Република Србијa
Град Ниш
Управа за грађанска стања
и опште послове
__________________________________________________________

Број: 1142/2014-08
Датум:12.08.2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НИША
Предмет: Извештај
Поводoм Вашег налога, број 2559/2014-01 од 22.07.2014.године, за
доставу извештаја о реализацији и извршавању одлука и других аката
Скупштине Града Ниша, Градског већа Града Ниша и Градоначелника
Града Ниша, дајемо следеће обавештење:
Одлуком о организацији градских управа Града Ниша („Службени
лист Града Ниша“, број 3/14- пречишћен текст) одређен је делокруг Управе
за грађанска стања и опште послове за област рада и радних односа,
грађанских стања и канцеларијског пословања и други послови у складу са
законом и другим прописима.
У складу са наведеним Управа за грађанска стања и опште послове
извршава послове спровођења закона и других прописа из области радних
односа, израђује појединачене акате о правима, обавезама и дужностима из
радних односа за запослена, изабрана и постављена лица у органима Града
Ниша, води евиденције печата, решава у управним стварима, ако
прописима није одређена стварна надлежност другог органа Града, обавља
опште послове у вези са статусом и организацијом Града и органа Града,
води и ажурира бирачки списак, обавља послове грађанских стања за
територију Града Ниша и за територију КиМ, канцеларијско пословање,
послове писарнице, овере преписа, потписа и рукописа, послове архиве и
достављања, организује рад месних канцеларија, обавља и друге послове у
складу са законом и другом прописима.
У траженом извештајном периоду ова управа је, поступајући у
складу са актима Скупштине Града Ниша
- Статутом Града Ниша – доносилац акта је Скупштина Града Ниша
на седници одржаној 1.октобра 2008.године
- Одлуком о организацији градских управа Града Ниша – доносилац
акта је Скупштина Града Ниша, пречишћен текст – 21. јануар 2014.године,
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реализовала и извршавала (у делу који је у њеној делатности)
следеће одлуке и друга акта Скупштине Града Ниша, Градског већа Града
Ниша и Градоначелника Града Ниша:
- Одлуку о буџету Града Ниша за 2013. годину, доносилац је
Скупштина Града Ниша,
- Одлуку о буџету Града Ниша за 2014. годину, доносилац је
Скупштина Града Ниша, дана 17.12.2013.године
- Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора
јавних предузећа и јавно комуналних предузећа - доносилац је Скупштина
Града Ниша, дана 07.06.2013. године.
- Решење о образовању Комисије за именовања директора јавних
предузећа Града Ниша, –доносилац је Скупштина Града Ниша, дана
14.06.2013. године.
-Одлука о расписивању јавних огласа за постављење начелника и
заменика начелника Градских управа Града Ниша, - доносилац је Градско
веће Града Ниша, дана 15.12.2012. године.
-Одлука о измени одлуке о расписивању јавних огласа за
постављење начелника и заменика начелника градских управа града Ниша
–доносилац одлуке Градско веће Града Ниша, дана 24.12.2012.године.
- Решење о образовању Комисије за разматрање пријава на јавне
огласе за постављење начелника и заменика начелника градских управа
Града Ниша, доносилац Одлука Градско веће Града Ниша, дана 15.12.2012.
године.
-Одлука о расписивању јавних огласа за постављење начелника
Управе за имовину и Управе за привреду, одрживи развој и заштиту
животне средине доносилац одлуке је Градско веће Града Ниша, дана
11.02.2014.године.
-Одлука о расписивању јавних огласа за постављење начелника и
заменика начелника Управе за образовање, Управе за културу и Управе за
омладину и спорт - доносилац Одлуке је Градско веће Града Ниша, дана
07.04.2014. године.
- Решење о образовању Комисије за давање мишљења о утврђивању
права на солидарну помоћ – доносилац акта Градоначелник Града Ниша,
дана 14.11.2012.године и 19.05.2014. године.
Управа је у свом раду предузимала мере у складу са својим
надлежностима тако да је
- радноправни статус изабраних, именованих и постављених лица, у
складу са законом и другим прописима, регулисала је на основу решења о
избору, именовању или постављењу која је донела Скупштина Града
Ниша, Градско веће Града Ниша и Градоначелник Града Ниша,
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- послове грађанских стања и вођење матичних књига, послове овере
преписа, потписа и рукописа, вођење бирачких спискова и друге поверене
послове обављала је у складу са законом и другим прописима.
За даље несметано обављање послова из делатности ове управе,
неопходно је обезбедити средства за набавку опреме (обезбеђивање
рачунара за рад у месним канцеларијама), попуњавање слободних и
упражњених места запосленима са одговарајућом стручном спремом, као и
потребна средстава за рад (нпр: за набавку образаца извода из матичних
књига).
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
Александар Ранђеловић

3

Република Србија
ГРАД НИШ
Управа за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе
и јавне набавке
Број: _______
У Нишу, _______ 2014. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НИША
ПРЕДМЕТ: Извештај о реализацији и извршавању одлука и других аката
Скупштине Града Ниша, Градског већа Града Ниша и
Градоначелника Града Ниша
Чланом 65. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008) је прописано да градске управе извршавају одлуке и друге акте
Скупштине града, Градоначелника и Градског већа Града Ниша, као и да
самоиницијативно или по основу захтева извештавају надлежне институције о
извршавању њихових одлука (веза члан 54. Статута Града Ниша), те у складу с
тим Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке
доставља вам Извештај о реализацији и извршавању одлука и других аката
Скупштине Града Ниша, Градског већа Града Ниша и Градоначелника Града
Ниша, а који углавном садрже: назив акта, назив доносиоца акта и датум
доношења, садржај активности на реализацији акта, као и закључак о до сада
предузетим активностима по наведеним актима.
Извештаји о реализацији и извршавању одлука и других аката обухватају
период од 13. 7. 2012. године до 13. 7. 2014. године.
Извештаје, одлуке и акта наводимо како следи:
1. Одлука број: 06-84/2013-52-02 од 13. 02. 2013. године о ангажовању
предузећа за ревизију ради екстерне ревизије ЗР буџета Града Ниша за 2012.
годину – наша управа је задужена за спровођење одлуке у 2013. години – Одлука
је спроведена;
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2. Одлука број: 06-48/2014-40-02 од 3. 02. 2014. године о ангажовању
предузећа за ревизију ради екстерне ревизије ЗР буџета Града Ниша за 2013.
годину – наша управа је задужена за спровођење одлуке у 2014. години – Одлука
је спроведена;
3. Одлука број: 06-48/2014-42-02 од 3. 02. 2014. године о задуживању за
финансирање капиталних инвестиционих расхода у износу од 450.000.000,00
динара (за решење и изградњу западне трибине стадиона „Чаир“) – наша управа је
задужена за сповођење одлуке у 2014. години – Одлука није спроведена;
4. Одлука број: 06-163/2013-02 од 13. 3. 2013. године о задуживању за
финансирање дефицита текуће ликвидности буџета за 2013. годину у износу од
340.000.000,00 динара – наша управа је задужена за спровођење одлуке – Одлука је
спроведена;
5. Решење број: 06-42/2014-2-02 од 4.02.2014. године о отуђењу акција Аик
Банке АД Ниш у јавној својини Града Ниша – наша управа је задужена за
спровођење одлуке – Решење је спроведено;
1. Одлука број: 06-48/2014-41-02 од 3.02.2014. године о задуживању за
финансирање дефицита текуће ликвидности буџета за 2014. годину (јануар
2014. год.) у износу од 335.000.000,00 динара – наша управа је задужена за
спровођење одлуке – Одлука је спроведена;
2. Одлука број: 06-332/2014-14-02 од 15.7.2014. године о пружању помоћи
угроженим подручјима од поплаве у износу од 10.000.000,00 динара
(2014.год.) – наша управа је задужена за реализацију одлуке.
1. Закључак 441/2013-03 од 26.3.2013. године – да наша управа у сарадњи са
другим управама размотри могућност отписа дуговања ЈП „Нишка
телевизија“ – Отпис није могућ јер ЈП „Нишка Телевизија“ није
прокњижила обавезу;
2. Закључак 442/2013-03 од 26.3.2013. године – да наша управа размотри
могућност отписа дуговања ЈКП „Тржница“ према Фонду за развој
пољопривреде - Отпис није могућ јер ЈКП „Тржница“ није прокњижила
обавезу;
3. Решење о помоћи Града Ниша Регионалном центру за развој малих и
средњих предузећа и предузетништва – Ниш Д. О. О. Ниш у реализацији
пројекта „Откриј незнану страну Балкана“, вредност 1.000.000,00 динара,
позиција 226/1, број: 1751-10/2013-03 од 20.12.2013. године;
4. Решење о помоћи Града Ниша Регионалном центру за развој малих и
средњих предузећа и предузетништва – Ниш Д. О. О. Ниш у реализацији
пројекта „Пословање без граница“, вредност 1.000.000,00 динара, позиција
226/1, број: 1751-11/2013-03 од 20.12.2013. године;
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5. Решење о помоћи Града Ниша Туристичкој организацији Ниш (ТОН) у
реализацији пројекта „Менаџмент туристичких дестинација Софија-Ниш“
(МОТОДЕСТИН), вредност 50.000,00 еура, позиција 226/1, број: 14826/2013-03 од 28.10.2013. године;
6. Закључак којим се налаже Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправа и јавне набавке да изврши правно – техничку редакцију у
Нацрту одлуке о буџету Града Ниша за 2014. годину број: 1689/2013-03 од
10.12.2013. године;
7. Решење којим Град Ниш прихвата реализацију пројекта „Подршка у изради
локалног плана управљања отпадом“, број: 257-14/2014-03 од 24.02.2014.
године;
8. Решење којим Град Ниш прихвата учешће у пројекту ЕЛАИН
(Међубалканска мрежа еколошких локалних власти), број: 257-15/2014-03
од 24.02.2014. године;
9. Решење којим Град Ниш прихвата учешће и финансирање пројекта
„Одрживост унапређења сектора превоза путника на линији 34А и 34Б у
Нишу – II фаза“, вредност 9.000.000,00 динара, позиција255, број: 36511/2014-03 од 20.3.2014. године;
10. Решење којим Град Ниш прихвата захтев Градске општине Пантелеј за
пружање помоћи Градској општини Пантелеј у реализацији пројекта
„Модерна и безбедна транспортна инфраструктура“, вредност 5.000.000,00
динара, позиција 254/1, број: 365-12/2014-03 од 20.3.2014. године;
11. Решење којим Град Ниш прихвата релизацију пројекта „Имовина локлане
самоуправе у процесима европских интеграција“, вредност 17.890,48 еура,
позиција 254/1 и 254/2, број: 365-13/2014-03 од 20.3.2014. године;
12. Закључци број: 150-21/2013-03 од 01.02.2013. године, 324-23/2013-03 од
6.3.2013. године, 813-1/2013-03 од 3.5.2013. године, 1128-3/2013-03 од
31.7.2013. године, 1332-23/2013-03 од 19.9.2013. године, 1482-10/2013-03 од
28.10.2013. године, 79-13/2014-03 од 23.01.2014. године, 536-25/2014-03 од
16. 4. 2014. године, 715-10/2014-03 од 30. 5.2014. године, 945-30/2014-03 од
9.7.2014. године, вредност сваког закључка 465.000,00 динара, позиција 52/2.
На основу закључака Градског већа Управа за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке је припремала предлоге решења из
текуће буџетске резерве ГО Палилула на име плаћања накнаде за
коришћење стамбеног простора породицама са пребивалиштем у селу
Мрамор и Крушце чије су куће због клизишта проглашене неусловним од
стране грађевинске инспекције;
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13. Закључак број: 620-16/2014-03 од 15. 5. 2014. године, о доприносу носиоца
јавних функција мерама штедње. Сачињен је модел обрасца изјаве;
1. Налог за израду извештаја о преузетим обавезама и потраживањима на дан
31.3.2014. године – Налог је спроведен;
2. Решење којим се одобравају средства за финансирање Програма спровођења
дезинсекције на територији Града Ниша, вредност 2.900.000,00 динара,
позиција 262, број: 1033/2014-01 од 24.3.2014. године;
3. Решење којим се одобравају средства за финансирање Програма „Уређење
Спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе“, вредност
3.849.991,23 динара, позиција 262, број: 2018/2014-01 од 6.6.2014. године;
4. Решење којим се одобравају средства за финансирање Програма „Уређење
међублоковског зеленила у циљу унапређења животне средине“, вредност
16.500.000,00 динара, позиција 262, број: 2017/2014-01 од 6.6.2014. године;
Одсеку за утврђивање, контролу и наплату изворних прихода локалне
самоуправе Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке Града Ниша, обављају се следећи послови:
1. Утврђивање, теренска и канцеларијска контрола и наплата пореза на
имовину физичких лица,
2. Утврђивање, теренска и канцеларијска контрола и наплата пореза на
имовину правних лица и
3. Утврђивање, теренска и канцеларијска контрола и наплата локалних
комуналних такси прописаних Законом о финансирању локалне самоуправе
и Одлуком о локалним комуналним таксама.
Ови послови подразумевају поступање по поднесцима странака (захтеви,
молбе, приговори, жалбе и сл.), спровођење поступака по службеној дужности
(утврђивање обавеза, поступак наплате и сл.), излазак на терен, спровођење
канцеларијске контроле, вођење књиговодствене евиденције и вођење јединствене
евиденције непокретности и пореских обвезника на територији Града Ниша.
У наведеном Одсеку, у периоду 13. 7. 2012. – 13. 7. 2014. године, примењивали
су се следећи акти чији је доносилац Скупштина Града Ниша, Градоначелник
Града Ниша и Градско веће Града Ниша:
1. Одлука о утврђивању зона за обрачун пореза на имовину физичких лица
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 29/2013), престала да важи доношењем
Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 90/14));
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2. Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину („Службени лист
Града Ниша“, бр. 38/2011) (престала да важи доношењем Одлуке о висини
стопе пореза на имовину („Службени лист Града Ниша“, бр. 90/14));
3. Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину („Службени лист
Града Ниша“, бр.38/11);
4. Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 90/14);
5. Одлука о висини стопе пореза на имовину („Службени лист Града Ниша“,
бр. 90/14);
6. Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 90/14);
7. Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на
имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге , које се
налазе на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 90/14);
8. Одлука о локалним комуналним таксама („Службени лист Града Ниша“, бр.
108/12);
9. Одлука изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 29/13);
10.Одлука изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 05/14);
11. Одлука о условном отпису камате и мировању пореског дуга („Службени
лист Града Ниша“, бр. 109/12);
12.Одлука о измени Одлуке условном отпису камате и мировању пореског дуга
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 15/13);
13.Закључак Градског већа Града Ниша о спровођењу поступка евидентирања
непокретности на територији Града Ниша бр. 483-25/2014-03 од 07. 4. 2014.
године;
14.Споразум о сарадњи Града Ниша и ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша о
спровођењу поступка евидентирања непокретности на територији Града
Ниша бр. 2227/2014-01 од 24. 6. 2014. године;
15.Решење о именовању комисије за спровођење поступка евидентирања
непокретности на територији Града Ниша бр. 2109/2014-01 од 13. 6. 2014.
године.
На основу Одлуке о утврђивању зона за обрачун пореза на имовину
физичких лица („Службени лист Града Ниша“, бр.29/2013) и Одлуке о утврђивању
висине стопе пореза на имовину („Службени лист Града Ниша“, бр. 38/2011) порез
на имовину је утврђен за 2012. и 2013. годину.
За 2012. годину, на основу 99.571 поднете пореске пријаве, донето је 82.098
решења о утврђивању пореза на имовину физичких, којима је утврђен порез на
имовину у укупном износу од 243.860.562,00 динара. У 2012.години укупно је
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наплаћено 194.289.210,00 динара на име пореза на имовину од физичких лица. За
правна лица у 2012. години донето је 766 решења, утврђено 232.924.453,00 динара
и наплаћено 195.469.628,00 динара.
За 2013. годину, на основу 101.449 поднетих пореских пријава, донето је
83.611 решења о утврђивању пореза на имовину физичких, којима је утврђен
порез на имовину у укупном износу од 268.867.144,00 динара. У 2013.години
укупно је наплаћено 239.957.133,00 динара на име пореза на имовину од физичких
лица. За правна лица
у 2013. години донето је 864 решења, утврђено
235.032.899,00 динара и наплаћено 226.556.337,00 динара.
На основу Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.90/14), Одлуке о висини стопе
пореза на имовину („Службени лист Града Ниша“, бр.90/14), Одлуке о висини
стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину („Службени лист Града
Ниша“, бр. 90/14) и Одлуке о обавези подношења пореских пријава за утврђивање
пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које
се налазе на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 90/14), у
току 2014.године, на основу 106.194 пореских пријава, донето је 87.538 решења о
утврђивању пореза на имовину физичких којима је утврђен порез на имовину у
укупном износу од 538.223.604,00 динара. Одредбама Закона о порезима на
имовину („Службени гласник РС“, бр 26/01...47/13) за правна лица је прописан
поступак самоопорезивања и укупно је поднето 951 пореска пријава и укупно
задужење по поднетим пореским пријавама износи 374.693.451,00 динара. У
периоду од 01.01.2014. до 13. 7. 2014. године наплаћено je пореза на имовину од
физичких лица укупно 128.028.647,00 динара, а од правних лица 171.531.100,00
динара, укупно 299.599.747,00 динара. С обзиром да је до 13. 7. 2014. године
доспела обавеза за плаћање пореза на имовину 456.458.527,00 динара проценат
наплате за посматрани период је 66%.
На основу Одлуке о мерилима плаћање накнаде за коришћење грађевинског
земљишта („Службени лист Града Ниша“, бр. 1/04...79/11) и Одлуке о утврђивању
вредности бода за плаћање накнаде за коришћење грађевинског земљишта
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 29/13), ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша,
којој су поверени послови администрирања накнаде за коришћење грађевинског
земљишта, у 2012. години утврђена је обавеза у износу од 402.468.029,00 динара и
наплаћено 306.087.046,00 динара.
У 2013. години ЈП „Дирекција за изградњу Града Ниша“ је донела укупно
4.444 решења, утврдила обавезу за плаћање у износу од 447.492.451,00 динара и
наплатила 87.053.795,00 од физичких лица и 354.518.340,00 од правних лица и
предузетника, укупно 441.572.135,00 динара. Накнада за коришћење грађевинског
земљишта је укинута 31. 12. 2013. године на основу одредби Закона о планирању и
изградњи и у 2014. години интегрисана у порез на имовину.
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На име обавеза за накнаду за коришћење грађевинског земљишта које нису
измирене до 31. 12. 2013.године, у периоду од 01. 01. 2014. до 13. 07. 2014. године,
наплаћено је 88.955.155,00 динара.
Укупно задужење за порез на имовину и накнаду за коришћење грађевинског
земљишта у 2013. години износи 951.392.494,00 динара, а у 2014. години
задужење само за порез на имовину износи 912.917.055,00 динара.
Применом Новог Закона о порезима на имовину и Одлука донетих на основу
његових одредби, у 2014. години је повећан износ утврђеног пореза на имовину
физичких и правних лица у односу на 2013. годину за 409.017.012 динара, али није
надокнађен износ накнаде за коришћење грађевинског земљишта за 38.475.439,00
динара.
Обзиром да је Законом о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр.
26/01...47/13) прописана обавеза јединица локалне самоуправе да сваке године
доносе акте којима се утврђује висина пореске стопе и стопе амортизације, ова
Управа је мишљења да за 2015. годину треба наведене параметре задржати на
истом нивоу као и за 2014. годину, јер се очекује пад вредности непокретности на
територији Града Ниша, те би свака промена истих довела то реалног повећања
оптерећења постојећих пореских обвезника. Ефекат повећања прихода од пореза
на имовину у 2015. години дала би боља реализација Закључка Градског већа
Града Ниша о спровођењу поступка евидентирања непокретности на територији
Града Ниша бр.483-25/2014-03 од 07. 4. 2014. године
На основу Закључка Градског већа Града Ниша о спровођењу поступка
евидентирања непокретности на територији Града Ниша бр.483-25/2014-03 од 07.
4. 2014. године, Споразума о сарадњи Града Ниша и ЈП Дирекција за изградњу
Града Ниша о спровођењу поступка евидентирања непокретности на територији
Града Ниша бр. 2227/2014-01 од 24. 6. 2014. године и Решења о именовању
комисије за спровођење поступка евидентирања непокретности на територији
Града Ниша бр. 2109/2014-01 од 13. 6. 2014. године, формирана је Комисија чији је
циљ попис свих непокретности на територији Града Ниша и носилаца својинских
права на њима, у циљу ажурирања јединственог регистра непокретности и
носилаца својинских права на њима, а за потребе утврђивања пореза на имовину.
До сада је на том послу ангажовано 12 радника ЈП „Дирекција за изградњу
Града Ниша“, што је далеко мање од потребног броја. Обзиром да се процењује да
на територији Града Ниша постоји више од 130.000 објеката, неопходно је
ангажованити вишеструко већи број радника како би се ефикасније спровео
поступак. У периоду од потписивања Споразума о сарадњи Града Ниша и ЈП
„Дирекција за изградњу Града Ниша“, 24. 6. 2014. године до 13. 7. 2014. године
овлашћени радници ЈП „Дирекције за изградњу Града Ниша“ су отпочели са
обиласком градских улица у првој зони.
На основу Одлуке о условном отпису камате и мировању пореског дуга
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 109/12 и 15/13), 77.475 пореских обвезника је
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остварило право на мировање пореског дуга. У складу са одредбама ове Одлуке,
пореским обвезницима је дана 31.12.2013.године отписана камата у укупном
износу од 369.913.808,00 динара по основу пореза на имовину физичких и правних
лица и локалних комуналних такси.
Обвезници којима у целости буде отписана камата дана 31. 12. 2014.године, у
складу са овом Одлуком, имају право на плаћања преосталог пореског дуга на 24
рате почев од 01. 01. 2015.године.
На основу Одлуке о локалним комуналним таксама („Службени лист Града
Ниша“, бр. 108/12, 29/13 и 5/14) ова Управа утврђује локалне комуналне таксе: 1)
за истицање фирме на пословном простору, за коришћење рекламних паноа,
укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима
и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари,
зелене повшине, бандере и сл.), 2) за држање моторних друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина, 3) за коришћење простора на
јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим
ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности, 4) за држање средстава за игру (''забавне
игре''), 5) за коришћење слободних површина за кампове постављање шатора или
друге објекте привременог коришћења и 6) за заузеће јавне површине
грађевинским матријалом и за извођење грађевинских радова.
У 2012. години донето је 13.489 решења за локалне комуналне таксе,
утврђена обавеза је 84.839.160,00 а наплаћено 85.704.511,00 динара. Одлуком о
утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама и
распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша градским општинама,
само је локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору
приход буџета Града. На име комуналне таксе за истицање фирме на пословном
простору донето је у 2012. години 11.978 решења, утврђено 47.286.240,00 динара,
наплаћено 29.435.190,00 динара. Изменом Закона о финансирању локалне
самоуправе у 2012. години је смањен и број обвезника локалне комуналне таксе за
истицање фирме и почев од 01. 10. 2012. године предузетници и мала правна лица
са приходом испод 50.000.000,00 динара су ослобођени плаћања локалне
комуналне таксе за истицање фирме.
У 2013. години донето је 2.535 решења за комуналне таксе, утврђена обавеза
је 121.070.704,00 а наплаћено 110.659.101,00 динара. Одлуком о утврђивању
прихода који припадају граду, односно градским општинама и распореду
трансферних средстава из буџета Града Ниша градским општинама, само је
локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору приход
буџета Града. На име комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору
донето је у 2013. години 954 решења, утврђено 64.411.551,00 динара, наплаћено
62.975.490,00 динара.
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У 2014. години донето је 1.902 решења за комуналне таксе, утврђена обавеза
је 92.495.987,00 а наплаћено од 01. 01. до 13. 7. 2014. године 68.488.097,00 динара.
На име комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору донето је у
2014.години 802 решења, утврђено 59.525.046,00 динара, наплаћено 35.226.837,00
динара.
У примени наведене Одлуке, пошто је иста условљена одредбама Закона о
финансирању локалне самоуправе, ова Управа предлаже да се у складу са чланом
7. Закона у поступку доношења Одлуке о буџету за 2015. годину донесе и нова
Одлука о локалним комуналним таксама којом би проблеми у примени исте били
отклоњени. Проблеми који су уочени су следећи:
1. Основаност и разлози постојања умањења локалне комуналне таксе за
заузеће јавне површине за запослене раднике и начин обрачуна овог умањења, а
које се примењује код утврђивања обавезе за киоске и летње баште. Ова Управа
предлаже да се укине наведено умањење за раднике, а да се сразмерно умањи
износ прописане таксе. Такође, сматрамо да треба ускладити наведену Одлуку са
важећим Одлуком о комуналном реду и Одлуком о постављању мањих монтажних
објеката на јавним површинама на територији Града Ниша.
2. Недовољно прецизно дефинисани обвезници који плаћају увећан износ
комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору („профитабилне
делатности“). Ова Управа предлаже да се допуни списак шифри делатности које се
сматрају профитабилним пошто су у одредбама Закона о финансирању локалне
самоуправе ове делатности само набројане и нису прецизиране.
3. Усагласити локалну комуналну таксу за коришћење рекламних паноа,
укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима
и просторима који припадају јединици локлне самоуправе, са максималним
износима који су Законом о финансирању локлне самоуправе прописани.
Ради прегледнијег приказивања утврђених и наплаћених изворних прихода
Града Ниша дата је следећа табела:

