра

трајно

4.5.11.
4.5.12.

Дигитализација културног наслеђа града Ниша (214 црквених матичних књига,
збирки Народног музеја, фондова и грађе Историјског архива, Галерије савремене
ликовне уметности, библиотеке...)
Организација манифестација које обогаћују културну понуду градских општина и
града (Градска слава, Јелашничко лето, Лето у Бањи, Сусрети села, Медијана
фест...).

Град Ниш, Управа за културу, Завод
за заштиту споменика културе
Град Ниш, Управа за културу,
Народни музеј, Завод за заштиту
споменика културе
Град Ниш, Управа за културу,
установе културе
Град Ниш, Управа за културу,
установе културе

У току
године
У току
године
У току
године

Град Ниш и Градске Општине

4.5.13.

Организовање Међународне колоније анимираног филма за децу и младе.

Студенски културни центар

4.5.14.

Развијање регионалне и међународне сарадње у области културе.

4.5.15.

Обележавање 80 година од рођења Бранка Миљковића – објављивање његових
сабраних дела, пратећих текстова, студија које се темељно баве стваралаштвом и
биографије.

У току
године

Град Ниш, Управа за културу, Нишки
културни центар

4.5.16.

Набавка озвучења за омладинске догађаје и за музичко лето младих бендова.

У току
године

Град Ниш, Служба за послове
Градоначелника

У току
године

Град Ниш, Управе и Службе

У току
године

Град Ниш, Управа за културу

Град Ниш, Управа за културу,
установе културе

4.6 Информисање
4.6.1.
4.6.2.

Деполитизовано, правовремено и тачно информисање грађана, о догађајима
од интереса за живот и рад локалне заједнице; медијско покривање
политичких, културних и спортских догађања.
Спровођење процедура и поступака везаних за пројектно финансирање
медија у складу са Законом о јавном информисању и медијима.
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4.7 Спорт
Потпуније и квалитетније задовољавање спортско-рекреативних потреба грађана постићи ће се проширењем
капацитета спортских објеката и обогаћењем понуде спортских садржаја. Промовисаће се рекреатвно бављење
спортом као начин здравог живота. Подстицаће се масовни школски и универзитетски спорт као база из које се
регрутују будући професионални спортисти. Подржаваће се развој спорта на сеоском подручју.
4.7.1.

Изградња нових спортских објеката

4.7.1.1.

Изградња рекреационог базена у оквиру купалишног комплекса у „Чаиру“.

У току
године

Град Ниш, Управа за омладину и
спорт, Спортски центар Чаир
Град Ниш, Управа за омладину и
спорт, ЈП Дирекција за изградњу
града
Град Ниш, Управа за омладину и
спорт, ЈП Скијалишта Србије
Град Ниш, Скупштина Града Ниша,
Управа за имовину и инспекцијске
послове, инвеститори

4.7.1.2.

Изградња фискултурних и балон сала у основним и средњим школама.

У току
године

4.7.1.3.

Опремање ски стаза на Бојаниним водама.

У току
године

4.7.1.4.

Изградња нових спортских објеката приватно јавним партнерством.

У току
године

4.7.2

Изградња, реконструкција и санација отворених спортских терена на сеоском и
градском подручју.

У току
године

Град Ниш, Управа за омладину и
спорт, ЈП Дирекција за изградњу
града

4.7.3.

Одржавање и опремање постојећих спортских објеката:
 завршетак реконструкције градског стадиона ''Чаир'' - радови на западној
трибини и атлетској стази
 одржавање и опремање постојећих фискултурних сала и отворених терена
основних и средњих школа,
 осветљавање и опремање отворених спортских терена у оквиру стамбених
блокова, МК и сеоских насеља.

У току
године

Град Ниш, Управа за омладину и
спорт, Спортски центар Чаир

4.7.4.

Промовисање, популаризација и развијање рекреативног спорта.

4.7.5.

Промовисање и развијање школског и универзитетског спорта.

4.7.6.

Промоција и популаризација спорта на сеоском подручју кроз организацију
такмичења у оквиру Сеоских олимпијских игара.