Пор.на им.
Физичких лица
Пор.на им. правних
лица
Ком.такса за ист.
фирме
Остале комуналне
таксе
Нак.за кор.грађ.
земљ.

243.860.562,00

268.867.144,00

538.223.604,00

194.289.210,00

239.957.133,00

Наплаћено до
13.07.2014.
(доспела два
квартала)
128.028.647,00

232.924.453,00

235.032.899,00

374.693.100,00

195.469.628,00

226.556.337,00

171.531.100,00

238.149.393,00

47.286.240,00

64.411.551,00

59.525.046,00

29.435.190,00

62.975.490,00

35.226.837,00

41.839.709,00

37.550.920,00

56.659.153,00

32.970.941,00

56.269.387,00

47.683.611,00

33.261.260,00

43.822.588,00

402.468.029,00

447.492.451,00

306.087.046,00

441.572.135,00

88.955.155,00

99.127.000,00

УКУПНО:

964.090.204,00

1.072.461.198,00

781.550.461,00

1.018.744.706,00

457.002.999,00

660.560.567,00

Назив

Утврђено за
2012.

Утврђено за 2013.

Утврђено за
2014.

Наплаћено до
31.12.2012.

Наплаћено до
31.12.2013.

1.005.412.691,00

Наплаћено до
18.08.2014.
(доспела три
квартала)
237.621.877,00

1. По решењу Скупштине Града Ниша бр. 02-634/2 од 03. 5. 2014. године, а
на основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 88/2008),
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члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе
материјала („Службени лист Града Ниша“, 125/2008), Градско веће Града Ниша
30. 5. 2014. године доноси решење о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2013.
годину. Завршни рачун за 2013. годину Градске Управе, Консолидовани
завршни рачун Градске Управе са свим индиректним корисницима и
Консолидовани завршни рачун Града и градских општина. Спроведено у
потпуности.
2. По решењима од броја 1152/2014-01 од 28. 3. 2014. године до броја
3029/2014-01 од 29. 8. 2014. године која се односе на праћење и исплате за
спортске клубове на основу Решења која доноси Градоначелник Града Ниша (220
решења) на основу члана 27. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у
области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012 и
67/2013) и члана 54. Статута Града Ниша (,,Службени лист Града Ниша“, број
88/2008). Решења се спроводе по редоследу доношења.
3. На основу Протокола Општинског јавног тужилаштва и Града Ниша број
4426/2013-01 од 30. 12. 2013. године који је потписао Градоначелник, а на основу
Закона о буџетском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број
54/09...108/13“) члан 19. став 5. прати се извршење уплата и извештавање
тужилаштва о стању, појединачних уплата и спроведи се сукцесивно.
4. На основу уговору о донаторству и спонзорству, као и њихова реализација
по одобреним пројектима везаних за обележавање 1700 година Миланског
едикта бр. 4160/2013-01 од 03. 12. 2013. год. (14 пројеката) по налогу
Градоначелника Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 88/08), испуњен
потпуно и употпуњен са извештајем.
5. Праћење наменског рачуна за донације за организацију међународне
конференције ДРЖАВА-ЦРКВА-ДРУШТВО: Историјске лекције и перспективе и
његова реализација као и плаћање, решење број 1114/2014-01 од 28. 3. 2014.
године, на основу чл. 54. Статута Града Ниша (,,Службени лист Града Ниша“, бр.
88/2008) и чланови 1, 2, 3. Уговора о донаторству бр. 4353/2013-01, од 24. 12. 2013.
године потписао Градоначелник. Урађено потпуно.
Одлуком Скупштине Града Ниша задужена је Управа за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке за спровођење Одлуке о анагажовању
предузећа за ревизију ради екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Ниша
за 2013. годину. Чланом 92. Закона о буџетском систему „Службени гласник РС“,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 32/13, 63/13 и 108/13) прописано је да
завршни рачуни локалних власти подлежу екстерној ревизији и да ревизију врши
ДРИ, а да смо изузетно, екстерну ревизију може, уз сагласност ДРИ да обави и
лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја
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прописане законом који се уређује рачуноводство и ревизија. Управа за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке се обратила ДРИ дописом
бр. 11-11/2014 од 08. 01. 2014. године захтевом да уколико није планирано
годишњим програмом ДРИ, да да сагласност да екстерну ревизију обави лице које
испуњава законом прописане услове.
ДРИ је доставила САГЛАСНОСТ бр. 401-18/2014-04 од 10. 01. 2014. године.
Набавка је спроведена на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени лист РС“, бр. 124/12).
Начелник Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке закључио је Уговор о пружању услуга екстерне ревизије завршног рачуна
буџета Града Ниша за 2013. годину бр. 11-640/2014 од 29. 4. 2014. године са „HLB
DST REVIZIJA“ доо из Новог Београда, ул. Гоце Делчева бр. 38, 11070 Нови
Београд, ПИБ: 101712537, мат. бр. 17245651
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НАЧЕЛНИК
Миљан Стевановић
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Република Србија
Град Ниш
Управа за дечију,социјалну и
примарну здравствену заштиту
________________________________________________________________________
Број: __________________
Датум: _____________________

ГРАД НИШ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Веза: Ваш налог број 2559/2014-01 од 22.07.2014 године.

Поштовани,
У вези Вашег горе поменутог налога,Управа за дечију,социјалну и
примарну здравствену заштиту подноси следећи

И З В Е Ш Т АЈ
о реализацији и извршавању одлука и других аката Скупштине Града
Ниша,Градског већа Града Ниша и Градоначелника Града Ниша за период од
13.07.2012 год. до 13.07.2014 год.

Функционисање и обављање послова из надлежности Управе за
дечију,социјалну, и примарну здравствену заштиту одвија се кроз рад
унутрашњих организационих јединица,одсека у оквиру Управе и то кроз рад
одсека за дечији додатак,одсека за породицу,одсека за борачко-инвалидску
заштиту,одсека за социјалну заштиту и одсека за примарну здравствену
заштиту.
Основни пропис на основу кога се дефинишу надлежности и обавља
функционисање Управе за дечију,социјалну и примарну здравствену заштиту је
Одлука о организацији градских управа Града Ниша („Сл.лист Града Ниша“
бр.4/2010 и 25/2010).

Процентуално далеко највећи број послова из надлежности рада Управе односи
се на поверене послове од стране Републике из области финансијске подршке
породици са децом ,борачко-инвалидске заштите и социјалне заштите. Један
мањи део послова из ових области дефинисан је прописима града о
проширеним правима из ових области која спадају у надлежност локалне
самоуправе.

Како је чланом 65.Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,број
88/2008) прописано да градска управа извршава одлуке и друге акте Скупштине
Града,Градоначелника и Градског већа и самоиницијативно или по њиховом
захтеву извештава Скупштину,Градоначелника и Градско веће о извршавању
њихових одлука као и о другим питањима из свог делокруга, Управа за
дечију,социјалну и примарну здравствену заштиту у овом извештају даје
комплетан извештај о раду за тражени период по одсецима који функционишу
унутар Управе као унутрашње организационе јединице,како би се стекао прави
увид о пословима које извршава Управа укључујући сва питања из делокруга
рада Управе а не само питања регулисана прописима органа локалне
самоуправе.

ОДСЕК ЗА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК:

Овај одсек обавља послове поверене од стране Републике тако да је у свом раду
у извештајном периоду одсек функционисао примењујући Закон о финансијској
подршци породици са децом (,, Сл.гласник РС“, бр.16/02, 115/05 и 107/09 )
,Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску
подршку породици са децом („ Сл. гласник РС“, бр.29/02, 80/04, 123/04, 17/06,
51/10, 73/10 и 27/11- одлука УС), а поступак доношења решења којим се
одлучује о праву на дечији додатак регулисан је Законом о општем управном
поступку („ Сл.лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01 ).
У извештајном периоду просечан месечни број корисника је био 7.200.
Просечан месечни број деце за извештајни период износи 12.100 а
просечно месечно исплаћена средства за дечији додатак износе 33.568.000
динара.
Послови и функционисање рада у овом Одсеку стриктно су уређени и
дефинисани горе наведеним Републичким законским и подзаконским
прописима. Поступак остваривања права на дечији додатак је поступак који се
не завршава доношењем решења о признавању или не признавању права, већ се
и у току остваривања права од стране корисника врше активности око праћења
исплате корисника, праћење статусних промена корисника права, прибављање

доказа о редовном школовању деце,пресељење предмета корисника дечијег
додатка у и из других градова и општина,након истека права врши се обнова
захтева и спровођење новог поступка испуњености услова за остваривање
права. У извештајном периоду ради побољшања ефикасности рада одсека и
олакшавања странкама прикупљања неопходне документације за остваривање
права Управа је успела да изврши умрежавање података са појединим другим
државним органима и установама па се сада одређени број докумената
прибавља службеним путем кроз сарадњу органа чиме се добило на убрзању
спровођења поступка. У спровођењу поступка стриктно се поштују сви законом
и подзаконским актима предвиђени рокови.
Везано за рад овог одсека важно је нагласити да се решење о праву на дечији
додатак користи приликом стицања одређених бенефиција при остваривању
неких других права корисника која су предвиђена и дефинисана прописима
Скупштине Града Ниша и Градског већа Града Ниша.
ОДСЕК ЗА ПОРОДИЦУ
У овиру Одсека за породицу обављају се највећим делом послови поверени од
стране Републике из области бриге о деци и породици, тако да су основни
прописи који се примењују у раду овог одсека Закон о финансијској подршци
породици са децом(„(,, Сл.гласник РС“, бр.16/02, 115/05 и 107/09 ) ,Закон о
основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“бр.72/09) Закон о
предшколском образовању и васпитању(„Сл.гласник РС“бр.18/10) и пратећи
подзаконски акти за примену наведених законских прописа.
Прописи органа локалне самоуправе који се примењују у раду овог одсека су
Одлука о финансијској помоћи породици са децом на територији Града
Ниша(„Сл.лист града Ниша“ бр.66/10,71/10 и 2/12-доносилац Скупштина Града
Ниша),Правилник о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској
установи „Пчелица“ Ниш („Сл.лист града Ниша“бр.73/10,10/13и 52/14доносилац Градско веће Града Ниша).
Наведеним прописима предвиђен је читав низ права из области друштвене
бриге о деци и породици.
У извештајном периоду урађено је следеће:
- 4762 решења о признавању права на родитељски додатак мајке за прво, друго,
треће и четврто дете
- 2647 решења о признавању права на накнаду зараде за време породиљског
одсуства
- 174 решења о признавању права на одсуство са рада ради неге детета
- 997 решења за признавање права на одсуство са рада ради посебне неге
детета.

- 1279 решења о признавању права на једнократну новчану помоћ за
незапослене породиље,
- 2278 решења о признавању права на једнократну новчану помоћ за прво
дете,
34 решења о признавању права на новчану помоћ породицама са тројкама,
четворкама и дуплим близанцима
- 1100 решења о признавању права на бесплатан боравак деце у предшколској
установи
Укупно у извештајном периоду урађено је 13.271 решење.
Функционисање и рад овог одсека обухвата читав низ радњи предвиђених
правилима управног поступка од израде решења, обавештавање странака о
допуни предмета, израда закључка, израда спискова, спецификација извештаја
према врсти права Управи за финасије Града Ниша, припрема решења за
доставу Градском већу Града Ниша као другостепеном органу ради решавања
по жалби, сарадња са исплатном службом у оквиру једнократних помоћи
породиљама са исплатном службом Управе за финансије Града Ниша.
Реализацијом ових решења врши се ангажовање огромних финансијских
средстава,при чему се права која се корисницима измирују из републичког
буџета измирују редовно ,без икаквог кашњења ,док се код реализације права
предвиђених градским прописима јављају огромне тешкоће јер од момента
доношења решења па до реализације у виду финансијске помоћи породиљама
протекне више од девет месеци па је у циљу побољшања и ефикасности у
начину спровођења ових активности потребно је да се што пре изврши исплата
неизмирених обавеза из 2013.године као и да се текуће обавезе из 2014 редовно
месечно измирују.

ОДСЕК ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ
Одсек борачко инвалидске заштите примењује у свом раду следеће прописе:
Републички прописи:

- Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих
бораца ("Сл. лист СРЈ", бр. 24/98, и "Сл. Гласник РС", бр. 101/2005 и
111/2009),
- Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица
("Сл. гласник СРС", бр. 54/89 и "Сл. Гласник РС", бр. 137/2004) и
- Закон о правима цивилних инвалида рата (''Сл. гласник'' бр. 52/96)
Прописи органа локалне самоуправе које је донела Скупштина Града Ниша:
- Одлука о допунској заштити бораца НОР-а ,учесника оружаних сукоба
после 17.08.1990.године године,ратних војних инвалида и породица
погинулих бораца.“( „Сл.лист Града Ниша“бр.45/2001);
- „Одлука о проширеном обиму заштите цивилних инвалида рата“
(„Међуопштински сл.лист Ниша“бр 5/78);
- „Одлука о изменама и допунама одлуке о проширеном обиму заштите
ЦИР-а“ („Међуопштински службени лист Ниша бр.40/92).
У извештајном периоду :
- Укупан остварених права : око 1.060
На основу ових аката донетих на нивоу Града,служба борачко инвалидске
заштите води управни поступак по основу поднетих захтева,изводи странке
на преглед пред Првостепеном лекарском комисијом именованом од стране
Министарства за рад,запошљавање,борачка и социјална питања и на основу
налаза и мишљења израђује решења.
Корисницима сталног месечног новчаног примања по одлуци о допунској
заштити бораца НОР-а, врши се превођење права на две године, а деци
погинулих бораца се обезбеђује бесплатан превоз уколико су на редовном
школовању,док се цивилним инвалидима рата по одлуци о проширеном
обиму заштите цивилних инвалида рата на основу налаза и мишљења
лекарске комисије, својство инвалида утврђује најпре привремено а касније
и трајно.

За реализацију признатих права ,одсек најпре прави списак корисника
права.На основу списка корисника формира се списак упутница који
обрађује пошта.Након завршеног процеса у пошти, служба борачко
инвалидске заштите припрема ЗПТ обрасце, спецификацију и решења о
коришћењу средстава распоређених финансијским путем.Раде се налози за
пренос и тако обједињена документа се предају Управи за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке Града Ниша.

Као доказ да је документација предата ,у архиви одсека се чува оверена
копија свих образаца који су предати Управи за финансије.
Проблем у реализацији ових права је недостатак средстава у буџету и
велико кашњење са исплатом.Странке су веома старе, а већини њих та
средства су једини приходи за живот па нередовна исплата прави велики
проблем.
Служба редовно припрема документацију и требује средства за
кориснике обухваћене поменутим актима тако да једини проблем је
редовност реализације истих.
ОДСЕК ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
У одсеку за социјалну заштиту обављају се послови социјалне заштите на
основу којих корисници остварују читав низ права по републичким прописима
и прописима локалне самоуправе.
Републички прописи који се примењују у Одсеку за социјалну заштиту
су:
1Закон о социјалној заштити (Сл.гласник РС бр.24/2011),
Прописи локалне самоуправе који се примењују у Одсеку за социјалну
заштиту су:
1.Одлука о правима из области социјалне заштите на територији
Града Ниша(Сл.лист Града Ниша 101/2012, 44/2014)- доносилац Скупштина
Града Ниша
Овом Одлуком утврђују се права из области социјалне заштите појединца
и породице на територији Града Ниша као и обим, услови и начин остваривања
ових права.
Социјална заштита се обезбеђује пружањем услуга социјалне заштите и
материјалном подршком у складу са законом и овом Одлуком.
Услуге социјалне заштите су:
1.Помоћ у кући-просечно 11 корисника
2.Дневни боравак-просечно 60 корисника
3.Смештај у прихватилиште- просечно месечно 40 корисника и прихватну
станицу- просечно месечно 35 корисника
4.Социјално становање у заштићеним условима
5.Привремено становање
Материјална подршка остварује се као правo и то:

1. Право на опрему корисника за сместај у установу социјалне заштите
или другу породицу
2. Право на једнократну помоћ-око 250 корисника месечно
3. Право на бесплатан оброк
4. Право на ослобађање од плаћања комуналних услуга
5. Право на накнаду трошкова сахране
6. Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу
У периоду од 13.7 2012 године до 13.7.2014 године ово право је остварило 80
корисница
7. Право на интервентну једнократну новчану помоћ
2. Уговор о спровођењу пројекта сервис персоналних асистената НишСПАН 4 бр.314/2014-01 од 03.02.2014 год.- ангажовање персоналних
асистената са циљем унапређења система социјалне заштите у локалној
заједници.
У периоду од 13.7 2012 године до 13.7.2014 године ово право је остварило 68
асистената
3. Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и
приградском превозу путника на територији Града Ниша (Сл.лист града
Ниша 41/2014)- доносилац Градско веће Града Ниша
У периоду од 13.7 2012 до 13.7.2014 ово право је остварило:
3705 особа са инвалидитетом
220 пратиоца особа са инвалидитетом
990 трудница
335 3.деце у породици, дуплих близанаца, тројки и четворки
269 добровољних даваоца крви
Право на бесплатан превоз лица остварују подношењем захтева општинским
услужним центрима надлежних општина према пребивалишту подносиоца
захтева. По разматрању захтева Управа доноси Решење којим признаје право
на бесплатан превоз наведеним лицима.
4. Правилник о категоријама инвалида који могу да користе посебно
обележена паркинг места за возила инвалида на јавним паркиралиштима
на територији Града Ниша од 25. Фебруара 2010 године (Сл. Лист Града
Ниша бр.8/2010)- доносилац Управа за дечију,социјалну и примарну
здравствену заштиту
У периоду од 13.7. 2012 до 13.7.2014 ово право је остварило 1810 корисника

5.Одлука о основању Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља
(Сл.лист града Ниша бр. 94/2010)-просечно 15 особа месечно је смештено у ову
установу

ОДСЕК ЗА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Одсек за примарну здравствену заштиту непосредно прати рад установа
примарне здравствене заштите чији је оснивач Град Ниш :
- Дома здравља Ниш , Завода за здравствену заштиту студената Ниш, Завода
за здравствену заштиту радника Ниш, Завода за хитну медицинску помоћ
Ниш, Завода за плућне болести и туберколозу Ниш и Апотеке Ниш.
У првом кварталу сваке текуће године наведене установе су у обавези да
доставе Управи План – Програм рада за текућу и Извештај о раду за протеклу
годину на које Скупштина Града на основу члана 37. Статута Града након
разматрања доноси решења о давању сагласности односно о усвајању истих.
На основу наведеног у 2012 , 2013 и 2014 години Скупштина Града је
доносила Решења о давању сагласности на Програме рада и Решења о усвајању
Извештаја о раду установа примарног здравства .Управа је пратила у
наведеном периоду рад установа и предузимала све потребне мере за
реализацију донетих Програма рада.
У периоду 13.07.2012 године до 13.07.2014 године Скупштина Града Ниша
доносила је осим наведених решења следеће одлуке и акта :
- На седници одржаној 11.09. 2012 године Скупштина Града Ниша доноси „
Одлуку о оснивању Завода за геронтологију и палијативно збрињавање
Ниш “ . До сада овом одлуком основана установа примарног здравства
није почела са радом јер у Министарству здравља није израђен кадровски
план за ову установу.
- На седници одржаној 8.09.2012 године Скупштина Града Ниша доноси
Решења о именовању вршиоца дужности директора установа примарне
здравствене заштите
- На седници одржаној 12.12.2012. Скупштина Града Ниша доноси Решења
о именовању чланова УО установа примарне здравствене заштите

- На седници одржаној 13.03.2013. године Скупштина Града Ниша доноси
Решења о разрешењу вршиоца дужности директора и Решења о именовању
директора установа примарне здравствене заштите
Градско веће Града Ниша
- На седници одржаној 23.11.2013. године доноси :Решење о образовању
Савета за здравље Града Ниша, Управа је извршила све правне и
административне послове везане за образовање Савета , учествује у раду
Савета , врши припрему седница израду записника и донетих аката тј.
административне и стручне послове везане за рад Савета
- На седници одржаној 23.11.2013.године доноси : Решење о одређивању
Управе која ће обављати послове саветника за заштиту права пацијената .
Овим решењем је одређено да обзиром на то да Управа за дечију , социјалну и
примарну здравствену заштиту испуњава услове у погледу кадрова , начелник
ове управе решењем одреди лице за обављање послова Саветника за заштиту
права пацијената. Управа предузима потребне активности на реализацији овог
решења .
Све напред наведене одлуке органа града Ниша су у извештајном периоду
континуирано спровођене и вршена је њихова реализација кроз велики број
појединачних поступака и доношењем великог броја појединачних решења.
Обзиром на делатност Управе за дечију,социјалну и примарну здравствену
заштиту,позитивни ефекти приликом реализације свих аката који се односе на
области рада управе су несумњиви обзиром да се кроз рад управе штите
осетљиве категорије становништва у стању социјалне потребе и предузимају
мере на спровођењу и јачању пронаталитетне политике.

НАЧЕЛНИК

Мирјана Поповић

Република Србија
ГРАД НИШ
Управа за образовање
Број: 5233-1/2014-12
Датум: 29.8.2014. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НИША

ПРЕДМЕТ: Извештај Управе за образовање, културу, омладину
и спорт за период 13.7.2012. године до 31.12.2013. године
Поводом Налога Градоначелника број 2559/2014-01 од 22.7.2014. године за
доставу извештаја о реализацији и извршавању одлука и других аката Скупштине
Града Ниша, Градског већа Града Ниша и
Градоначелника Града Ниша,
обавештавамо Вас следеће:
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о организацији градских управа Града
Ниша („Службени лист Града Ниша", број 100/2013, уместо Управе за образовање,
културу, омладину и спорт основане су Управа за образовање, Управа за културу и
Управа за омладину и спорт, које су отпочеле са радом 1.1.2014. године.
У складу са наведеним, извештај је припремљен за послове из надлежности
Управе за образовање, културу, омладину и спорт у складу са Одлуком о организацији
градских управа Града Ниша која је била на снази у извештајном периоду од 13.7.2012.
године до 31.12.2013. године, када је Управа престала да постоји.
Управа за образовање, културу, омладину и спорт је у извештајном периоду
обављала поверене и изворне послове у складу са законом, Статутом Града Ниша и
Одлуком о организацији градских управа Града Ниша. У складу са овим прописима
дајемо следећи приказ реализације одлука и других аката Скупштине Града Ниша,
Градског већа Града Ниша и Градоначелника Града Ниша из делокруга рада Управе за
образовање, културу, омладину и спорт:
1. РЕАЛИЗАЦИЈА СТАТУТА ГРАДА НИША И
ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА НИША
Члан 37. став 1 тачка 7. Статута Града Ниша
Ред.
бр.
1.
2.

Назив акта

Доносилац акта

Одлука о изменама и допунама Одлуке о
јавним признањима
Одлука о плаћању доприноса за пензијско
и инвалидско осигурање

1

Датум
доношења
12.2.2012.

Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града 11.9.2012.
Ниша

3.
4.
5.

6.

и доприноса за здравствено осигурање за
лица која су стекла статус лица која
самостално обављају уметничку или другу
делатност у виду занимања у области културе
Одлука о изменама Одлуке о мрежи
основних школа на територији Града Ниша
Одлука о остваривању потреба и интереса
грађана у области спорта у Граду Нишу
Одлука о изменама Одлуке о остваривању
потреба и интереса грађана у области
спорта у Граду Нишу
Одлука о јавним признањима Града Ниша

7.

Одлука о младима

8.

Одлука о јавном информисању од значаја
за Град Ниш
Одлука о изменама Одлуке о оснивању
Галерије савремене ликовне уметности у
Нишу

9.

Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша

11.9.2012.

Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша

18.12.2013.

22.10.2012.
29.08.2013.

13.3.2013.
13.3.2013.
2.10.2013.

Приказ начина функционисања управе
Управа за образовање, културу, омладину и спорт je као обрађивач припремала
нацрте нормативних аката које доносе органи Града.
Садржај активности на реализацији акта
Приликом припреме нормативних аката Управа је користила сазнања из
континуираног праћења области која се нормативно уређује, пратила нормативну
регулативу других јединица локалне самоуправе, обављала консултације са
релевантним субјектима од којих је добијала предлоге за начин регулисања одређене
области.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси дати су понаособ
уз сваку од наведених одлука.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности дати су понаособ уз сваку од наведених одлука.
Закључак о досада предузетим активностима
Управа за образовање, културу, омладину и спорт је у извештајном периоду
припремала нацрте нормативних аката у складу са својим надлежностима и налогом
органа Града.
План даљих активности
Даље активности преузимају Управа за образовање, Управа за културу и
Управа за омладину и спорт.
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Члан 37. став 1 тачка 10, 20. и 24. Статута Града Ниша
Ред.
бр.
1.

Назив акта

Доносилац акта

Датум
доношења
12.12.2012.

Решење о изменама и допунама Плана и
програма рада Народног позоришта у Нишу
за 2012. годину

Скупштина Града
Ниша

2. 1Решење о давању сагласности на Програм
. рада за 2013.годину Регионалног центра за
професионални развој запослених у
образовању
3. 2Решење о давању сагласности на Програм
. рада за 2013.годину установе Дечији центар

Скупштина Града
Ниша

11.2.2013.

Скупштина Града
Ниша

11.2.2013.

Решење о давању сагласности на Програм
рада за 2013. годину Установе Дечије
одмаралиште „Дивљана“
5. 2Решење о давању сагласности на Програм
. рада за 2013. годину установе Народни
универзитет
6. Решење о давању сагласности на Програм
рада за 2013. годину Народног позоришта
7. Решење о давању сагласности на Програм
рада за 2013. годину Народног музеја
8. Решење о давању сагласности на Програм
рада за 2013. годину Нишког симфонијског
оркестра
9. Решење о давању сагласности на Програм
рада за 2013. годину Нишког културног
центра
10. Решење о давању сагласности на Програм
рада за 2013. годину Галерије савремене
ликовне уметности
11. Решење о давању сагласности на Програм
рада за 2013. годину Нишког симфонијског
оркестра
12. Решење о давању сагласности на Програм
рада за 2013. г. Народне библиотеке
13. Решење о давању сагласности на Програм
рада за 2013. годину Позоришта лутака
14. Решење о давању сагласности на Програм
рада за 2013. годину Историјског архива
15. Решење о давању сагласности на Програм
рада за 2013. годину Установе за физичку
културу Спортски центар „Чаир“
16. Решење о давању сагласности на Програм
рада за 2013. годину ЈП Нишка телевизија
17. Решење о усвајању извештаја за 2012.
годину Народног позоришта
18. Решење усвајању извештаја за 2012.годину
Народног музеја

Скупштина Града
Ниша

11.2.2013.

Скупштина Града
Ниша

11.2.2013.

Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша

11.2.2013.

Скупштина Града
Ниша

11.2.2013.

Скупштина Града
Ниша

11.2.2013.

Скупштина Града
Ниша

11.2.2013.

Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша

11.2.2013.

Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша

12.2.2013.

4.
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11.2.2013.
11.2.2013.

11.2.2013.
11.2.2013.
11.2.2013.

16.4.2013.
16.4.2013.

19. Решење усвајању извештаја за 2012.годину
Нишког симфонијског оркестра
20. Решење о усвајању извештаја за 2012.годину
Галерије савремене ликовне уметности
21. Решење о усвајању извештаја за 2012.годину
Народне библиотеке
22. Решење о усвајању извештаја за 2012.годину
Позоришта лутака
23. Решење о усвајању извештаја за 2012.годину
Историјског архива
24. Решење усвајању извештаја за 2012.годину
ЈП Нишка телевизија
25. 3Решење о усвајању Извештаја о раду
. Предшколске установе „Пчелица“ за школску
2012/2013. годину
26. Решење о давању сагласности на Измене и
допуне Статута Нишког симфонијског
оркестра

Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша

16.4.2013.
16.4.2013.
16.4.2013.
16.4.2013.
16.4.2013.
16.4.2013.

Скупштина Града
Ниша

Приказ начина функционисања управе
У складу са оснивачким актима управни одбори установа чији је оснивач Град
Ниш доносили су годишње програме рада, усвајали годишње извештаје о раду и
достављали их Управи за образовање, културу, омладину и спорт. Такође је
достављен и Статут о изменама и допунама статута Нишког симфонијског оркестра.
Управа за образовање, културу, омладину и спорт је припремала решења о
давању сагласности на програме рада, решења о усвајању извештаја о раду и решења
о давању сагласности на статуте установа из свог делокруга рада.
Садржај активности на реализацији акта
По пријему акта од установе, Управа за образовање, културу, омладину и спорт
је проверавала усклађеност аката са законом, тачност датих података, чињенично
стање, циљеве који се постижу и друго, и у случају потребе, враћала установи на
поновни поступак.
По утврђивању да је акт у складу са законом и прописима Града, Управа за
образовање, културу, омладину и спорт, је припремала нацрт решења које доноси
Скупштина Града и
достављала материјал Градском већу Града Ниша ради
доношења решења о утврђивању предлога.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Управа за образовање, културу, омладину и спорт је пратила реализацију
годишњих програма установа чији је оснивач Град Ниш, вршила надзор над радом и
финансирање програмских активности. У случају неправилности или незаконитости у
поступању, благовремено је реаговала и указивала установама на пропусте.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Чланом 16 став 2. Статута Града Ниша прописано је: „Предузећа, установе и
друге организације чији је оснивач или суоснивач Град Ниш, дужни су да Скупштини
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Града достављају на сагласност вишегодишње планове рада и развоја, годишњи
програм пословања и извештај о раду за претходну годину.“
Чланом 37. Статута Града Ниша тачком 20. прописано је да Скупштина Града
Ниша „разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета“.
Сматрамо да би ова два члана Статута Града Ниша требало усагласити.
Закључак о досада предузетим активностима
У извештајном периоду Управа за образовање, културу, омладину и спорт је у
складу са оснивачким актима редовно достављала Градском већу нацрте решења о
давању сагласности на програме рада и нацрте решења о усвајању извештаја о раду
установа чији је оснивач Град Ниш.
План даљих активности
Даље активности преузимају Управа за образовање, Управа за културу и
Управа за омладину и спорт.

Члан 37. став 1 тачка 23. Статута Града Ниша
Ред.
бр.
1.

Назив акта

Доносилац акта

Решење о давању сагласности
Женском рукометном клубу „Наиса",
да употребљава име Града Ниша у
свом називу
2. 1
Решење о давању сагласности
. спортском удружењу КЛУБ ЗА МАЛИ
ФУДБАЛ „НИШ 92", да употребљава
име Града Ниша у свом називу.

Скупштина Града
Ниша

Датум
доношења
11.9.2012.

Скупштина Града
Ниша

11.9.2012.

3. 2
Решење о давању сагласности Скупштина Града
. Одбојкашком клубу „Раднички", да Ниша
употребљава име Града Ниша у свом
називу.

11.9.2012.

Приказ начина функционисања управе
Управа за образовање, културу, омладину и спорт је пратила рад спортских
организација и припремала нацрте аката које доносе органи Града.
Садржај активности на реализацији акта
Приликом припреме нацрта овог решења сагледан је значај ових спортских
организација и њихових резултата и достојност да носе име Града Ниша.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Доношење ових аката има позитивне ефектре на популаризацију града Ниша
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Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Нема мера
Закључак о досада предузетим активностима
Управа је предузимала све активности у складу са својом надлежношћу.
План даљих активности
Даље активности преузима Управа за спорт
Члан 37. Статута Града Ниша
Ред.
бр.
1.

Назив акта

Доносилац акта

Решење о утврђивању економске цене
услуга Предшколске установе „Пчелица“
Ниш

Скупштина Града
Ниша

Датум
доношења
29.1.2013.

Приказ начина функционисања управе
Управа за образовање, културу, омладину и спорт је пратила рад Предшколске
установе „Пчелица“ и на основу закона којим су одређени послови поверени локалној
самоуправи припремала нацрте аката које доносе органи Града.
Садржај активности на реализацији акта
Приликом припреме нацрта овог решења извршена је провера економске и
финансијске оправданости повећања економске цене и упоређење са ценама у другим
установама на територији Републике.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Предшколска установа „Пчелица“ се суочавала са недостатком финансијских
средстава за обављање делатности и то како из буџета Града, тако и од наплате од
родитеља. Утврђена економска цена би омогућавала несметано обављање
делатности.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Мере ће дати Управа за образовање.
Закључак о досада предузетим активностима
Управа је предузимала све мере у складу са својом надлежношћу.
План даљих активности
Даље активности преузима Управа за образовање.
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Члан 56. Статута Града Ниша
Ред.
бр.

Назив акта

Доносилац акта

Датум
доношења

1.

Препорука којом се препоручује јавним
предузећима, јавним комуналним
предузећима и установама чији је
оснивач Град Ниш, да почев од
19.07.2012. године, не доносе одлуке о
задужењима предузећа и установа као
и инвестиционим улагањима, без
сагласности Градског већа.

Градско веће Града
Ниша

19.7.2012

Препорука Градског већа јавним, јавно
комуналним предузећима и установама,
да запосленима право на накнаду
трошкова за долазак и одлазак са рада
обезбеђују организованом куповином
месечних карата

Градско веће Града
Ниша

2.11.2012.

2.

Приказ начина функционисања управе
Управа за образовање, културу, омладину и спорт пратила је рад 36 основних и
19 средњих школа као корисника буџетских средстава и 12 установа из области
васпитања и образовања, културе и спорта које су индиректни корисници буџета
Града.
Садржај активности на реализацији акта
По пријему препоруке Градског већа Града Ниша од 9.7.2012. године јавна
предузећа и установе су обавештени о препоруци. На захтев ЈП „Нишка телевизија“ и
Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ припремљени су закључци о кредитном
задуживању.
По пријему препоруке Градског већа Града Ниша од 2.11.2012. године сви
корисници и индиректни буџетски корисници су обавештени о томе, а исплата накнаде
трошкова за долазак и одлазак са посла није исплаћивана у новцу, већ су плаћане
месечне картице.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
По препоруци од 19.7.2012. године, уведена је контрола задуживања јавних
предузећа и установа.
Куповином месечних картица остварена је уштеда у буџету Града.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Потребна је стална провера потребе за накнадом трошкова превоза за долазак
и одлазак са посла.
Закључак о досада предузетим активностима
Управа је предузимала све мере у складу са својим надлежностима.

7

План даљих активности
Даље активности преузимају Управа за образовање, Управа за културу и
Управа за омладину и спорт.
Ред.
бр.
1.

Назив акта

Доносилац акта

Закључак о подношењу захтева
Министарству просвете, науке и
технолошког развоја – Школска управа
у Нишу, за добијање сагласности за
већи број васпитних група у
Предшколској установи „Пчелица“

Градско веће Града
Ниша

Датум
доношења
10.12.2013.

Приказ начина функционисања управе
Управа за образовање, културу, омладину и спорт је била надлежна за вршење
надзора над радом Предшколске установе „Пчелица“.
Садржај активности на реализацији акта
По доношењу Закључка упућен је захтев Министарству просвете, науке и
технолошког развоја, а сагласност је дата у поступку верификације Установе.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Правно је регулисано затечено, реално стање.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Нема мера.
Закључак о до сада предузетим активностима
Активности су спроведене у складу са законом и надлежностима управе
План даљих активности
Нема даљих активности

Члан 17. Одлуке о организацији градских управа Града Ниша
Ред.
бр.
1.

Назив акта

Доносилац акта

Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у
Управи за образовање, културу,
омладину и спорт

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

8

Датум
доношења
16.11.2012

1.

2.

3.

4.

7.

Решење о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у
Управи за образовање, културу,
омладину и спорт
Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у
Управи за образовање, културу,
омладину и спорт
Решење о давању сагласности на
Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у
Управи за образовање, културу,
омладину и спорт
Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у
Управи за образовање, културу,
омладину и спорт
Решење о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у
Управи за образовање, културу,
омладину и спорт

Градско веће Града
Ниша

23.11.2012.

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

28.3.2013

Градско веће Града
Ниша

9.4.2013.

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

21.6.2013.

Градско веће Града
Ниша

9.7.2013.