У току
године
У току
године
У току
године

Град Ниш, Управа за омладину и
спорт
Град Ниш, Управа за омладину и
спорт , Управа за образовање
Град Ниш, Управа за омладину и
спорт, градске општине
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4.7.7.

4.7.8.

4.7.9.

4.7.10.
4.7.11.

Подршка клубовима и појединцима који својим резултатима доприносе промоцији
града.
Уређење простора за рекреацију (бициклистичке, трим, ролер, скејт стазе)
- реконструкција бициклистичке стазе Ниш – Нишка Бања,
- Уређење пешачких , рекреативних и стаза за трчање на обали Нишаве,
- наставак трасирања и уређења рекреативних стаза на подручју Каменички вис Градац – Калафат и у парку природе Сићевачка клисура.

трајно

Град Ниш, Управа за омладину и
спорт

У току
године

Град Ниш, Управа за омладину и
спорт, градске општине

Стварање услова за развој екстремних спортова (мото-крос, шутинг рели,
параглајдинг, слободно пењање, off-roud...)
- промоција и опремање параглајдинг локације Ореовац – Вишеград стена,
- поправка стазе за Шутинг рели на излетишту Градац

У току
године

Израда Стратегије развоја спорта Града Ниша.

У току
године

Почетак радова на санацији и реконструкцији затвореног базена на Чаиру.

4.7.12.

Стварање услова за међународно регионално повезивање у области спорта у оквиру
Еуробалкан спорт асоцијацији.

4.7.13

Изградња теретана на отвореном у свим ГО.

4.7.14.

Корективна гимнастика за децу узраста од 12-15 година (период експанзивног
раста)

У току
године
У току
године
У току
године
У току
године

Град Ниш, Управа за омладину и
спорт, Управа за имовину и
инспекцијске послове, Управа за
планирање и изградњу, градске
општине
Град Ниш, Управа за омладину и
спорт, спортски савези, спорски
клубови
Спорски центар Чаир, Град Ниш,
Управа за омладину и спорт
Град Ниш, Управа за омладину и
спорт, Спортски савез Ниша
Град Ниш, Управа за омладину и
спорт
Град Ниш, Управа за омладину и
спорт, Дом здравља Ниш, Спортски
центар Чаир

4.8 Демографски развој
Активно укључивање локалне самоуправе у спровођење популационе политике кроз сагледавање индивидуалних
потреба у остваривању родитељства (специфичне потребе родитеља и деце) и коришћење ресурса за њихово
задовољење, афирмација и остваривање целовитог приступа старењу становништва и стварање позитивне
популационе климе, основни су правци развоја у овој области.
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4.8.1.

Реализација мера и активности у области пронаталитетне популационе политике

Током
године

Град Ниш, Скупштина Града Ниша,
Градоначелник, Градско веће Града
Ниша, градске општине

4.8.2.

Реализација мера и активности Локалног акционог плана за подстицање рађања за
период 2013-2017.године Градске општине Медијана

Током
године

ГО Медијана, приватни сектор,
донатори, Српска православна црква

4.8.3.

Годишње утврђивање и спровођење система мера нематеријалне, материјалне и
организационе природе у циљу подстицања рађања деце (накнада трошкова за
вантелесну оплодњу, постојећи облици новчане и материјалне помоћи породици са
децом, нови облици помоћи, запошљавање трудница, итд).

Током
године

Град Ниш, Скупштина Града Ниша,
Управа за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту

4.8.4.

Реафирмација улоге локалне заједнице у бризи о старијим лицима, развој
превентивне функције социјалне заштите, веће учешће непрофитног и приватног
сектора у избору услуга, развој нових услуга и повећање обима и квалитета
постојећих услуга.

Током
године

Јавни, приватни сектор,
организације цивилног друштва

V УПРАВЉАЊЕ
ОПШТИ ЦИЉ: Јачање вертикалне/хоризонталне управе и учешћа грађана и стејкхолдера, имплементација
ефикасног система за планирање, политика, мониторинга и евалуацију.
Подизањем капацитета и нивоа услуга управе, јачањем партнерства јавног, невладиног и приватног сектора
тежиће се ка модерној, ефикасној, професионалној и деполитизованој управи у коју грађани имају поверење и у
чијем раду активно учествују и доприносе развоју локалне заједнице.
5.1.
5.1.1.