Приказ начина функционисања управе
Одлуком о организацији градских управа је прописана надлежност начелника за
доношење акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.
Садржај активности на реализацији акта
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места је донет у
складу са законом и прописима Града, а пратио је потребе Управе у складу са
надлежностима Управе и обимом посла.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Иако је Правилник сачињен у складу са реалним потребама Управе није
извршена попуна радних места због недостатка простора за пријем нових радника.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Мере ће убудуће предузимати Управа за образовање, Управа за културу и
Управа за омладину и спорт.
Закључак о досада предузетим активностима
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места је донет у
складу са законом и прописима Града
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План даљих активности
Даље активности преузимају Управа за образовање, Управа за културу и
Управа за омладину и спорт.
Члан 9. Одлуке о организацији градских управаинспекцијски надзор над радом васпитно-образовних установа
Ред.
Назив акта
бр.
1. 1
- . 102 предмета по представци (чл. 148.,
став 4. Закона о основама система
образовања и васпитања – ванредни
надзор)
2. 2 62 предмета по службеној дужности (чл.
. 148., став 3. Закона о основама система
образовања и васпитања)

Доносилац акта
Просветна
инспекција

Просветна
инспекција

Датум
доношења
сукцесивно

сукцесивно

Приказ начина функционисања управе
Надлежност просветне инспекције прописана је Законом о основама система
образовања и васпитања, а Одлуком о организацији градских управа је прописано да
се послови просветне инспекције обављају у оквиру Управе за образовање, културу,
омладину и спорт.
Садржај активности на реализацији акта
У складу са прописаном надлежношћу, просветна инспекција врши надзор над
радом Предшколске установе „Пчелица“, приватних дечијих вртића, 36 основних и 19
средњих школа и једном приватном средњом школом.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Вршењем инспекцијског надзора уводи се ред у контролисаној области,
проблем је недовољан број просветних инспектора.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Мере ће убудуће предузимати Управа за образовање
Закључак о досада предузетим активностима
Послови инспекцијског надзора су обављани у отежаним условима са
недовољним бројем инспектора, на најбољи могући начин.
План даљих активности
Даље активности преузима Управа за образовање.
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2.ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2012. ГОДИНУ
("Службени лист Града Ниша" БРОЈ 79/11 и 83/12)
Ред.
Назив акта
бр.
1. 5Финансијски план о изменама
. финансијског плана за 2012. годину
директног буџетског корисника управа за образовање, културу,
омладину и спорт
2. Предлог Финансијског плана Управе за
образовање, културу, омладину и
спорт за 2013. годину
3. Програм о изменама и допунама
Програма капиталног инвестирања у
2012. години за директног корисника Управа за образовање, културу,
омладину и спорт
4. Решење о давању сагласности на
Програм о изменама и допунама
Програма капиталног инвестирања у
2012. години за директног корисника Управа за образовање, културу,
омладину и спорт
5. Програм о изменама и допунама
Програма капиталног инвестирања у
2012. години за директног корисника Управа за образовање, културу,
омладину и спорт
6. Решење о давању сагласности на
Програм о изменама и допунама
Програма капиталног инвестирања у
2012. години за директног корисника Управа за образовање, културу,
омладину и спорт
7. Око 3000 захтева за пренос средстава
из буџета Града

Доносилац акта
Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

Датум
доношења
13.11.2012.

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт
Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

16.11.2012.

Градоначелник

20.8.2012

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

25.9.2012.

Градоначелник

28.9.2012.

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

сукцесивно

17.8.2012.

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2013. ГОДИНУ
("Службени лист Града Ниша" број 108/2012, 15/2013, 29/2013 и 67/2013)
Ред.
Назив акта
бр.
1. 1Решење о расподели средстава
. индиректним буџетским корисницима
2. 2Обавештење буџетским корисницима
. о расподели буџетских средстава
3.

Решење о давању сагласности на
финансијски план Предшколске
установе „Пчелица“
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Доносилац акта
Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт
Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт
Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

Датум
доношења
28.12.2012.

8.1.2013.

8.1.2013.

4.

5.

Решење о давању сагласности на
финансијски план Регионалног центра
за професионални развој запослених у
образовању
Решење о давању сагласности на
финансијски план Дечијег центра

6. 2Финансијски план за 2013. годину
. директног буџетског корисника управа за образовање, културу,
омладину и спорт
7. 3Финансијски план о измени
. финансијског плана за 2013. годину
директног буџетског корисника управа за образовање, културу,
омладину и спорт
8. 4Финансијски план о изменама
. финансијског плана за 2013. годину
директног буџетског корисника управа за образовање, културу,
омладину и спорт
9. Финансијски план о изменама
финансијског плана за 2013. годину
директног буџетског корисника управа за образовање, културу,
омладину и спорт
10. Финансијски план о изменама
финансијског плана за 2013. годину
директног буџетског корисника управа за образовање, културу,
омладину и спорт
11. Финансијски план о изменама
финансијског плана за 2013. годину
директног буџетског корисника управа за образовање, културу,
омладину и спорт
12. Финансијски план о изменама
финансијског плана за 2013. годину
директног буџетског корисника управа за образовање, културу,
омладину и спорт
13 Програм капиталног инвестирања у
2013. години за директног корисника Управа за образовање, културу,
омладину и спорт
14 Решење о давању сагласности на
Програм капиталног инвестирања у
2013. години за директног корисника Управа за образовање, културу,
омладину и спорт
15. Програм о изменама и допунама
Програма капиталног инвестирања у
2013. години за директног корисника Управа за образовање, културу,
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Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

8.1.2013.

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт
Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

8.1.2013.

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

15.5.2013.

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

24.5.2013.

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

11.6.2013.

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

1.7.2013.

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

18.9.2013.

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

2.,12.2013.

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

18.1.2013.

Градоначелник

22.1.2013.

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

13.2.2013.

11.1.2013.

омладину и спорт

16. Решење о давању сагласности на

Градоначелник

19.2.2013.

17.

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

25.3.2013.

Градоначелник

27.3.2013.

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

27.5.2013.

Градоначелник

29.5.2013.

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

27.06.2013.

Градоначелник

28.6.2013.

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

21.8.2013.

Градоначелник

22.8.2013.

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

18.9.2013.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Програм о изменама и допунама
програма капиталног инвестирања у
2013. години за директног корисника Управа за образовање, културу,
омладину и спорт
Програм о изменама и допунама
Програма капиталног инвестирања у
2013. години за директног корисника Управа за образовање, културу,
омладину и спорт
Решење о давању сагласности на
Програм о изменама и допунама
програма капиталног инвестирања у
2013. години за директног корисника Управа за образовање, културу,
омладину и спорт
Програм о изменама и допунама
Програма капиталног инвестирања у
2013. години за директног корисника Управа за образовање, културу,
омладину и спорт
Решење о давању сагласности на
Програм о изменама и допунама
програма капиталног инвестирања у
2013. години за директног корисника Управа за образовање, културу,
омладину и спорт
Програм о изменама и допунама
Програма капиталног инвестирања у
2013. години за директног корисника Управа за образовање, културу,
омладину и спорт
Решење о давању сагласности на
Програм о изменама и допунама
програма капиталног инвестирања у
2013. години за директног корисника Управа за образовање, културу,
омладину и спорт
Програм о изменама и допунама
Програма капиталног инвестирања у
2013. години за директног корисника Управа за образовање, културу,
омладину и спорт
Решење о давању сагласности на
Програм о изменама и допунама
програма капиталног инвестирања у
2013. години за директног корисника Управа за образовање, културу,
омладину и спорт
Програм о изменама и допунама
Програма капиталног инвестирања у
2013. години за директног корисника -
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Управа за образовање, културу,
омладину и спорт
26. Решење о давању сагласности на
Програм капиталног инвестирања у
2013. години за директног корисника Управа за образовање, културу,
омладину и спорт
27. План набавки за директног буџетског
кориосника Управа за образовање,
културу, омладину и спорт
28. Око 7.700 захтева за пренос
средстава из буџета Града

Градоначелник

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт
Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

24.9.2013.

31.1.2013.
сукцесивно

Приказ начина функционисања управе
Поступак доношења финансијских планова директних корисника прописан је
Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету Града Ниша за 2012. годину и
Одлуком о буџету Града Ниша за 2013. годину.
Садржај активности на реализацији акта
У складу са Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету Града Ниша за
2012. годину и Одлуком о буџету Града Ниша за 2013. годину Управа је доносила
предлоге финансијских планова за наредну годину, а по доношењу Одлуке о буџету
Града Ниша донела је решење о расподели средстава буџетским корисницима.
По добијању финансијских планова корисника и индиректних
буџетских
корисника, Управа је доносила годишњи финансијски план расподеле средстава.
Финансијски планови су мењани у складу са потребама буџетских корисника, или из
разлога ребаланса буџета.
У складу са финансијским плановима Управе за образовање, културу, омладину
и спорт и корисника и индиректних буџетских корисника Управа је подносила захтеве
за пренос средстава из буџета Града по захтевима буџетских корисника уз које је
прилагана финансијска документација и доказ о правном основу.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Систем финансирања корисника и индиректних буџетских корисника су уређени
прописима из области буџетског система, и функционише по устаљеном поступку.
Проблем представља недостатак средстава у буџету за финансирање планираних
трошкова.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Израда компјутерског програма који би олакшао рад Управе и повезао директне
буџетске кориснике са трезором
Закључак о до сада предузетим активностима
Управа је предузимала све мере у складу са својим надлежностима.
План даљих активности
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Даље активности преузимају Управа за образовање, Управа за културу, и
Управа за омладину и спорт.
3. ОДЛУКА О МЛАДИМА
(„Службени лист Града Ниша" број 15/13)
Ред.
Назив акта
бр.
-1. План активности Управе за
образовање, културу, омладин у и
спорт Одсек за омладину, у
2013.години са финансијским планом
за његову реализацију
-2. Решење о давању сагласности на План
активности Управе за образовање,
културу, омладину и спорт Одсек за
омладину, у 2013.години са
финансијским планом за његову
реализацију
-3. Јавни конкурс за финансирање и
суфинансирање пројеката за младе
4. Решење Градоначелника о
одобравању финансирања и
суфинансирања пројеката за младе
5. Уговори о финансирању и
суфинансирању пројеката за младе

Доносилац акта
Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

Датум
доношења
29.4.2013.

Градоначелник

29.4.2013.

Градоначелник

26.6.2013.

Градоначелник

2.9.2013.

Градоначелник

сукцесивно

Приказ начина функционисања управе
У поступку реализације Одлуке о младима Управа за образовање, културу,
омладину и спорт, као субјект омладинске политике на територији Града, је сарађивала
са другим субјектима омладинске политике .
Садржај активности на реализацији акта
Управа је припремила текст јавног конкурса и смерница, решења
Градоначелника и уговоре о суфинансирању пројеката за младе.
Управа је обављала и стручне, организационе и административно-техничке
послове за потребе Комисије за избор пројеката за младе
Управа је вршила контролу реализације пројеката кроз контролу финансијске
документације и извештаја ревизора
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Одлука о младима, као нормативни акт те врсте који је први пут донет 2013.
године, још увек манифестује позитивне и негативне ефекте, које ће убудуће
сагледавати Управа за омладину и спорт.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Мере ће убудуће предузимати Управа за омладину и спорт
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Закључак о досада предузетим активностима
Општи утисак је да су доношењем ове Одлуке остварени позитивни помаци, с
тим што је потребно убудуће сагледавати ефекте и вршити евентуалне измене и
допуне.
План даљих активности
Даље активности преузима Управа за омладину и спорт.

4. ОДЛУКА О ОСТВАРИВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ
СПОРТА У ГРАДУ НИШУ
(„Службени лист Града Ниша" број 83/2012 и 67/13)
Ред.
Назив акта
бр.
1. 1Правилник о поступку одобравања
. програма којима се остварују потребе
и интереси грађана у области спорта у
Граду Нишу

Доносилац акта
Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

Датум
доношења
9.11.2012.

Решење о давању сагласности на
Правилник о поступку одобравања
програма којима се остварују потребе
и интереси грађана у области спорта у
Граду Нишу
Закључак Градског већа којим се
предлаже Градоначелнику давање
сагласности на Правилник о поступку
одобравања програма којима се
остварују потребе и интереси грађана
у области спорта у Граду Нишу

Градоначелник

3.12.2012.

Градско веће Града
Ниша

23.11.2012.

4.

Решење о давању сагласности на
Правилник о поступку одобравања
програма којима се остварују потребе
и интереси грађана у области спорта у
Граду Нишу

Градоначелник

3.12.2012.

5.

Измена Закључка Градског већа за
стимулативна средства спортским
организацијама

Градско веће Града
Ниша

23.11.2012

2.

3.

Програм расподеле средстава за
остваривање потреба и интереса
грађана у области спорта у Граду
Нишу
7. 3Закључак којим се предлаже

Градоначелник Града
Ниша

6.

Градско веће Града
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29.01.2013.

1.2.2013.

. Градоначелнику да донесе Решење за
одобравање средстава за
стимулативно финансирање
активности спортских организација на
основу посебно исказаног интереса
Града у области спорта
8. Решење о одобравању средстава за
стимулативно финансирање
активности спортских организација од
изузетног значаја за унапређивање и
развој спорта на територији Града за
период 1.1.- 30.6.2013.
9. 4Закључак којим се предлаже
. Градоначелнику одобравање
годишњих програма по Предлогу
одобравања годишњих програма
спортских организација којима се
задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта Граду Нишу
10. 5Закључак којим се предлаже
. Градоначелнику Града Ниша да
донесе решење о додели
стимулативних средстава спортским
организацијама
11. 6Закључак којим се предлаже
. Градоначелнику Града Ниша
одобравање посебних програма по
Предлогу одобравања посебних
програма спортских организација
којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у
Граду Нишу за период 1.7-31.12.2013.
12. Решење о одобравању средстава за
стимулативно финансирање
активности спортских организација од
изузетног значаја за унапређивање и
развој спорта на територији Града за
период 1.7.- 31.12.2013.
13. Правилник о изменама и допунама
правилника о поступку одобравања
програма којима се остварују потребе
и интереси грађана у области спорта у
Граду Нишу
14. Закључак којим се предлаже
Градоначелнику давање сагласности
на Правилник о изменама и допунама
Правилника о поступку одобравања
програма којима се остварују потребе
и интереси грађана у области спорта у
Граду Нишу
15. Решење о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
правилника о поступку одобравања
програма којима се остварују потребе
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Ниша

Градоначелник Града
Ниша

01.02.2013.

Градско веће Града
Ниша

25.2.2013.

Градско веће Града
Ниша

21.6.2013

Градско веће Града
Ниша

21.6.2013.

Градоначелник Града
Ниша

21.06.2013.

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

1.7.2013.

Градско веће Града
Ниша

9.7.2013.

Градоначелник

18.7.2013.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

и интереси грађана у области спорта у
Граду Нишу
Решење о одобравању посебних
програма спортских организација
Закључак о измени Закључка којим се
предлаже Градоначелнику
одобравање годишњих програма по
Предлогу одобравања годишњих
програма спортских организација
којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта
Граду Нишу
Одлука о изменама Одлуке о
остваривању потреба и интереса
грађана у области спорта у Граду
Нишу
Програм о изменама Програма
расподеле средстава за остваривање
потреба и интереса грађана у области
спорта у Граду Нишу
Закључак о измени Закључка којим се
предлаже Градоначелнику
одобравање годишњих програма по
Предлогу одобравања годишњих
програма спортских организација
којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта
Граду Нишу
Измена Закључка Градског већа за
стимулативна средства спортским
организацијама
Решења о одобравању годишњих
програма спортских организација
Јавни позив за посебне програме у
области спорта у Граду Нишу у 2013.
години
Уговори о суфинансирању годишњих
програма спортских организација у
2013. години
Уговори о суфинансирању годишњих
програма спортских организација у
2014. години
Уговори о суфинансирању посебних
програма спортских организација у
2013. години
Уговори о суфинансирању посебних
програма спортских организација у
2013. години
Уговори о стипендирању
Приказ начина функционисања управе
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Градоначелник Града
Ниша
Градско веће Града
Ниша

04.07.2013.

Скупштина Града
Ниша

29.8.2013.

Градоначелник Града
Ниша

28.7.2013.

24.09.2013.

Градско веће Града
Ниша

28.10.2013.

Градско веће Града
Ниша

23.11.2013.

Градоначелник Града
Ниша
Градоначелник Града
Ниша

сукцесивно

Градоначелник Града
Ниша

сукцесивно

Градоначелник Града
Ниша

сукцесивно

Градоначелник Града
Ниша

сукцесивно

Градоначелник Града
Ниша

сукцесивно

Градоначелник Града
Ниша

сукцесивно

12.12.2013.

Законом о спорту прописано је да „Јединица локалне самоуправе преко својих
органа уређује ближе услове, критеријуме и начин и поступак доделе средстава из
буџета јединице локалне самоуправе, односно одобрење програма за задовољавање
потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе и начин
јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање, одобреним
програмима и реализацији одобрених програма“. На основу овог Закона Скупштина
Града ниша је донела Одлуку о остваривању потреба грађана у области спорта на
територији Града Ниша.
Садржај активности на реализацији акта
У складу са Одлуком о остваривању потреба грађана у области спорта на
територији Града Ниша., Управа за образовање, културу, омладину и спорт је донела
Правилник о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси
грађана у области спорта у граду Нишу, на који је у складу са закључком Градског већа
Градоначелник Града Ниша дао сагласност.
У току примене Одлуке, указала се потреба за доношењем Одлуке о изменама
Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу.
Управа за образовање, културу, омладину и спорт је донела и Правилник о
изменама и допунама Правилника о поступку одобравања програма којима се
остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу, на који је у
складу са закључком Градског већа Градоначелник Града Ниша такође
дао
сагласност.
На основу ових аката Градско веће и Градоначелник донели су низ аката из
своје надлежности. Управа за образовање, културу, омладину и спорт је припремила
нацрте уговора о суфинансирању годишњих програма спортских организација и уговора
о суфинансирању посебних програма спортских организација.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Доношењем наведених аката уређена је област спорта на квалитатаивно нов
начин. Проблем представља недостатак финансијских средстава за суфинансирање
годишњих и посебних програма спортских организација.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Предлагање мера је у надлежности Управе за спорт
Закључак о до сада предузетим активностима
Управа за образовање, културу, омладину и спорт је у складу са својом
надлежношћу у овој области предузела све потребне мере за доношење аката у
складу са Законом о спорту, међу првима у Републици.
План даљих активности
Даље активности преузима Управа за омладину и спорт.

5.ОДЛУКА О МАНИФЕСТАЦИЈАМА И ПРОГРАМИМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД
ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД
(„Службени лист Града Ниша“ број 7/12-пречишћен текст)
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Ред.
Назив акта
бр.
1. 1Решење о образовању Савета
. манифестације Књижевна колонија
"Сићево"
2. 2Решење о образовању Савета
. манифестације нишких
интернационалних музичких
свечаности "НИМУС"
3. Решење о образовању Савета
манифестације Фестивал глумачких
остварења играног филма ''Филмски
сусрети Ниш''
4. 2Решење о образовању Савета
. манифестације Ликовна колонија
"Сићево"
5. 3Решење о образовању Савета
. манифестације ''Нисомниа'' - музички
Фестивал
6. 4Решење о образовању Савета
. манифестације Интернационални
Nišville џез фестивал
7. Решење о измени Предлога решења о
образовању Савета манифестације
''Нисомниа'' - музички фестивал
8. Решење о образовању Савета
манифестације Интернационалне
хорске свечаности
9. Решење о образовању Савета
манифестације Новогодишњи концерт
бечких валцера
Решење о образовању Савета
10. манифестације "Мајска песма"фестивал дечије музике
Одлукa o финансирању или
11. суфинансирању пројеката у култури
у 2012. години
12.

Доносилац акта
Скупштина Града
Ниша

Датум
доношења
14.6.2013.

Скупштина Града
Ниша

14.6.2013.

Скупштина Града
Ниша

14.6.2013.

Скупштина Града
Ниша

14.6.2013.

Скупштина Града
Ниша

14.6.2013.

Скупштина Града
Ниша

14.6.2013.

Скупштина Града
Ниша

14.6.2013.

Скупштина Града
Ниша

14.6.2013.

Скупштина Града
Ниша

14.6.2013.

Скупштина Града
Ниша

14.6.2013.

Kомисијa за избор
пројеката у култури

11.07.2012.

Пословник о раду комисије за избор
пројеката у култури

Kомисијa за избор
пројеката у култури

17.05.2013.

30 Уговора о суфинансирању
пројеката у култури

Градоначелник Града
Ниша

26.07.2012.

13.
Приказ начина функционисања управе
Управа за образовање културу, омладину и спорт је била надлежна за припрему
нацрта аката које доносе органи Града на основу ове Одлуке.
Садржај активности на реализацији акта
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Приликом припреме нацрта аката на основу ове Одлуке, Управа је остваривала
сарадњу са установама у области културе чији је оснивач Град и другим релевантним
субјектима.
Управа је обављала административно техничке и стручне послове за Савет за
културно стваралаштво и Koмисију за избор пројеката у култури и припремала низ
материјала за ова тела.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Управа за образовање, културу, омладину и спорт је обављала послове из своје
надлежности у складу са овом Одлуком са недовољним бројем извршиоца и у
отежаним условима.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Мере у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности даће
Управа за културу у складу са својим надлежностима.
Закључак о до сада предузетим активностима
У извештајном периоду Управа је обављала послове из своје надлежности у
складу са овом Одлуком.
План даљих активности
Даље активности предузима Управа за културу

6.ОДЛУКА О ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НИШ
(„Службени лист Града Ниша“ број 15/13)
Ред.
бр.
1.

2.

3.

Назив акта

Доносилац акта

Решење о образовању комисије за
јавну набавку

Градоначелник

Јавни позив за прикупљање понуда у
отвореном поступку
за јавну набавку

Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

Решење о избору понуђача

Градоначелник

Датум
доношења
29.03.2013

24.05.2013.

19.07.2013.
4.

2 уговора

Градоначелник

31.07.2013.

Приказ начина функционисања управе
Управа за образовање културу, омладину и спорт је у складу са овом Одлуком у
сарадњи са Управом за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке-одсек за јавне набавке спроводила поступак јавне набавке услуга
информисања.
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Садржај активности на реализацији акта
Активности су предузимане у складу са Законом о јавним набавкама и
подзаконским прописима из ове области.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Спровођењем поступка јавне набавке омогућена је конкурентност у поступку.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Мере у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности даће
Управа за културу у складу са својим надлежностима.
Закључак о до сада предузетим активностима
Управа је обављала послове у складу са својим надлежностима.
План даљих активности
Даље активности предузима Управа за културу
7. ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА ГРАДА НИША
("Сл. лист Града Ниша", број 96/13)
Ред.
бр.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Назив акта

Доносилац акта

Одлука о утврђивању изгледа и текста
Дипломе најбољим студентима
факултета Универзитета у Нишу за
2012.годину
Одлука о утврђивању изгледа и текста
Плакете Града Ниша дипломираним
студентима факултета Универзитета у
Нишу у 2012.години, који су
дипломирали са просечном оценом
10,00
Одлука о утврђивању изгледа и текста
Дипломе најбољим студентима
факултета Универзитета у Нишу у
2012.години
Одлука о утврђивању новчаног дела
награде најбољим студентима
факултета Универзитета у Нишу у
2012.године
Решење о додели плакета Града Ниша
Решење о давању сагласности на
Одлуку Комисије за подстицај развоја
талентованих ученика и студената на
висину новчаног дела награде
најбољим студентима
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Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената

Датум
доношења
26.12.2012

Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената

26.12.2012

Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената

08.1.2013

Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената

08.1.2013

Градско веће Града
Ниша
Градско веће Града
Ниша

9.1.2013.
9.1.2013.

7.

Решење о додели награда најбољим
студентима

Градско веће Града
Ниша

9.1.2013.

Приказ начина функционисања управе
Управа за образовање, културу, омладину и спорт је обављала стручне и
административно техничке послове за потребе Комисије за подстицај развоја
талентованих ученика и студената.

Садржај активности на реализацији акта
За потребе Комисије Управа је припремала јавне позиве, записнике, одлуке и
друга акта. Такође су припремани нацрти решења која је донело Градско веће.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Награђивање успешних студената стимулативно делује на популацију студената
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Предлоге мера даваће Управа за образовање
Закључак о досада предузетим активностима
Активности су спроведене у складу са прописима Града
План даљих активности
План даљих активности даће Управа за образовање.

8. ОДЛУКА О ПОДСТИЦАЈУ РАЗВОЈА ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
(„Службени лист Града Ниша“, број 49/05, 49/06 и 83/12-друга одлука)
Ред.
Назив акта
бр.
1. 1Одлука о додели једнократне новчане
. накнаде
2. 2Одлука о одобравању-неодобравању
. новчане накнаде
3. 2Одлука о неодобравању исплате
. новчаних накнада
4. 3Одлука о додели новчаних награда
ученицима основних и средњих школа
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Доносилац акта
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих

Датум
доношења
31.7.2012

29.8.2012

01.10.2012

01.10.2012

. за освојено једно од прва три места на
званичним републичким и
међународним такмичењима
5. 4Одлука о избору председника и
. заменика председника Комисије
6. 5Одлука о расписивању Јавног позива за
. стипендирање талентованих ученика и
студената у 2013.години
7. Извештај о реализацији буџетских
средстава
8.

Одлука о стављању ван снаге Одлуке,
број 10839-5/2012-12 од 26.12.2012

9. Извештај о раду Комисије за 2012.годину
10. Извештај о расположивим буџетским
средствима у 2013.години
11. Одлука о избору кандидата за доделу
стипендија у 2013.години
12. Одлука о висини износа стипендије у
2013.години
13. Одлука о измени Одлуке о избору
кандидата за доделу стипендија у
2013.години
14. Одлука о допунама Одлуке о избору
кандидата за доделу стипендија у
2013.години
15. Одлука о одобравању и утврђивању
износа награде ученицима основних и
средњих школа који су освојили I,II, или
III место на званичним такмичењима
16. Одлука о одобравању-неодобравању
новчане накнаде
17. Одлука о одобравању новчане накнаде
18. Припрема нацрта уговора о
стипендирању талентованих ученика и
студената

ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената

26.12.2012

Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Управа за
образовање, културу,
омладину и спорт

13.11.2013

26.12.2012

26.12.2012

08.1.2013

18.2.2013

18.2.2013

28.3. 2013

28.3.2013

23.4.2013

14.5.2013

04.6.2013

19.12.2013
сукцесивно

Приказ начина функционисања управе
Управа за образовање, културу, омладину и спорт је обављала стручне и
административно техничке послове за потребе Комисије за подстицај развоја
талентованих ученика и студената.
Садржај активности на реализацији акта
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За потребе Комисије Управа је припремала јавне позиве, записнике, одлуке,
извештаје, решења. Управа је припремила нацрте уговора и потписивање уговора о
стипендирању и обављала финансијске послове везане за реализацију ове Одлуке.
У сарадњи са Службом за послове Градоначелника организовала је свечану
доделу награда најбољим ученицима и студентима.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Мере подстицаја талентованих ученика и студената су дале позитивне ефекте и
стимулисале ученике и студенте да постижу успехе у школовању и запажене резултате
на републичким и међународним такмичењима.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Предлоге мера даваће Управа за образовање
Закључак о досада предузетим активностима
Активности су спроведене у складу са прописима Града
План даљих активности
План даљих активности даће Управа за образовање.

Oбрадила
Бојана Станковић
Начелник
Jeлица Велаја
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Република Србија
ГРАД НИШ
Управа за образовање
Број: 5233-2/2014-12
Датум: 29.8.2014. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НИША
ПРЕДМЕТ: Извештај Управе за образовање за период 1.1-13.7.2014. год.
Поводом Налога Градоначелника број 2559/2014-01 од 22.7.2014. године за
доставу извештаја о реализацији и извршавању одлука и других аката Скупштине
Града Ниша, Градског већа Града Ниша и Градоначелника Града Ниша, обавештавамо
Вас следеће:
Одлуком о организацији градских управа Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“ број 3/14-пречишћен текст) уместо Управе за образовање, културу, омладину и
спорт основане су Управа за образовање, Управа за културу и Управа за омладину и
спорт, које су отпочеле са радом 1.1.2014. године.
У складу са Одлуком о организацији градских управа Града Ниша, Управа за
образовање је припремила Извештај за период од 1.1.2014. године до 13.7.2014.
године за послове из своје надлежности које је обављала у складу са Статутом Града
Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр. 88/08) и Одлуком о организацији градских
управа Града Ниша.
У складу са овим прописима дајемо следећи приказ реализације одлука и
других аката Скупштине Града Ниша, Градског већа Града Ниша и Градоначелника
Града Ниша из делокруга рада Управе за образовање:
1. РЕАЛИЗАЦИЈА СТАТУТА ГРАДА НИША И
ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА НИША
Члан 37. став 1 тачка 7. Статута Града Ниша
Ред.
бр.
1.

2.

3.

Назив акта
Одлука о изменама Одлуке о
оснивању
Установе
Дечије
одмаралиште „Дивљана“
Одлука о минимуму процеса рада за
време
штрајка
у
Предшколској
установи „Пчелица“
Одлукa о мрежи установа у којима се
обавља предшколско васпитање и
образовање

Доносилац акта
Скупштина Града
Ниша

Датум
доношења
14.4.2014.

Скупштина Града
Ниша

15.7.2014.

Скупштина Града
Ниша

15.7.2014.

Приказ начина функционисања Управе
Установа за образовање прати рад васпитно образовних установа чији је
оснивач Град Ниш и области предшколског, основног и средњег образовања и
друштвене бриге о деци и припрема нацрте нормативних аката на основу Закона о
основама система образовања и васпитања, Закона о предшколском вaспитању и
образовању, других закона и Статута Града Ниша.
Садржај активности на реализацији акта
Нацрти аката су рађени на основу континуираног праћења стања у области
васпитања и образовања тако што су на основу сагледавања стања и потреба за
доношењем аката благовремено припремани нацрти нормативних аката. Акти су
припремани у сарадњи са Предшколском установом „Пчелица“ и Установом Дечије
одмаралиште „Дивљана“ и на основу података добијених од ових установа. Приликом
припреме Одлуке о минимуму процеса рада за време штрајка у Предшколској установи
„Пчелица“ прибављено је и мишљење репрезентативних синдиката.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Нормативни акти се доносе у складу са законом и актуелном ситуацијом и
мењају у циљу усаглашавања са законом или потребама времена, тако да је
неопходно пратити потребе за изменама и допунама.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Редовно праћење реализације одлука у циљу предлагања евентуалних измена,
допуна или доношења нових прописа.
Закључак о до сада предузетим активностима
Нормативна акта су припремана у складу са законом и прописима града.
План даљих активности
Праћење реализације и предлагање измена или доношења нових одлука.
Члан 37. став 1 тачка 10, 20. и 24. Статута Града Ниша
Ред.
Назив акта
бр.
1. 1Решење о давању сагласности на
. Програм рада за 2014.годину
Регионалног центра за
професионални развој запослених у
образовању
2. 2Решење о давању сагласности на
. Програм рада за 2014.годину установе
Дечији центар
3. Решење о давању сагласности на
Програм рада за 2014. годину
Установе Дечије одмаралиште
„Дивљана“

Доносилац акта
Скупштина Града
Ниша

Датум
доношења
3.2.2014.

Скупштина Града
Ниша

3.2.2014.

Скупштина Града
Ниша

3.2.2014.

4. 2Решење о давању сагласности на
. Програм рада за 2014. годину
установе Народни универзитет
5. 3Решење о усвајању Извештаја о раду
. Предшколске установе „Пчелица“ за
школску 2012/2013. годину
6. Решење о усвајању финансијског
извештаја за 2013. годину за
Предшколску установу „Пчелица“
7. 4Решење о усвајању извештаја о раду
. за 2013. годину Регионалног центра за
професионални развој запослених у
образовању
8. 5Решење о усвајању извештаја о раду
. за 2013.годину установе Дечији центар

Скупштина Града
Ниша

3.2.2014.

Скупштина Града
Ниша

3.2.2014.

Скупштина Града
Ниша

14.4.2014.

Скупштина Града
Ниша

14.4.2014.

Скупштина Града
Ниша

14.4.2014.

9. 6Решење о усвајању извештаја о раду
. за 2013.годину Установе Дечије
одмаралиште „Дивљана“
10. Решење о усвајању извештаја о раду
за 2013.годину Народног универзитета
11. Решење о давању сагласности на
Статут о измени и допуни статута
Установе
Дечије
одмаралиште
„Дивљана“

Скупштина Града
Ниша

14.4.2014.

Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша

14.4.2014.
25.6.2014.

Приказ начина функционисања управе
У складу са оснивачким актима управни одбори установа чији је оснивач Град
Ниш доносе годишње програме рада, усвајају годишње извештаје о раду и достављају
их Управи за образовање.Такође достављају на сагласност Скупштини Града своје
статуте.
Управа за образовање, као управа надлежна за праћење рада установа из
области васпитања и образовања, припрема решења о давању сагласности на
програме рада, решења о усвајању извештаја о раду и решења о давању сагласности
на статуте установа из свог делокруга рада.
Садржај активности на реализацији акта
По пријему акта од установе, Управа за образовање проверава усклађеност
акта са законом, тачност датих података, чињенично стање, циљеве који се постижу и
друго, и у случају потребе, враћа установи на поновни поступак.
По утврђивању да је акт у складу са законом и прописима Града, Управа за
образовање, припрема нацрт решења које доноси Скупштина Града и доставља
материјал Градском већу Града Ниша ради доношења решења о утврђивању
предлога.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Управа за образовање прати реализацију годишњих програма установа чији је
оснивач Град Ниш, врши надзор над радом и финансирање програмских активности. У
случају неправилности или незаконитости у поступању, благовремено реагује и указује
установама на пропусте.

Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Чланом 16 став 2. Статута Града Ниша прописано је: „Предузећа, установе и
друге организације чији је оснивач или суоснивач Град Ниш, дужни су да Скупштини
Града достављају на сагласност вишегодишње планове рада и развоја, годишњи
програм пословања и извештај о раду за претходну годину.“
Чланом 37. Статута Града Ниша тачком 20. прописано је да Скупштина Града
Ниша „разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета“.
Сматрамо да би ова два члана Статута Града Ниша требало усагласити.
Закључак о досада предузетим активностима
Управа је обављала послове у складу са законом и прописима Града и
надлежношћу управе.
План даљих активности
Управа ће у складу са достављеним актима установа обављати послове по
устаљеној процедури.

Члан 56. Статута Града Ниша
Ред.
бр.
1.

Назив акта

Доносилац акта

Датум
доношења

Закључак о доприносу носиоца јавних
функција мерама штедње

Градско веће Града
Ниша

15.5.2014.

Приказ начина функционисања управе
Управа за образовање, културу, омладину и спорт пратила је рад 36 основних и
19 средњих школа као корисника буџетских средстава и 3 установе из области
васпитања и образовања, које су индиректни корисници буџета Града.
Садржај активности на реализацији акта
По пријему препоруке Градског већа Града Ниша од 15.5.2014. васпитно
образовне установе су обавештене о препоруци.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Поступањем по овој препоруци остварена је уштеда у буџету Града, корисници
и индиректни буџетски корисници се придржавају ове Препоруке.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Потребна је стална провера придржавања препоруке.
Закључак о досада предузетим активностима
Управа је предузимала све мере у складу са својим надлежностима.

План даљих активности
Провера придржавања препоруке од стране корисника буџетских средстава.

Члан 56. Статута Града Ниша
Ред.
бр.

Назив акта

Доносилац акта

Датум
доношења

1.

Закључак којим се покреће
иницијатива за израду пројекта замене
котлова на лож уље, котловима на
дрвену биомасу (пелет), односно
природни гас, у школским и
предшколским установама Града
Ниша, у циљу примене мера
побољшања енергетске ефикасности

Градско веће Града
Ниша

10.3.2014.

Приказ начина функционисања управе
У раду Комисије коју је образовао Градоначелник учествовали су и чланови из
Управе за образовање
Садржај активности на реализацији акта
Управа је за Комисију припремала тражене податке и информације
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Реализацијом овог закључка очекује се уштеда у буџета.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Мере за реализацију овог закључка доноси Комисија
Закључак о досада предузетим активностима
Управа је предузимала све мере у складу са својим надлежностима.
План даљих активности
План даљих активности сачињава Комисија

Члан 56. Статута Града Ниша
Ред.
бр.
1.

Назив акта
Решење о утврђивању већег броја
деце у васпитним групама у
Предшколској установи „Пчелица“

Доносилац акта
Градско веће Града
Ниша

Датум
доношења
25.6.2014.

Приказ начина функционисања управе
Управа за образовање прати рад Предсшколске установе „Пчелица“ на основу
Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о предшколском
вaспитању и образовању и Статута Града Ниша.
Садржај активности на реализацији акта
На основу праћења рада Предшколске установе „Пчелица“ и захтева Установе
за утврђивање већег бројај деце у васпитној групи од прописаног, припремљен је
нацрт решења које доноси Градско веће.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Због недовољног броја вртића и великог броја деце која чекају на смештај у
вртићима и уједно смањење долазности деце, било је потребно утврдити већи број
деце у васпитним групама.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Не постоји могућност побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности без повећања капацитета за смештај деце у вртићима.
Закључак о досада предузетим активностима
Управа је пратила реалне потребе Установе и њених корисника услуга.
План даљих активности
Нема даљих активности по овом акту

Члан 65. Тачка 6. Статута Града Ниша
Ред.
бр.
1.

Назив акта
Информације и извештаји по захтеву
органа Града

Доносилац акта

Датум
доношења

Управа за
образовање

сукцесивно

Приказ начина функционисања управе
У складу са надлежношћу из члана 65. Тачка 6. Стастута Града Ниша, Управа

извештава Скупштину, Градоначелника и Градско веће о извршавању њихових
одлука, као и о другим питањима из свог делокруга.
Садржај активности на реализацији акта
Поступајући по налозима органа Града Управа је припремала извештаје и
информације по различитим захтевима. Приликом припрема извештаја и информација
користила је податке из своје евиденције и податке прикупљене од корисника и
индиректних буџетских корисника.

Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Извештаји и информације представљали су основу за доношење аката Града и
утицале на доношење одлука за поступање у конкретним ситуацијама.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Сачињавање софтверских програма за финансијско пословање и умрежавање
управа са трезором, представљало би основу за бррже и ефикасније сачињавање
извештаја и информација по различитим упитима.
Закључак о досада предузетим активностима
Управа је поступала по захтевима органа Града у датим роковима, на најбољи
могући начин у датим околностима непостојања софтвера, недовољног броја
извршиоца и зависности од страних фактора.
План даљих активности
Управа ће и убудуће припремати информације и извештаје по налогу органа
Града.
Члан 9. Одлуке о организацији градских управаинспекцијски надзор над радом васпитно-образовних установа
Ред.
Назив акта
бр.
1. 1
- .338 предмета по представци (чл. 148.,
став 4. Закона о основама система
образовања и васпитања – ванредни
надзор)
2. 2 135 предмета по службеној дужности
. (чл. 148., став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања)

Доносилац акта
Просветна инспекција

Датум
доношења
сукцесивно

Просветна инспекција

сукцесивно

Приказ начина функционисања управе
Надлежност просветне инспекције прописана је Законом о основама система
образовања и васпитања, а Одлуком о организацији градских управа је прописано да
се послови просветне инспекције обављају у оквиру Управе за образовање.
Садржај активности на реализацији акта
У складу са прописаном надлежношћу, просветна инспекција врши надзор над
радом Предшколске установе „Пчелица“, приватних дечијих вртића, 36 основних и 19
средњих школа и једном приватном средњом школом.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси

Вршењем инспекцијског надзора уводи се ред у контролисаној области,
проблем је недовољан број просветних инспектора.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Повећање броја просветних инспектора је нужан предуслов за квалитетније
обављање инспекцијског надзора.
Закључак о досада предузетим активностима
Послови инспекцијског надзора су обављани у отежаним условима са
недовољним бројем инспектора, на најбољи могући начин.
План даљих активности
Даље активности обављаће се у складу са прописаним надлежностима.
Члан 17. Одлуке о организацији градских управа Града Ниша
Ред.
Назив акта
Доносилац акта
бр.
1. 1Правилник о унутрашњем уређењу и Управа за
. систематизацији радних места у образовање
Управи за образовање
2. 2Решење о давању сагласности на Градско веће
. Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у
Управи за образовање

Датум
доношења
27.1.2014.

24.2.2014.

Приказ начина функционисања управе
У складу са Одлуком о организацији градских управа, Управа за образовање је
донела Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, на који
сагласност даје Градоначелник.
Садржај активности на реализацији акта
Управа је Правилник припремила на основу континуираног праћења стања и
функционисања Управе у циљу стварања услова за благовремено, ажурно и
квалитетно обављање послова.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Правилник је сачињен на основу расположивих ресурса у погледу простора и
кадрова, што је представљало ограничавајући фактор.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
- обезбеђивање довољног простора за рад Управе;
- Попуњавање упражњених радних места запосленима са одговарајућоим
стручном спремом;

Закључак о досада предузетим активностима
Стање простора којим располаже Управа је нешто боље, али се право
побољшање очекује 1015. године, када се очекује проширење просторних капацитета и
могућност пријема нових радника у складу са реалним потребама и обимом посла.
План даљих активности
У складу са реалним потребама и променама у надлежности и обиму посла,
вршиће се измене и допуне Правилника или доношење новог Правилника.
2.ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2014. ГОДИНУ
("Службени лист Града Ниша" број 95/13)
Ред.
Назив акта
бр.
1. 1Решење о расподели средстава
. индиректним буџетским корисницима

Управа за
образовање

2. 2Обавештење буџетским корисницима
. о расподели буџетских средстава

Управа за
образовање

10.1.2014.

Управа за
образовање

сукцесивно

Управа за
образовање

17.1.2014.

Управа за
образовање

22.1.2014.

Управа за
образовање

14.3.2014.

Управа за
образовање

21.01.2014.

Управа за
образовање

9.7.2014.

Управа за
образовање

сукцесивно

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Четири решења о давању сагласности
на финансијске планове индиректних
буџетских корисника
2Финансијски план за 2014. годину
. директног буџетског корисника Управа за образовање
3Финансијски план о измени
. финансијског плана за 2014. годину
директног буџетског корисника Управа за образовање
4Финансијски план о изменама
. финансијског плана за 2014. годину
директног буџетског корисника Управа за образовање
5Програм капиталног инвестирања у
. 2014. години за директног корисника Управа за образовање
6Програм о изменама и допунама
. Програма капиталног инвестирања у
2014. години за директног корисника Управа за образовање
3.550 захтева за пренос средстава из
буџета Града Ниша

Доносилац акта

Датум
доношења
8.1.2014.

Приказ начина функционисања управе
Поступак доношења финансијских планова директних корисника прописан је
Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. годину и
Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. годину.