Оптимализација рада локалне самоуправе
Поједностављење процедура и скраћивање рокова за добијање прикључака за
инфраструктуру, дозвола за изградњу нових објеката и легализацију постојећих
објеката.

У току
године

Град Ниш, Управа за планирање и
изградњу

54

5.1.2.

5.2.

5.3.

5.4.

5.4.1.

Повећање ефикасности рада локалних инспекцијских служби и комуналне
полиције, побољшање координације градских и републичких инспекција и
комуналне полиције и сарадња са другим надлежним службама.
Модернизација рада управе у складу са праксом рада у ЕУ
- набавка савремене опреме и система комуникација и увођење е-управе,
- прихватање праксе и стандарда рада у ЕУ, припрема и едукација запослених
Унапређење партнерских односа
 јавног, приватног и невладиног сектора,
 са партнерима који учествују у локалном развоју,
 са другим локалним заједницама у Републици,
 са грађанима,
 са верским заједницама
 са Војском Србије.
Унапређење међународне сарадње по моделима ЕУ
Унапређење билатералне и прекограничне сарадње
- Реализација пројеката из суседског програма који промовише и подржава
прекограничну сарадњу локалних заједница у области одрживог економског и
друштвеног развоја, заштити животне средине, борби против организованог
криминала и побољшању граничне контроле,
- Учешће у реализацији подржаних пројеката од стране фондова IPA 2014 -2020,

У току
године

Републичке и градске инспекције,
комунална полиција, Скупштина
Града Ниша, надлежне управе и
јавна предузећа

У току
године

Управе и службе Града

У току
године

У току
године

Управе и службе Града

Град Ниш, Служба за послове
Градоначелника

У току
године

Град Ниш, Ресорне градске Управе
за поједине области, градске
општине, јацна предузећа и
установе чији је оснивач Град

5.4.2.

Реализација пројекта „Имовина локалних самоуправа у процесу ЕУ интеграција“ из
програма„Exchange 4”.

У току
године

Град Ниш, Управа за имовину и
инспекцијске послове,
Управа за привреду, одрживи развој
и заштиту животне средине,
Управа за финансије и изворне
приходе локалне самоуправе

5.4.3.

- Интезивирање сарадње у оквиру ЕВРОБАЛКАН региона, Ниш - Софија-Скопље .

У току
године

Град Ниш, Скупштина Града Ниша,
Градоначелник, Служба за послове
Градоначелника
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5.5.

Унапређење система безбедности у граду
- Формирање Савета за безбедност
- Подизање нивоа свести о безбедној заједници на подручју града у стамбеним
зградама и јавним објектима; провера исправности и безбедности при употреби
електро, водоводно-канализационих инсталација, лифтова, фасада, кровова, шахти,
хидраната, проходности противпожарних путева и др.,
- Подизање нивоа безбедности у саобраћају, боља сигнализација, едукација
становништва о прописима у саобраћају и укључивање хендикепираних у
саобраћај,
- Подизање нивоа безбедности у школама, превентивним и едукативним
програмима, спречавање вршњачког насиља у школама,
- Креирање базе организација и институција од значаја за безбедност у граду Нишу.

У току
године

5.6.

Реорганизација коришћења службених просторија управа, градских служби и
јавних институција у циљу рационалног и економичног коришћења простора,
какио би се омогућило обједињавање служби на једном месту.

У току
године

5.7.

Одржавање, адаптација и реконструкција зграда управа и градских општина:
- Завршна фаза реконструкције - климатизација зграде Градске управе .

У току
године

5.8.

Реорганизација и унапређење функционисања органа и тела локалне управе

5.9.

Реорганизација и унапређење функционисања јавних предузећа и установа
директних и индиректних корисника буџета

5.10.

Редефинисање начина организације ГО и МЗ

5.11.

Едукација и сертификација знања запослених, изабраних и постављених лица.

5.12.