Садржај активности на реализацији акта
У складу са Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету Града Ниша за
2014. годину, Управа је донела решење о расподели средстава буџетским
корисницима. По доношењу финансијских планова корисника и индиректних буџетских
корисника, Управа је донела годишњи финансијски план расподеле средстава.
Финансијски планови су мењани у складу са потребама буџетских корисника.
У складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. годину, захтевима
индиректних и других корисника буџета Града и утврђеним приоритетима донет је
Програм
капиталног
инвестирања
у
нефинансисјку
имовину
за
2014.
годину.Реализација Програма подразумевала је активно стручно учешће Управе у
изради планова јавних набавки корисника буџетских средстава који се финансирају
преко Управе, њиховим правилницима о јавним набавкама и у изради других аката
везаних за реализацију јавних набавки, као и раду комисија за спровођење поступака
јавних набавки .
Реализација Одлуке о буџету Града Ниша подразумева, у складу са Упутством о
раду трезора, и планирање и реализација кварталних планова.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Систем финансирања корисника и индиректних буџетских корисника су уређени
прописима из области буџетског система, и функционише по устаљеном поступку.
Проблем представља недостатак средстава у буџету за финансирање планираних
трошкова.
Проблем представља и непрецизно законско одређење надлежности за
директног корисника, посебно ако се има у виду специфичност организације управа
Града Ниша.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Израда
софтверског програма који би поспешио рад Управе и повезао
директне, индиректне и друге буџетске кориснике са трезором.
Закључак о до сада предузетим активностима
Управа је предузимала све мере у складу са својим надлежностима.
План даљих активности
Даље активности зависе од евентуалног ребаланса буџета и потреба буџетских
корисника.
3. ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА ГРАДА НИША
("Службени лист Града Ниша" број 96/13)
Ред.
Назив акта
бр.
1. 1Решење о додели награда најбољим
. студентима факултета Универзитета у
Нишу
2. 2Решење о измени и допуни Решења о
додели награда најбољим студентима
за постигнути успех у току студија и

Доносилац акта
Градско веће Града
Ниша
Градско веће Града
Ниша

Датум
доношења
23.1.2014.

7.4.2014.

. дипломираним студентима са
просечном оценом 10 факултета
Универзитета у Нишу у 2013. години,
број 79-4/2014-03 од 23.1.2014. године
Приказ начина функционисања управе
Управа за образовање, обавља административно техничке послове за потребе
Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената. Управа је од
факултета Универзитета у Нишу затражила податке о најбољим студентима,
припремила нацрт Одлуке Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и
студената
Садржај активности на реализацији акта
Управа за образовање је од факултета Универзитета у Нишу затражила податке
о најбољим студентима, припремила нацрт Одлуке Комисије за подстицај развоја
талентованих ученика и студената и решења о додели награда и решења о измени
решења о додели награда.
Управа је у сарадњи са Службом за послове Градоначелника припремила
свечаност доделе награда.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Препознавање и награђивање правих вредности стимулативно делује на
популацију младих за постизање високих резултата у школовању.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Очекујемо да мере за побољшање и ефикаснот у спровођењу ове Одлуке дају
Комисија и релевантни субјекти омладинске политике.
Закључак о досада предузетим активностима
Активности на спровођењу ове Одлуке су позитивно оцењене од стране
јавности, факултета Универзитета у Нишу и младих.
План даљих активности
Управа за образовање и Комисија за подстицај ратзвоја талентованих ученика и
студената ће наставити са реализацијом ове Одлуке у делу из своје надлежности.
4. ОДЛУКА О ПОДСТИЦАЈУ РАЗВОЈА ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА И
СТУДЕНАТА
(„Службени лист Града Ниша“, број 49/05, 49/06 и 83/12-друга одлука)
Ред.
бр.
1.

Назив акта

Oдлука о расписивању јавног позива
за стипендирање талентованих
ученика и студената у 2014.години
2. 2Одлука о утврђивању додатних

Доносилац акта
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај

Датум
доношења
21.1.2014

21.1.2014

. критеријума за стипендирање
талентованих ученика и студената у
2014.години
3. 3Утврђивање текста Јавног позива за
. стипендирање талентованих ученика и
студената у 2014.години
4. 4Извештај о раду Комисије за подстицај
. талентованих ученика и студената у
2013.години
5. 5Одлука о избору кандидата за доделу
. стипендија у 2014.години
6. 6Одлука о висини износа стипендија за
. 2014.годину
7.

8.

Одлука о изменама Одлуке о избору
кандидата за доделу стипендија у
2014.години
Одлука о висини и додели
Видовданских награда

Одлука о додели новчане накнаде
талентованим ученицима
Миловановић Немањи и Радојичић
Андријани, чланови Ученичке
компаније „ BookzMatter“ Гимназије
Свеозар Марковић
10. Одлука о додели новчане накнаде
талентованим ученицима , члановима
хора ОШ „ Ратко Вукићевић
11. Одлука о додели новчане накнаде
талентованим ученицима Жарку
Ранђеловићу и Анђели Шарковић
12. Нацрти 131 уговора о стипендирању
9.

развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената

21.1.2014

Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Комисија за подстицај
развоја талентованих
ученика и студената
Управа за
образовање

10.7.2014

31.1.2014

10.4.2014

14.4.2014

29.4.2014

23.6.2014

10.7.2014

15.7.2014
сукцесивно

Приказ начина функционисања управе
Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и студената прописано је
да Градоначелник образује Комисију за подстицај развоја талентованих ученика и
студената, а да стручне, административне и техничке послове за Комисију обавља
Управа за образовање.
Садржај активности на реализацији акта
Управа за образовање је у извештајном периоду за потребе Комисије
припремала позиве за седнисе, записнике, одлуке, јавни позив, нацрте решења које
доносе органи Града, нацрте уговора о стипендирању и потписивање уговора и
организовала свечану доделу награда у сарадњи са Службом за послове
Градоначелника.

Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Применом мера из ове Одлуке дат је подстицај развоју талентованих ученика и
студената и евидентно је да ученици и студенти постижу све боље успехе и остварују
све више награда на републичким и међународним такмичењима.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Потребно је доношење нове Одлуке која би пратила потребе времена и која би
била усклађена са законом и другим прописима у смислу разграничења надлежности.
Закључак о досада предузетим активностима
До сада предузете активности су наилазиле на одобравање јавности и
талентованих ученика и студената, тако да би требало наставити са увођењем нових
мера подстицаја развоја талентованих ученика и студената, примерених времену у
коме се доносе.
План даљих активности
У сарадњи са Комисијом за подстицај развоја таленованих ученика и студената
Саветом за младе и другим релевантним субјектима омладинске политике потребно је
сагледати ефекте примене важеће Одлуке и елементе за доношење нове одлуке којом
би се регулисала ова област.
*
*

*

У прилогу акта достављамо извештаје које смо добили од установа из делокруга
рада ове Управе, а односе на целокупан извештајни период од 13.7.2012. године до
13.7.2014. године, а самим тим и на Извештај Управе за образовање, културу,
омладину и спорт за период 13.7.2012. године до 13.7.2014. године.
ПРИЛОГ:
-Извештај Предшколске установе „Пчелица“
-Извештај Дечијег центра
-Извештај Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
-Извештај Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“
-Извештај Народног универзитета у Нишу
Oбрадила
Бојана Станковић
Начелник
_____________________
Jeлица Велаја

Република Србија
ГРАД НИШ
Управа за културу
Број: 1911-1/2014-18
Датум: 29.08.2014.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НИША

ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Управе за културу за период 01.01.2014. године до
13.07.2014. године
Поштовани,
Поводом Налога Градоначелника број 2559/2014-01 од 22.7.2014. године за
доставу извештаја о реализацији и извршавању одлука и других аката Скупштине
Града Ниша, Градског већа Града Ниша и Градоначелника Града Ниша, обавештавамо
Вас следеће:
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о организацији градских управа Града
Ниша („Службени лист Града Ниша", број 100/2013, уместо Управе за образовање,
културу, омладину и спорт основане су Управа за образовање, Управа за културу и
Управа за омладину и спорт, које су отпочеле са радом 01.01.2014. године.
У складу са наведеним, извештај Управе за културу је припремљен за период од
01.01.2014. до 13.07.2014. године.
У прилогу вам достављамо и извештаје установа у култури који обухвтају
период реализације и извршавања одлука и и других аката Скупштине Града Ниша,
Градског већа Града Ниша и Градоначелника Града Ниша за период од 13.07.2012. до
13.07.2014. године.
Управа за културу је у извештајном периоду у складу са Статутом Града Ниша и
Одлуком о организацији градских управа Града Ниша обављала следеће законом
поверене послове и изворне послове у складу са прописима Града.
1. РЕАЛИЗАЦИЈА СТАТУТА ГРАДА НИША И
ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА НИША
Члан 37. став 1 тачка 7. Статута Града Ниша
Ред.
бр.
1.

2.

Назив акта

Доносилац акта

Одлука о манифестацијама и
програмима у области културе од
значаја за град
Одлука о плаћању доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање

Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша
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Датум
доношења
10.02.2012.

11.09.2012.

3.

4.

5.

и доприноса за здравствено
осигурање за лица која су стекла
статус лица која самостално
обављају уметничку или другу
делатност у виду занимања у области
културе
Одлука о јавном информисању од
значаја за Град Ниш

Скупштина Града
Ниша

Одлукa о празнику, слави и значајним
датумима града Ниша

Скупштина Града
Ниша

Одлука о јавним признањима Града
Ниша

Скупштина Града
Ниша

13.03.2013.

23.12.2009.

18.12.2013.

Приказ начина функционисања управе
Установа за културу je као обрађивач припремала нацрте нормативних аката
које доносе органи Града.
Садржај активности на реализацији акта
Приликом припреме нормативних аката Управа је користила сазнања из
континуираног праћења области која се нормативно уређује, пратила нормативну
регулативу других јединица локалне самоуправе, обављала консултације са
меродавним субјектима од којих је добијала предлоге за начин регулисања одређене
области.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси дати су понаособ
уз сваку од наведених одлука.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности дати су понаособ уз сваку од наведених одлука.
Закључак о досада предузетим активностима
Управа за културу је у извештајном периоду припремала нацрте нормативних
аката у складу са својим надлежностима и налогом органа Града.
План даљих активности
Управа за културу планира да и даље све активности реализује у складу са
својим надлежностим и налогом органа Града.
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Члан 37. став 1 тачка 18. , 20. и 24. Статута Града Ниша
Ред.
бр.
1.

Назив акта

Доносилац акта

Решење о давању сагласности на
План и програм рада Народног
позоришта Ниш за 2014. годину

Скупштина Града
Ниша

2. 1Решење о давању сагласности на
. Програм рада Галерије савремене
ликовне уметности Ниш - Установе
културе од националног значаја за
2014. годину
3. 2Решење о давању сагласности на
. Програм рада Историјског архива
Ниш за 2014. годину
4. Решење о давању сагласности на
Програм рада за 2014. годину,
Народнe библиотекe "Стеван Сремац"
Ниш
5. 2Решење о давању сагласности на
. Програм рада Народног музеја Ниш за
2014. годину
6. Решење о давању сагласности на
Програм рада Установе Нишки
културни центар за 2014. годину
7. Решење о давању сагласности на
Програм рада Нишког симфонијског
оркестра за 2014. годину
8. Решење о давању сагласности на
Програм рада Позоришта лутака Ниш
за 2014. годину
9. Решење о давању сагласности на
Програм рада за 2014. годину ЈП
Нишка телевизија
10. Решење o усвајању извештаја o раду
за 2013.годину Народног музеја
11. Решење o усвајању извештаја о раду
за 2013.годину Нишког симфонијског
оркестра
12. Решење о усвајању извештаја о раду
за 2013.годину Позоришта лутака
13. Решење о усвајању извештаја о раду
за 2013.годину НКЦ
14. Решење о усвајању извештаја о раду за
2013.годину Галерије савремене
ликовне уметности-установе културе од
националног значаја
15. Решење о усвајању извештаја о раду за
2013.годину Народног позоришта Ниш
16. Решење о усвајању извештаја за
2013.годину Историјског архива
17. Решење о усвајању извештаја за
2013.годину Народне библиотеке
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Датум
доношења
04.02.2014.

Скупштина Града
Ниша

04.02.2014.

Скупштина Града
Ниша

03.02.2014.

Скупштина Града
Ниша

04.02.2014.

Скупштина Града
Ниша

04.02.2014.

Скупштина Града
Ниша

04.02.2014.

Скупштина Града
Ниша

04.02.2014.

Скупштина Града
Ниша

04.02.2014.

Скупштина Града
Ниша

04.02.2014.

Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша

14.04.2014.

Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша

23.04.2014.

Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша

14.04.2014.

14.04.2014.

14.04.2014.
14.04.2014.

14.04.2014.
14.04.2014.

18. Решење о усвајању извештаја за
2013.годину ЈП Нишка телевизија
19. Решење о образовању одбора за
обележавање јубилеја Првог и Другог
светског рата
20. Решење давању сагласности на
Измене статута Галерије савремене
ликовне уметности-установе културе
од националног значаја
21. Решење давању сагласности на
Статут Народнe библиотекe "Стеван
Сремац" Ниш

Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша

23.04.2014.

Скупштина Града
Ниша

31.01.2014.

Скупштина Града
Ниша

23.04.2014.

31.01.2014.

Приказ начина функционисања управе
У складу са оснивачким актима управни одбори установа чији је оснивач Град
Ниш доносе годишње програме рада, усвајају годишње извештаје о раду и достављају
их Управи за културу.
Управа за културу, као управа надлежна за праћење рада установа из области
културе, припрема решења о давању сагласности на програме рада, решења о
усвајању извештаја о раду и решења о давању сагласности на статуте установа из свог
делокруга рада.

Садржај активности на реализацији акта
По пријему акта од установе, Управа културу је проверавала усклађеност акта
са законом, тачност датих података, чињенично стање, циљеве који се постижу и друго
и у случају потребе, враћала установи на поновни поступак.
По утврђивању да је акт у складу са законом и прописима Града и да је
исправан у сваком погледу, Управа за културу је припремала нацрт решења које
доноси Скупштина Града и достављала материјал Градском већу Града Ниша ради
доношења решења о утврђивању предлога.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Управа за културу је пратила реализацију годишњих програма установа чији је
оснивач Град Ниш, вршила надзор над радом и финансирање програмских активности.
У случају неправилности или незаконитости у поступању, благовремено је реаговала и
указивала установама на пропусте.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Чланом 16 став 2. Статута Града Ниша прописано је: „Предузећа, установе и
друге организације чији је оснивач или суоснивач Град Ниш, дужни су да Скупштини
Града достављају на сагласност вишегодишње планове рада и развоја, годишњи
програм пословања и извештај о раду за претходну годину.“
Чланом 37. Статута Града Ниша тачком 20. прописано је да Скупштина Града
Ниша „разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета“.
Сматрамо да би ова два члана Статута Града Ниша требало усагласити.
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Закључак о досада предузетим активностима
У извештајном периоду Управа културу је у складу са оснивачким актима
редовно достављала Градском већу нацрте решења о давању сагласности на
програме рада и нацрте решења о усвајању извештаја о раду установа чији је оснивач
Град Ниш.
План даљих активности
Управа за културу планира да и даље све активности реализује у складу са
својим надлежностим и налогом органа Града.
Члан 19. Одлуке о организацији градских управа Града Ниша
Ред.
бр.
1.

2.

Назив акта

Доносилац акта

Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у
Управи за културу
Решење о давању сагласности на
Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у
Управи за културу

Упрва за културу
Градско веће Града
Ниша

Датум
доношења
30.01.2014.

25.02.2014.

2.ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2014. ГОДИНУ
("Службени лист Града Ниша", број 95/13)

Ред.
Назив акта
бр.
1. 1Решење о расподели средстава
. индиректним буџетским корисницима

Управа за културу

Датум
доношења
08.01.2014.

2. 2Обавештење буџетским корисницима
. о расподели буџетских средстава

Управа за културу

10.01.2014.

3. 2Финансијски план за 2014. годину
. директног буџетског корисника Управа за културу
4. 3Финансијски план о измени
. финансијског плана за 2014. годину
директног буџетског корисника Управа за културу
5. Програм капиталног инвестирања у
нефинансијску имовину у 2014. години
за директног корисника - Управа за
културу
6. Решење о давању сагласности на
Програм капиталног инвестирања у

Управа за културу

17.01.2014.

Управа за културу

31.03.2014.

Управа за културу

24.01.2014.

Градоначелник

31.01.2014.
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Доносилац акта

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

нефинансијску имовину у 2014. години
за директног корисника - Управа за
културу
Решење о давању сагласности на
Финансијски план Позоршта лутака
Ниш за 2014. годину
Решење о давању сагласности на
Финансијски план Народног позоршта
у Нишу за 2014. годину
Решење о давању сагласности на
Измену и допуну Финансијског плана
за 2014. годину, установи Народно
позориште у Нишу
Решење о давању сагласности на
Финансијски план установи Нишки
културни центар за 2014. годину
Решење о давању сагласности на
Измену Финансијског плана за 2014.
годину установе Нишки културни
центар
Решење о давању сагласности на
Финансијски план за 2014. годину
установи Народнa библиотекa "Стеван
Сремац"
Решење о давању сагласности на
Прву измену Финансијског плана за
2014. годину, установи Народнa
библиотекa "Стеван Сремац"
Решење о давању сагласности на
Финансијски план Нишког
симфонијског оркестра за 2014. годину
Решење о давању сагласности на
Финансијски план за 2014. годину
установи Народни музеј Ниш
Решење о давању сагласности на
Финансијски план Историјског архива
Ниш за 2014. годину
Решење о давању сагласности на
Финансијски план за 2014. годину,
установи Галерија савремене ликовне
уметности Ниш - Установе културе од
националног значаја
План набавки за директног буџетског
кориосника Управа за културу

19. Финансијски план за 2014. годину,
установе Галерија савремене ликовне
уметности Ниш - Установе културе од
националног значаја
20. Финансијски план Историјског архива
Ниш за 2014. Годину
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Управа за културу

17.01.2014.

Управа за културу

17.01.2014.

Управа за културу

31.03.2014.

Управа за културу

17.01.2014.

Управа за културу

01.07.2014.

Управа за културу

17.01.2014.

Управа за културу

01.07.2014.

Управа за културу

17.01.2014.

Управа за културу

17.01.2014.

Управа за културу

16.01.2014.

Управа за културу

17.01.2014.

Управа за културу

31.1.2014.

Управни одбор
Галерије савремене
ликовне уметности
Ниш - Установе
културе од
националног значаја
Управни одбор
Историјског архива
Ниш

17.01.2014.

15.01.2014.

21. Финансијски план за 2014. годину
установе Народни музеј Ниш

Управни одбор
Народног музеја

16.01.2014.

22. Финансијски план Нишког
симфонијског оркестра за 2014. годину

Управни одбор
Нишког симфонијског
оркестра
Управни одбор
установе Народнa
библиотекa "Стеван
Сремац“

16.01.2014.

Управни одбор
установе Народнa
библиотекa "Стеван
Сремац“
Управни одбор НКЦ

30.05.2014.

26. Измена Финансијског плана за 2014.
годину установе Нишки културни
центар

Управни одбор НКЦ

01.07.2014.

27. Финансијски план Народног позоршта
у Нишу за 2014. Годину

Управни одбор
Народног позоршта у
Нишу

16.01.2014.

28. Измена и допуна Финансијског плана
за 2014. годину, установе Народно
позориште у Нишу

Управни одбор
Народног позоршта у
Нишу

24.03.2014.

29. Финансијски план Позоршта лутака
Ниш за 2014. годину

Управни одбор
Позоршта лутака Ниш

16.01.2014.

30. План набавки установе Нишки
културни центар за 2014. годину
31. План набавки Историјског архива Ниш
за 2014. годину

Управни одбор НКЦ

10.02.2014.

Управни одбор
Историјског архива
Ниш
Управни одбор
Нишког симфонијског
оркестра

27.1.2014.

Управни одбор
Галерије савремене
ликовне уметности
Ниш - Установе
културе од
националног значаја
Управни одбор
Народног позоршта у
Нишу

31.1.2014.

23. Финансијски план за 2014. годину
установе Народнa библиотекa "Стеван
Сремац"
24. Прва измена Финансијског плана за
2014. годину, установи Народнa
библиотекa "Стеван Сремац"
25. Финансијски план установе Нишки
културни центар за 2014. годину

32. План набавки Нишког симфонијског
оркестра за 2014. годину
33. План набавки Галерије савремене
ликовне уметности Ниш - Установе
културе од националног значаја за
2014. годину
34. План набавки Народног позоршта у
Нишу за 2014. годину
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17.01.2014.

15.01.2014.

30.1.2014.

31.1.2014.

35. План набавки Позоршта лутака Ниш
за 2014. годину

Управни одбор
Позоршта лутака Ниш

31.1.2014.

36. План набавки установе Народнa
библиотекa "Стеван Сремац" за 2014.
годину

Управни одбор
установе Народнa
библиотекa "Стеван
Сремац“
Управни одбор
Народног музеја

31.1.2014.

Градоначелник

28.1.2014.

37. План набавки за 2013.годину
Народног музеја
38. Решење о сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и
систематизацији послова Народног
музеја Ниш
39. Решење о сагласности на Правилник о
изменама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији
послова Народног музеја Ниш

31.1.2014.

Градоначелник
17.04..2014.

Приказ начина функционисања управе
Поступак доношења финансијских планова директних корисника прописан је
Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету Града Ниша за 2013. годину и
Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. годину.
Садржај активности на реализацији акта
У складу са Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету Града Ниша за
2013. годину и Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. годину Управа доноси предлог
финансијског плана за наредну годину, а по доношењу Одлуке о буџету Града Ниша
Управа доноси решење о расподели средстава буџетским корисницима. По добијању
финансијских планова корисника и индиректних буџетских корисника, Управа је
доносила годишњи финансијски план расподеле средстава. Финансијски планови су
мењани у складу са потребама буџетских корисника, или из разлога ребаланса буџета.
Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Систем финансирања корисника и индиректних буџетских корисника су уређени
прописима из области буџетског система, и функционише по устаљеном поступку.
Проблем представља недостатак средстава у буџету за финансирање планираних
трошкова.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
Закључак о досада предузетим активностима
Управа је предузимала све мере у складу са својом надлежношћу.
План даљих активности
Управа за културу планира да и даље све активности реализује у складу са својим
надлежностим и налогом органа Града.
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3. ОДЛУКА О МАНИФЕСТАЦИЈАМА И ПРОГРАМИМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД
ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД(„Службени лист Града Ниша“ број 7/2012-пречишћен текст)
Ред.
Назив акта
бр.
1. 1Решење о суфинансирању пројеката у
. култури у 2014. години

Градоначелник

Датум
доношења
03.02.2014.

2. 227 уговора о суфинансирању
. пројеката у култури

Градоначелник

27.02.2014.

Решење о стављању ван снаге
Конкурса за избор пројеката у култури
4. 2Решење о давању сагласности на
. Програм и финансијски план
манифестације „НИСОМНИА 2014“ –
музички фестивал
5. 3Решење о давању сагласности на
. Програм и Финансијски план 25.
Интернационалних хорских
свечаности – 2014.
6. 4Решење о давању сагласности на
. Програм џез фестивала Nišville 2014

Градоначелник

03.02.2014.

Управа за културу

18.06.2014.

Управа за културу

02.07.2014.

Управа за културу

06.05.2014.

7. 5Решење о суфинансирању пројекта
. „Учешће Омладинске филхармоније
Града Ниша "Naissus" на такмичењу у
Братислави”
8. 6Решење о овлашћењу за оверавање
. ЗИП-1 обрасца

Градоначелник

19.05.2014.

Градоначелник

24.03.2014.

Градоначелник

16.06.2014.

3.

9.

Решење о нематеријалном
покровитељству над организацијом
концерта „Владо Георгијев“

Доносилац акта

4. ОДЛУКА О ПЛАЋАЊУ ДОПРИНОСА за пензијско и инвалидско осигурање
и доприноса за здравствено осигурање за лица која су стекла статус лица која
самостално обављају уметничку или другу делатност у виду занимања у области
културе („Службени лист Града Ниша“ бр. 68/2012)
Ред.
бр.
1.

Назив акта

Доносилац акта

Решење којим се утврђује право на Управа за културу
уплату доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање и доприноса за
здравствено осигурање
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Датум
доношења
29.04.2014.

5. ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА ГРАДА НИША
(„Службени лист Града Ниша", број 96/13)
Ред.
Назив акта
бр.
1. 1Решење о додели плакета Града
. Ниша

Доносилац акта
Градско веће Града
Ниша

Датум
доношења
9.1.2014.

2. 1Решење о именовању жирија за
. доделу награде „Бранко Миљковић“

Градоначелник

13.02.2014.

3. 1Решење о именовању жирија за
. доделу награде „Стеван Сремац"

Градоначелник

13.02.2014.

6. ОДЛУКA О ПРАЗНИКУ, СЛАВИ И ЗНАЧАЈНИМ ДАТУМИМА ГРАДА НИША
(„Службени лист Града Ниша број 89/2009- пречишћен текст)
Ред.
бр.
1.

2.

Назив акта

Доносилац акта

Решење о образовању организационог
одбора за прославу Славе Града
Ниша- Дана Светог цара Константина
и царице Јелене-3.јун
Решење о образовању Одбора за
прославу Славе Града Ниша- Дана
Светог цара Константина и царице
Јелене-3.јун

Градоначелник

Датум
доношења
12.05.2014.

Градоначелник

12.05.2014.

ПРОПИСИ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕМО ИЗ ИНФОРМАТОРА

-

Закон о култури ("Службени гласник РС", бр.72/09)
Закон о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11 и 99/11)

-

Закон о старој и реткој библиотечкој грађи ("Службени гласник РС", бр.52/11)
Закон о издавању публикација ("Службени гласник РС", бр. 37/91, 53/93,67/93,
48/94, 135/04, 101/05)
Закон о обавезном примерку публикација ("Службени гласник РС", бр. 52/11)
Закон о задужбинама, фондовима и фондацијама ("Службени гласник РС", бр.
59/89 и 88/10)
Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/2014)
Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 116/08 и 124/12)

-
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-

Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и
"Службени гласник РС", бр. 30/2010)
Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10,
101/10,101/11, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013)
Закон о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, број 129/07)

-

Закон о државној управи (“Службени гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10)

-

Статут Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр. 88/08)
Одлука о организацији градских управа („Службени лист Града Ниша“ број 4/10,
25/10, 67/12 и 100/2013)
Одлука о буџету Града Ниша за 2014. годину ("Службени лист Града Ниша",
број 95/2013)
Одлука о манифестацијама и програмима у области културе од значаја за Град
("Службени лист Града Ниша", број 7/2012)
Одлука о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса
за здравствено осигурање за лица која су стекла статус лица која самостално
обављају уметничку или другу делатност у виду занимања у области културе
(„Службени лист Града Ниша“ бр. 68/2012)
Одлукa о празнику, слави и значајним датумима Града Ниша („Службени лист
Града Ниша број 89/2009- пречишћен текст)
Одлука о јавним признањима Града Ниша („Службени лист Града Ниша", број
96/13)

-

-

-

ИЗВОД ИЗ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКИХ УПРАВА

Управа за културу образује се за област културе и информисања и у њој се обављају
послови:
•

праћења и обезбеђивања функционисања установа и организација културе,

•

обезбеђивања средстава за заштиту културних добара од значаја за Град,

•
стварања услова за рад библиотека, музеја и других установа културе чији је
оснивач Град,
•

у вези са међународном сарадњом у области културе,

•

подстицања развоја културног и уметничког стваралаштва,

•
обезбеђења средстава за финансирање и суфинансирање пројеката и програма
у области културе од значаја за Град,
•

у вези са изградњом, реконструкцијом и одржавањем објеката установа културе,

•

обезбеђења услова за рад самосталних уметника,

•
у вези са организовањем манифестација и јубилеја у области културе од значаја
за Град,
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•
стручни, организациони и административно-технички послови за потребе
Савета за културно стваралаштво,
•

развоја културно-уметничког аматеризма на територији Града Ниша,

•
обезбеђења рада, одржавања и остваривања програма установа културе од
значаја за Град,
•

у вези са подизањем и одржавањем споменика и спомен - обележја,

•

у вези са додељивањем награда и признања у области културе,

•

старања о поклонима и легатима Града,

•

планирања развоја делатности културе и информисања,

•

заштите културних добара и добара која уживају претходну заштиту,

•

други послови у складу са законом и другим прописима.

Oбрадила
Павлина Михајленко
НАЧЕЛНИК

Небојша Стевановић
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Република Србија
ГРАД НИШ
Управа за
омладину и спорт
Број: 1457/2014-19
Датум: 29.08.2014.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НИША

ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Управе за омладину и спорт
за период 01.01.2014. године до 13.07.2014. године
Поводом Налога Градоначелника број 2559/2014-01 од 22.07.2014. године за
доставу извештаја о реализацији и извршавању одлука и других аката Скупштине
Града Ниша, Градског већа Града Ниша и Градоначелника Града Ниша, обавештавамо
Вас следеће:
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о организацији градских управа Града
Ниша („Службени лист Града Ниша", број 100/2013), уместо Управе за образовање,
културу, омладину и спорт основане су Управа за образовање, Управа за културу и
Управа за омладину и спорт, које су отпочеле са радом 01.01.2014. године.
У складу са наведеним, припремљен је посебан извештај за послове из
надлежности Управе за образовање, културу, омладину и спорт, у складу са Одлуком о
организацији градских управа Града Ниша која је била на снази у извештајном
периоду, за период од 13.07.2012. године до 31.12.2013. године, када је Управа
престала да постоји.
У наставку је извештај о раду Управе за омладину и спорт (у даљем тексту:
Управа) за период 01.01.2014. године до 13.07.2014. године.
У извештајном периоду, у складу са Статутом Града Ниша („Службени лист
Града Ниша", број 88/2008) и Одлуком о организацији градских управа Града Ниша,
Управа је реализовала следећа акта Скупштине Града Ниша, Градоначелника Града
Ниша и Градског већа Града Ниша:
1. АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА СКУПШТИНА ГРАДА НИША
(у складу са чланом 37 Статута Града Ниша)
Ред.
бр.
1.
2.

3.

Назив акта

Доносилац акта

Одлука о буџету Града Ниша за
2014.годину
Одлука о оснивању Установе за
физичку културу Спортски центар
„Чаир“, (пречишћен текст)
Решење о давању сагласности на
Програм рада Установе за физичку
културу Спортски центар „Чаир“ за
2014.годину

1

Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша
Скупштина Града
Ниша

Датум
доношења
17.12.2013.
21.01.2011.

03.02.2014.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Решење о усвајању извештаја о
пословању Установе за физичку
културу Спортски центар „Чаир“ за
2013.годину
Одлука о остваривању потреба и
интереса грађана у области спорта у
Граду Нишу
Одлука
о
изменама
Одлуке
остваривању потреба и интереса
грађана у области спорта у Граду
Нишу
Решење
о
давању
сагласности
спортском удружењу „Јога центар
Ниш“ за употребу имена Града у свом
називу
Одлука о младима

Скупштина Града
Ниша

14.4.2014.

Скупштина Града
Ниша

22.10.2012.

Скупштина Града
Ниша

29.08.2013.

Скупштина Града
Ниша

15.07.2014.

Скупштина Града
Ниша
Одлука о допуни Одлуке о празнику, Скупштина Града
слави и значајним датумима Града Ниша
Ниша
Одлука
о
усвајању
Стратегије Скупштина Града
безбедности младих Града Ниша
Ниша

13.03.2013.
15.06.2011.

26.12.2013.

Садржај активности на реализацији акта
1.Одлука о буџету Града Ниша за 2014.годину-Након доношења Одлуке о
буџету Града Ниша за 2014.годину Управа је донела:
-09.01.2014.године Решење о расподели средстава за 2014.годину индиректном
буџетском кориснику;
-14.01.2014.године Решење о давању сагласности на финансијски план за
2014.годину индиректног буџетског корисника;
-14.01.2014.године Финансијски план за 2014. годину директног буџетског корисника
-Управа за омладину и спорт;
-31.01.2014.године План набавки за 2014.годину;
-28.01.2014.године Програм капиталног инвестирања у нефинансијску имовину у
2014.години за директног корисника-Управу за омладину и спорт;
-04.06.2014.године Програм о изменама
Програм капиталног инвестирања у
нефинансијску имовину у 2014.години за директног корисника-Управу за омладину и
спорт
2.Одлука о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар
„Чаир“, (пречишћен текст)-У складу са чланом 8 ове одлуке Управа је пратила рад
и услове рада Установе, органима Установе предлагала мере у циљу остваривања
делатности Установе и вршила управни надзор и контролу редовних годишњих и
других извештаја о раду и пословању.
3.Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за физичку
културу Спортски центар „Чаир“ за 2014.годину- По пријему програма рада
Установе, Управа је проверила усклађеност акта са законом, тачност датих података,
чињенично стање, циљеве који се постижу и друго. По утврђивању да је акт у складу са
законом и прописима Града и да је исправан у сваком погледу, Управа је припремила
нацрт решења које доноси Скупштина Града и доставила материјал Градском већу
Града Ниша ради доношења решења о утврђивању предлога.

2

4.Решење о усвајању извештаја о пословању Установе за физичку
културу Спортски центар „Чаир“ за 2013.годину- По пријему Извештаја о
пословању Установе, Управа је проверила тачност датих података и чињенично стање
и сачинила нацрт решењао о усвајању извештаја.
5.Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта
у Граду Нишу6. Одлука о изменама Одлуке остваривању потреба и интереса грађана у
области спорта у Граду Нишу
На основу члана 4 ове Одлуке Управа је донела:
- 09.11.2012.године Правилник о поступку одобравања програма којима се остварују
потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу и
- 01.07.2013.године Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку
одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у Граду Нишу.
Управа у првој фази врши административно-формалну проверу предложених
годишњих и посебних програма спортских организација и оцену испуњености
прописаних послова и критеријума у погледу организације носиоца програма и форме
програма.
Управа обавља стручне, организационе и административно-техничке послове за
потребе Комисије за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта у Граду.
Управа врши котролу реализације програма кроз контролу финансијске документације
и извештаја ревизора.
Такође, Управа врши распоред коришћења спортских и школских спортских објеката за
потребе спортских организације.
Управа обавља и стручне, организационе и административно-техничке послове везане
за доделу награда за постигнуте резултате и допринос развоју спорта којима се
афирмише Град а које додељује Градоначелник.
7.Решење о давању сагласности спортском удружењу „Јога центар
Ниш“ за употребу имена Града у свом називу- По пријему и обради захтева
спортског удружења, Управа је сачинила нацрт решења о давању сагласности на
употребу имена Града у свом називу.
8.Одлука о младима – у складу са чланом 4 Одлуке Управа, као субјект
омладинске политике на територији Града, донела је:
-План активности Управе за омладину и спорт, Одсек за омладину, у 2014.години са
финансијским планом за његову реализацију.
Управа израђује текст јавног конкурса и Смернице.
Управа обавља и стручне, организационе и административно-техничке послове за
потребе Комисије за избор пројеката за младе.
Управа
врши контролу реализације пројеката кроз контролу финансијске
документације и извештаја ревизора.
9.Одлука о допуни Одлуке о празнику, слави и значајним датумима Града
Ниша- Овом Одлуком је као значајни датум Града Ниша проглашен 01.септембар-Дан
Младих Града Ниша. На основу тога је Градоначелник, дана 22.07.2014. донео
Решење о именовању чланова Организационог одбора за обележавање 12.августа
Међународног дана Младих и 01.септембра Дана Младих Града Ниша, чији је члан,
између осталих, и начелник Управе.
10.Одлука о усвајању Стратегије безбедности младих Града Ниша- Под
покровитељством и уз финансирање ОЕПС-а, удружења цивилног сектора Проактив и
Медиа и Реформ центар, у координацији са Управом, су сачинила Стратегију
безбедности младих Града Ниша коју је усвојила Скупштина Града. На основу овог
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акта Градоначелник је 11.03.2014.године донео Решење о именовању чланова Радне
групе за имплементацију Акционог плана Стратегије безбедности младих Града Ниша
а 03.04.2014. донео је Решење о допуни овог Решења, чији је члан и координатор групе
за превенцију болести зависности, Одсека за омладину.

2. АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕО ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НИША
(у складу са чланом 54 Статута Града Ниша)
Ред.
бр.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Назив акта

Доносилац акта

Програм расподеле средстава за
остваривање потреба и интереса
грађана у области спорта у Граду
Нишу
Решење о образовању Комисије за
оцену програма у области спорта
којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта у
Граду
Јавни позив за посебне програме у
области спорта у Граду Нишу за
2014.годину
Решење о одобравању средстава за
стимулативно финансирање
активности спортских организација од
изузетног значаја за унапређивање и
развој спорта на територији Града за
период 01.01.- 30.06.2014.
Решење о одобравању средстава за
стимулативно финансирање
активности спортских организација од
изузетног значаја за унапређивање и
развој спорта на територији Града за
период 01.07.- 31.12.2014.
Решење о одобравању посебних
програма спортских организација
Решења о одобравању годишњих
програма спортских организација
(укупно 157 решења)
Решења о неодобравању годишњих
програма спортских организација
(укупно 64 решења)
Решења о одобравању средстава за
суфинансирање програма по члану 27
Одлуке о остваривању потреба и
интереса грађана у области спорта у
Граду Нишу (укупно 20 решења)
Решење о давању сагласности на
Правилник о поступку одобравања
програма којима се остварују потребе
и интереси грађана у области спорта у
Граду Нишу

Градоначелник Града
Ниша
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Датум
доношења
11.02.2014.

Градоначелник Града
Ниша

24.12.2012.

Градоначелник Града
Ниша

13.12.2013.

Градоначелник Града
Ниша

25.02.2014.

Градоначелник Града
Ниша

17.07.2014.

Градоначелник Града
Ниша
Градоначелник Града
Ниша

03.03.2014.

Градоначелник Града
Ниша

сукцесивно

Градоначелник Града
Ниша

Сукцесивно

Градоначелник Града
Ниша

03.12.2012.

сукцесивно

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

Решење о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
Правилника о поступку одобравања
програма којима се остварују потребе
и интереси грађана у области спорта у
Граду Нишу
Решење о давању сагласности на
План активности Управе за омладину
и спорт, Одсек за омладину, у
2014.години
Решење о образовању Комисије за
избор пројеката за младе
Јавни конкурс за финансирање и
суфинансирање пројеката за младе у
2014. години
Решење о одобравању финансирања
и суфинансирања пројеката за младе
Решење о именовању чланова радне
групе за имплементацију Акционог
плана Стратегије безбедности младих
Града Ниша
Решење о допуни Решења о
именовању чланова Радне групе за
имплементацију Акционог плана
Стратегије безбедности младих Града
Ниша
Решење о именовању чланова
Организационог одбора за
обележавање 12.августа
Међународног дана Младих и
01.септембра Дана Младих Града
Ниша
Решење о давању сагласности на
Програм капиталног инвестирања у
нефинансијску имовину у 2014.години
за директног корисника-Управу за
омладину и спорт
Решење о давању сагласности на
Програм
о
изменама
Програма
капиталног
инвестирања
у
нефинансијску имовину у 2014.години
за директног корисника-Управу за
омладину и спорт

Градоначелник Града
Ниша

18.07.2013.

Градоначелник Града
Ниша

20.02.2014.

Градоначелник Града
Ниша
Градоначелник Града
Ниша

07.04.2014.

Градоначелник Града
Ниша
Градоначелник Града
Ниша

07.08.2014.

Градоначелник Града
Ниша

03.04.2014.

Градоначелник Града
Ниша

22.07.2014.

Градоначелник Града
Ниша

31.01.2014.

Градоначелник Града
Ниша

09.06.2014.

07.05.2014.

11.03.2014.