5.13

Унапређење сарадње са дијаспором:
- специјализација е- сервиса за рад са дијаспором,
- организовање и одржавање округлог стола „Ниш и дијаспора“,
- повезивање професора и стручњака из дијаспоре и града „Окупимо памет“,
- организовање размене студената и ђака из дијаспоре и њихове праксе,
Стварање услова ради повећања интересовања и партипације младих у процесима
доношења одлука у Граду.
Подршка развоју активизма, волонтеризма и солидарности младих кроз подршку
различитим облицима организовања младих (канцеларије, клубови, удружења,
њиховом умрежавању са различитим институцијама..) и њиховим пројектима и

У току
године
У току
године
У току
године
У току
године

Град Ниш, Скупштина Града Ниша,
Градко веће Града Ниша, надлежне
управе, ПУ Ниш, Нишавски управни
округ, Комунална полиција,
организације цивилног друштва,
медији, јавна предузећа и установе
чији је оснивач Град

Скупштина Града Ниша, Управа за
имовину града и инспекцијске
послове
Град Ниш, Служба за одржавање и
информатичко-комуникационе
технологије
Скупштина Града Ниша
Скупштина Града Ниша
Скупштина Града Ниша
Скупштина Града Ниша, Градске
управе и службе

У току
године

Град Ниш, Служба за послове
Градоначелника

У току
године

Град Ниш, Служба за послове
Градоначелника
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иницијативама.
Подизање свести младих о волонтеризму кроз едукацију и волонтирање на
градским манифестацијама уз документовање њиховог учешћа.
5.14.

5.15.

5.16.

Стварање услова за афирмацију и унапређење рада друштвених организација и
удружења грађана као партнера локалне самоуправе (материјалних, просторних,
ораганизационих и кадровских).
Успостављање и развој јединственог информационог система града:
- побољшање и унапређење функционисања органа града, применом и коришћењем
е-сервиса,
- обука за имплементацију информатичко-комуникационе технологије у свим
секторима,
- формирање база података,
- увођење документ менаџмент система, са електронском писарницом и праћењем
тока кретања предмета,
- формирање интернет канцеларија,
- увођење система за праћење реализације буџета са јавним набавкама ,
- унапређење рада Градског позивног центра.
Наставак активности на изради и коришћењу Географског информационог система
и едукација кадрова за рад у Географском информационом систему,
-развој Географског информационог система са модалитетима размене података са
релевантним субјектима (градска и републичка јавна и јавна комунална предузећа).

У току
године

Град Ниш, Скупштина Града Ниша,
Градоначелник, Служба за послове
Градоначелника и управе и службе
Града

У току
године

Град Ниш, Служба за одржавање и
информатичко-комуникационе
технологије

У току
године

Град Ниш, Служба за одржавање и
информатичко-комуникационе
технологије

Број : _______________
У Нишу, ____________. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Миле Илић
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Образложење

На основу члана 20 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и
83/2014) и члана 21 и 37 Статута града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), Управa за
привреду, одрживи развој и заштиту животне средине сачинилa је Програм развоја Града Ниша за 2015.
годину.

Програм развоја Града Ниша за 2015. годину представља разраду стратешких опредељења
утврђених Стратегијом развоја Града Ниша, а који су операционализовани Акционим планом одрживог
развоја града Ниша за период 2015-2020 година. Програмом се дефинише велики број конкретних
активности и акција као и носиоци тих активности.

Доношење Програма развоја Града Ниша представља сложен и одговоран посао, али истовремено
представља опредељење и спремност локалне заједнице да се ухвати у коштац са изазовом који се зове
развој, планирање, предвиђање и усмеравање токова развоја Града за будући период.
Стварање атрактивног развојног амбијента је основни услов да Град учини привлачним за
инвестирање и привлачење додатног инвестиционог капитала нарочито у реалном сектору а све у циљу
повећања стандарда становништва и динамичног и одрживог развоја.

Доношење, а потом и имплементација Програма развоја Града Ниша за 2015. годину је
неопходно, не само због тога да бисмо показали да располажемо сопственим планом који уважава
европске стандарде и истовремено максимално афирмише и активира развојне потенцијале Града, већ и
због стварања идентитета града као пожељног места за инвестирање и улагање.

Начелник
Драган Карличић, дипл.прав.