Садржај активности на реализацији акта
1.Програм расподеле средстава за остваривање потреба и интереса
грађана у области спорта у Граду Нишу- На основу члана 3 Одлуке о остваривању
потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу, а у складу са средствима
опредељеним Одлуком о буџету Града Ниша за 2014.годину, Градоначелник је овим
Програмом распоредио средства за остваривање различитих потреба и интереса
грађана у области спорт, прописаних Законом о спорту. Предлог овог Програма
израдила је Управа.
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2.Решење о образовању Комисије за оцену програма у области спорта
којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду- На
основу овог решења и Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области
спорта у Граду Нишу, Управа обавља стручне и административно-техничке послове.
Пре свега израдила је Пословник о раду Комисије, израђује позиве и записнике са
седница, израђује финансијске и друге извештаје за потребе Комисије, обавља
коресподенцију са спортским организацијама у вези са радом Комисије, припрема
извештаје о раду Комисије за органе Града, израђује предлоге за одобравање, односно
неодобравање годишњих и посебних програма спортских организација, израђује
иницијативе за измену и допуну прописа Града из области спорта и израђује друга акта
из надлежности Комисије.
Управа израђује текст јавног позива за доделу стипендија талентованим
спортистима који расписује Комисија, спроводи поступак, израђује текст одлуке о
избору кандидата који остварују право да доделу стипендија и износу стипендија,
израђује предлоге уговора које Градоначелник потписује са изабраним кандидатима и
након потписивања истих доставља Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке захтеве за трансфер средстава.
3.Јавни позив за посебне програме у области спорта у Граду Нишу за
2014.годину- На основу својих овлашћења и члана 7 Одлуке о остваривању потреба и
интереса грађана у области спорта у Граду Нишу, Градоначелник је 13.12.2013.
расписао Јавни позив, чији текст је сачинила Управа. Управа је такође спровела све
потребне радње поступка и за потребе Комисије за оцену програма у области спорта
којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду обављала
све стручне и административно-техничке послове.
4.Решење о одобравању средстава за стимулативно финансирање
активности спортских организација од изузетног значаја за унапређивање и
развој спорта на територији Града за период 01.01.- 30.6.2014.
5.Решење о одобравању средстава за стимулативно финансирање
активности спортских организација од изузетног значаја за унапређивање и
развој спорта на територији Града за период 01.07.- 31.12.2014.
6.Решење о одобравању посебних програма спортских организација
7.Решења о одобравању годишњих програма спортских организација
(укупно 157 решења)
8.Решења о неодобравању годишњих програма спортских организација
(укупно 64 решења)
На основу члана 23 Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области
спорта у Граду Нишу и Програма расподеле средстава за остваривање потреба и
интереса грађана у области спорта у Граду Нишу, којим су одређена средства за ове
намене, Градоначелник је донео ова решења, на предлоге Градског већа, а које је
сачинила Управа.
За одобравање, односно неодобравање средстава за суфинансирање годишњих
програма Градоначелник је сукцесивно доносио појединачна решења за сваки програм
којим су спортске организације аплицирале за средства из буџета Града.
По донетим решењима о суфинансирању програма (по свим основима) Управа је
израдила предлоге уговора, који су потписани од стране Градоначелника и
овлашћених лица носиоца програма. У складу са динамиком реализације прописане
уговорима, Управа је Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и
јавне набавке сукцесивно достављала захтеве за трансфер средстава.
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9.Решења о одобравању средстава за суфинансирање програма по члану
27 Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у
Граду Нишу (укупно 20 решења)
На основу члана 27 Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области
спорта у Граду Нишу и Програма расподеле средстава за остваривање потреба и
интереса грађана у области спорта у Граду Нишу, којим су одређена средства за ове
намене, Градоначелник је донео ова решења.
На основу захтева спортских организација за суфинансирање програма по овом
основу, Управа прегледава и обрађује захтеве, чини предлог за одобравање средстава
и предлог решења са конкретним износима средстава.
По донетим решењима о суфинансирању ових програма, Управа је израдила предлоге
уговора који су потписани од стране Градоначелника и овлашћених лица носиоца
програма, након чега је Управа сукцесивно достављала захтеве за трансфер
средстава Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
10.Решење о давању сагласности на Правилник о поступку одобравања
програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у
Граду Нишу
11.Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта у Граду Нишу
На Правилник о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта у Граду Нишу и на његове измене и допуне, које је
донео начелник Управе, Градоначелник је дао сагласност цитираним решењима.
Управа у стучној обради седница Комисије примењује ближе и посебне критеријуме за
вредновање програма који су прописани овим правилником.
12. Решење о давању сагласности на План активности Управе за
омладину и спорт, Одсек за омладину, у 2014.години- Планом активности Управа
је предвидела активности у области омладинске политике као што су: активности на
унапређењу квалитета живота младих, правну помоћ за младе, квалитетно провођење
слободног времена током летњег распуста, суорганизација пројекта Фестивал „Наук
није баук 6“, саветовалиште и клуб за младе и др. Такође су предвиђене активности у
области превенције болести зависности као што су: вештине родитељства, конкурс
„Плакатом против дроге“, обележавање светских дана борбе против пушења и борбе
против злоупотребе дрога, континуирана едукација младих у основним и средњим
школама, вршњачка едукација и др.
13.Решење о образовању Комисије за избор пројеката за младе- На основу
овог решења и Одлуке о младима, Управа обавља стручне и административнотехничке послове: израђује позиве и записнике са седница, припрема извештаје за
органе Града, израђује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за
младе и Смернице, израђује предлог решења за одобравање финансирања, односно
суфинансирања пројеката за младе и др.
14. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе
у 2014. години- Управа је израдила текст Јавног конкурса и спровела све прописане
радње за његово спровођење и обављала и друге стручне и административнотехничке послове за потребе Комисије у поступку оцењивања пројеката.
15. Решење о одобравању финансирања и суфинансирања пројеката за
младе- Управа је сачинила предлог решења за Градоначелника, а по његовом
потписивању израдила уговоре које је потписао Градоначелник са одговорним лицима
носиоца одобрених пројеката. Након потписивања уговора, Управа је Управи за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке сукцесивно
доставља захтеве за трансфер средстава у складу са динамиком предвиђеном
уговорима.
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16. Решење о именовању чланова радне групе за имплементацију
Акционог плана Стратегије безбедности младих Града Ниша
17. Решење о допуни Решења о именовању чланова Радне групе за
имплементацију Акционог плана Стратегије безбедности младих Града Ниша
Саставни део Стратегије безбедности младих Града Ниша, коју је Скупштина Града
Ниша усвојила својом Одлуком од 26.12.2013.године, је Акциони план за њену
реализацију. У циљу имплементације Акционог плана Стратегије, Градоначелник је
именовао радну групу чији је члан и координатор групе за превенцију болести
зависности Одсека за омладину. Рад ове групе је континуиран и обављаће се у дужем
временском периоду у сарадњи са многим институцијама, јавним сектором и другим
субјектима омладинске политике.
18.Решење о именовању чланова Организационог одбора за обележавање
12.августа-Међународног дана Младих и 01.септембра-Дана Младих Града
Ниша- Управа је, као ресорно надлежна, у сарадњи са градским општинама, Саветом
за младе СГ Ниша, Савезом студената Универзитета у Нишу, Студентским
парламентом Универзитета у Нишу, Студентским културним центром и
представницима цивилног сектора на територији Града Ниша предузела све неопходне
и одговарајуће радње за обележавање Међународног дана Младих. Такође је, на
основу прикупљених предлога и сугестија, сачинила протокол обележавања Дана
Младих Града Ниша.
19. Решење о давању сагласности на Програм капиталног инвестирања
у нефинансијску имовину у 2014.години за директног корисника-Управу за
омладину и спорт
20. Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма
капиталног инвестирања у нефинансијску имовину у 2014.години за директног
корисника-Управу за омладину и спорт
У складу са средствима планираним Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. и на
основу континуираног праћења потреба у области спорта, Управа је 28.01.2014.године
донела Програм капиталног инвестирања у нефинансијску имовину у 2014.години, а
његове измене 04.06.2014.године. Програмом су, пре свега, као приоритети планирана
средства за радове на санацији затвореног базена „Чаир“ и поправку мокрих чворова у
Спортском центру „Чаир“ као и за набавку неопходне опреме.
3. АКТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛО ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
(у складу са чланом 56 Статута Града Ниша)
Ред.
бр.
1.

2.

3.

Назив акта

Доносилац акта

Решење о давању сагласности на
Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у
Управи за омладину и спорт
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику давање сагласности
на Правилник о поступку одобравања
програма којима се остварују потребе
и интереси грађана у области спорта у
Граду Нишу
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику давање сагласности
на Правилник о изменама и допунама

8

Градско веће Града
Ниша
Градско веће Града
Ниша

Градско веће Града
Ниша

Датум
доношења
24.02.2014.

01.12.2013.

09.07.2013.

4.

5.

6.

7.

8.

Правилника о поступку одобравања
програма којима се остварују потребе
и интереси грађана у области спорта у
Граду Нишу
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику доношење Решења о
одобравању средстава за
стимулативно финансирање
активности спортских организација од
изузетног значаја за унапређивање и
развој спорта на територији Града за
период 01.01.- 30.06.2014.
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику доношење Решења о
одобравању средстава за
стимулативно финансирање
активности спортских организација од
изузетног значаја за унапређивање и
развој спорта на територији Града за
период 01.07.- 31.12.2014.
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику доношење Решења о
одобравању посебних програма
спортских организација
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику доношење Решења о
одобравању годишњих програма
спортских организација
Закључак о доприносу носиоца јавних
функција мерама штедње

Градско веће Града
Ниша

24.02.2014.

Градско веће Града
Ниша

09.07.2014.

Градско веће Града
Ниша

24.02.2014.

Градско веће Града
Ниша

24.02.2014.

Градско веће Града
Ниша

15.05.2014.

Садржај активности на реализацији акта
1. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Управи за омладину и спорт- На основу
овлашћења из Статута Града Ниша, Одлуке о организацији градских управа Града
Ниша и Пословника о раду Градског већа Града Ниша, Градско веће Града Ниша је
дало сагласност на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Управи за омладину и спорт, који је Управа донела 14.01.2014.године.
Правилником се утврђује унутрашње уређење Управе и послови који се обављају у
унутрашњим организационим јединицама.
2.Закључак којим се предлаже Градоначелнику давање сагласности на
Правилник о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта у Граду Нишу
3.Закључак којим се предлаже Градоначелнику давање сагласности на
Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку одобравања
програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у
Граду Нишу
Управа је сачинила предлоге закључака на основу иницијатива Комисије за оцену
програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у Граду и уочених мањкавости у примени критеријума прописанох овим актима.
Ближи опис активности Управе у реализацији ових аката дат је у приказу делатности
Управе у реализацији аката које је донела Скупштина града Ниша и Градоначелник
Града Ниша.
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4.Закључак којим се предлаже Градоначелнику доношење Решења о
одобравању средстава за стимулативно финансирање активности
спортских организација од изузетног значаја за унапређивање и развој спорта
на територији Града за период 01.01.- 30.06.2014.
5.Закључак којим се предлаже Градоначелнику доношење Решења о
одобравању средстава за стимулативно финансирање активности
спортских организација од изузетног значаја за унапређивање и развој спорта
на територији Града за период 01.07.- 31.12.2014.
У складу са средствима опредељеним Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. и
Програмом расподеле средстава за остваривање потреба и интереса грађана у
области спорта у Граду Нишу, који је донео Градоначелник, Управа је сачинила
предлоге ових закључака а у складу са постигнутим резултатима спортских
организација у претходном периоду.
6.Закључак којим се предлаже Градоначелнику доношење Решење о
одобравању посебних програма спортских организација- Након оцене програма
којима су спортске организације аплицирале на Јавни позив за средства из буџета
Града, Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта у Граду је 03.02.2014.године сачинила Предлог
одобравања посебних програма спортских организација, а на основу њега је Управа
сачинила предлог Закључка Градског већа.
7.Закључак којим се предлаже Градоначелнику доношење Решења о
одобравању годишњих програма спортских организација- Након оцене програма
којима су спортске организације аплицирале за средства из буџета Града, Комисија за
оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у
области спорта у Граду је 03.02.2014.године сачинила Предлог одобравања годишњих
програма спортских организација, а на основу њега је Управа сачинила предлог
Закључка Градског већа.
8.Закључак о доприносу носиоца јавних функција мерама штедње- По
пријему препоруке Градског већа Града Ниша од 15.05.2014.године, индиректни
корисник буџета-Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“ је обавештен о
препоруци, дописом од 21.05.2014.године, а Обавештење о степену реализације
Закључка достављено је Градском већу 13.06.2014.године.

Приказ начина функционисања управе
На основу Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“,
број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62,13, 63/13 и 108/13), Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12), Закона о спорту
(„Службени гласник Републике Србије“, број 24/11), Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта
(„Службени гласник Републике Србије“, број 49/12), Закона о младима („Службени
гласник Републике Србије“, број 50/11), Националне стратегије за младе Републике
Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 55/08), као и Одлуке о организацији
градских управа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 3/14-пречишћен
текст), Управа је сачинила нацрте, односно предлоге горе наведених аката и
доставила их надлежном органу ради утврђивања предлога, односно доношења аката.
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Позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси
Доношењем базичних аката из области омладине и спорта, Град Ниш се
сврстао у ретке јединице локалне самоуправе које су дословно примениле законске
одредбе из поменутих области. Наиме, ово се пре свега односи на поступке пројектног,
односно програмског финансирања за које је прописано јавно оглашавање, прописани
апликациони формулари, предлагање од стране комисија састављених од еминентних
стручњака из ових области, начин објављивања одлука о финансирању и могућност
двостепеног одлучивања, односно могућност улагања приговора на донете одлуке.
Као позитиван ефекат на пољу трошења буџетских средстава треба напоменути
обавезу Управе да врши контролу реализације одобрених програма и пројеката, како у
току, тако и након завршетка одобреног програма, односно пројекта. Насупрот томе
стоји обавеза носиоца програма, односно пројеката, да достављају извештаје о
реализацији програма са комплетном финансијском документацијом, проценом
постигнутих резултата са становишта постављених циљева (самоевалуација) и са
извештајем ревизора о испуњености уговорних обавеза
Ова последња обавеза још увек изазива проблеме у раду Управе због споријег
прилагођавања корисника буџетских средстава новом начину финансирања
активности и контроли трошења одобрених средстава.

Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења
активности
У циљу отклањања нејасноће одредаба Статута Града Ниша, које се односе на
извештаје о раду и програме рада корисника буџета, мишљења смо да би требало
приступити усаглашавању чланова 16 и 37 Статута. Наиме, чланом 16, став 2
прописано је да „Предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или
суоснивач Град Ниш, дужни су да Скупштини Града достављају на сагласност
вишегодишње планове рада и развоја, годишњи програм пословања и извештај о раду
за претходну годину.“, а чланом 37, тачка 20 прописано је да Скупштина Града Ниша
„разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета“.
У циљу транспарентности и ефикасности предлажемо да се у члану 7, став 1
Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу
пропише расписивање јавног позива за предлагање и годишњих, а не само посебних
програма.
Осим тога сматрамо да би било целисходно да се у обрасцима за пријаву
годишњих и посебних програма, који су саставни део Правилника о поступку
одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта, поред набројаних докумената који се прилажу уз апликациони формулар,
наведе и извод са званичног сајта Народне банке Србије којим би се документовало да
рачун спортске организације није у блокади.
Такође сматрамо да би израда компјутерског програма којим би, како директним
тако и индиректним корисницима буџета, био омогућен приступ информацијама о
реализацији захтева за трансфер средстава достављеним Управи за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, у многоме олакшала рад
.директних корисника.
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Закључак о досада предузетим активностима
Активности на реализацији горе побројаних аката Града обављане су стручно,
професионално и благовремено, односно у задатим роковима, уз максимално
ангажовање свих запослених и поред проблема узрокованих недостајућом или
застарелом опремом.
План даљих активности
Управа ће и у наредном периоду ажурно и савесно обављати активности
прописане актима Скупштине Града Ниша, Градоначелника Града Ниша и Градског
већа Града Ниша, у складу са прописаним процедурама и роковима.
У случају да се уоче недостаци и мањкавости у њиховом спровођењу указаће
доносиоцима тих аката на исте, односно предложити њихову измену и допуну.
Управа ће и надаље улагати напоре да њене активности буду транспарентне и
подложне оцени и критици индиректних корисника.

Начелник
Горан Ђорђевић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

Брoj 3320/2014-09
Ниш, 29.08. 2014. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НИША
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Управе за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај за период од 13.7.2012. године до 13.7.2014. године
Поводом Налога број 2559/2014-01 од 22.7.2014. године за доставу
извештаја о реализацији и извршавању одлука и других аката Скупштине Града
Ниша, Градског већа Града Ниша и Градоначелника Града Ниша, обавештавамо
Вас следеће:
У складу са Статутом Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ 88/2008) и
Одлуком о организацији градских управа Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 3/2014-пречишћен текст), Управа за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај је, у извештајном периоду, од 13.07.2012.-13.07.2014.
године,
обављајући
послове из своје надлежности, предузела следеће
активности:
1. СТАТУТ ГРАДА НИША(„Службени лист Града Ниша“ 88/2008) И
ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА
НИША („Службени лист Града Ниша“, број 3/2014-пречишћен
текст)
У оквиру реализације Статута града Ниша и Одлуке о организацији граских
управа Града Ниша, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је
израдила нацрте следећих аката :

2012 година (13.07.2012. -31.12.2012)
Р.бр

НАЗИВ АКТА

ДОНОСИЛАЦ

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА

1.

Одлука
о
прихватању
учешћа
у
Програму
''Рехабилитација система даљинског грејања у Србији –
Фаза IV''

Скупштина
Града Ниша

11.09.2012.

2.

Решење о давању сагласности на Програм пружања
димничарских услуга за 2013. годину

Градско
веће Града
Ниша

07.09.2012.

Скупштина
Града Ниша

18.09.2012.

Скупштина
Града Ниша

22.10.2012.

Скупштина
Града Ниша

22.10.2012.

Скупштина
Града Ниша

22.10.2012.

Скупштина
Града Ниша

22.10.2012.

Градско
веће Града
Ниша

02.11.2012.

Градско
веће Града
Ниша

02.11.2012.

Градско
веће Града
Ниша

02.11.2012.

Градско
веће Града
Ниша

23.11.2012.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама
Статута Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге
„Тржница“ Ниш
Програм о измени и допуни Програма одржавања
комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и
сеоског подручја са финансијским планом за 2012.
године
Решење о давању сагласности на Програм о изменама
Програма пословања ЈКП ''Тржница'' Ниш за 2012.
годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама
програма пословања ЈКП ''Медиана'' Ниш
Решење о давању сагласности на Програм o изменама
Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз
Града Ниша за 2012. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног
одбора ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш о одобравању
јемства ЈКП „Градска топлана“ Ниш број 00-4340 од
12.10.2012.године
Закључак којим се налаже управама и службама Града
Ниша, управама градских општина, јавним и јавно
комуналним предузећима и установама чији је оснивач
Град Ниш да достављају све тражене податке у циљу
благовремене израде енергетског биланса Града Ниша за
сваку календарску годину
Препорука јавним, јавно комуналним предузећима и
установама чији је оснивач Град Ниш да запосленима
обезбеђују месечне карте за превоз
Закључак о давању сагласности на захтев ЈКП „Паркингсервис“ Ниш за спровођење јавне набавке overdraft
кредита (дозвољеног минуса по текућем рачуну) број
480/12 од 07.11.2012.године
Решење о давању сагласности на Програм о измени
Програма пословања ЈКП ''Горица''-Ниш за 2012. годину
Решење о давању сагласности на Програм о изменама
програма пословања ЈКП ''Медиана'' Ниш
Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном
градском и приградском превозу путника на територији
Града Ниша
Тарифни систем у јавном градском и приградском
превозу путника на територији града Ниша

Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша

12.12.2012.
12.12. 2012.
03.12.2012.

03.12.2012.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.

Решење о давању сагласности на Програма о изменама
Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз
Града Нишa за 2012. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног
одбора ЈКП „Горица“ Ниш о одобравању јемства ЈКП
„Медиана“ Ниш број 1-6461/5 од 11.12.2012.године
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног
одбора ЈКП „Медиана“ Ниш о одобравању јемства ЈКП
„Горица“ Ниш број 1-18930/4 од 10.12.2012.године
Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног
земљишта градског и сеоског подручја са финансијским
планом за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања
Пословног Удружења Зона унапређеног пословања
''Нишка Варош'' за 2012. годину
Решење о усвајању Извештаја о пословању ЈКП
''Обједињена наплата'' Ниш за 2011. годину
Решење о усвајању Извештаја о пословању ЈКП
Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2011. годину
Решење о усвајању Извештаја о реализацији годишњег
Програма пословања Пословног удружења Зона
унапређеног пословања ''Нишка Варош'' за 2011. годину
Решење о усвајању Извештаја о пословању ЈП ''Аеродром
Ниш'' у 2011. години
Решење о усвајању Извештаја о пословању ЈП Дирекција
за изградњу Града Ниша за 2011. годину
Решење о усвајању Извештаја о пословању ЈКП
''Медиана'' Ниш за 2011. годину
Решење о усвајању Извештаја о пословању ЈКП ''Горица''
Ниш за 2011. годину
Решење о усвајању Извештаја о пословању ЈКП ''Градска
топлана'' Ниш за јануар-децембар 2011. године
Решење о усвајању Извештаја о пословању ЈКП
''Наиссус'' Ниш за 2011. годину
Решење о усвајању Извештаја о пословању ЈКП
''Паркинг-сервис'' Ниш за 2011. годину
Решење о усвајању Извештаја о пословању ЈКП
''Тржница'' Ниш за 2011. годину
Закључак којим се препоручује ЈКП ''Обједињена
наплата'' да у периоду од 01.11.2012 до 30.12.2012. године
закључи уговор са дужницима за пружене комуналне
услуге
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама
и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у УКДЕС број 2402/201209 од 24.09.2012. године
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног
одбора ЈКП ''Медиана'' о смањењу основног капитала
Решење о давању сагласности на Програм о изменама
Програма пословања ЈКП ''Медиана'' Ниш
Решење о давању сагласности на Статут о измени и
допуни Статута ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша

Скупштина
Града Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша

12.12.2012.

15.12.2012.

15.12. 2012.

Скупштина
Града Ниша

24.12.2012.

Скупштина
Града Ниша

18.09.2012.

Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша

18.09.2012.
18.09.2012.
18.09.2012.
18.09.2012.
18.09.2012.
18.09.2012.
18.09.2012.
18.09.2012.
18.09.2012.
18.09.2012.
18.09.2012.

Градско
веће Града
Ниша

18.10.2012.

Градско
веће Града
Ниша

23.11.2012.

Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша

12.12.2012.
18.09.2012.
18.09.2012.

37.

38.

39.
40.
41.

42.

43.

44

45.

Решење о давању сагласности на Статут о изменама
Статута Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и
допуни Статута Јавног комуналног предузећа за
обједињену наплату комуналних, стамбених и других
услуга и накнада Ниш
Решење о давању сагласности на Статут Јавног
комуналног предузећа ''Горица'' Ниш
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и
допунама Статута Јавног комуналног предузећа
''Паркинг-сервис'' - Ниш
Решење о образовању Оперативног штаба зимске службе
Анекс II и III уговора о извођењу радова на периодичном
одржавању улица, путева и других јавних површина у
граду на подручју градских општина „МД Градња
Инжењеринг транспорт“ , д.о.о и „Нискоградња“, с.д
Ниш
Анекс II уговора о поверавању обављања комуналне
делатности одржавања јавне хигијене и рад зимске
службе
Анекс III основног Уговора о поверавању обављања
комуналне делатности организације, контроле и
реализације интегрисаног тарифног система у превозу
путника у градском и приградском саобраћају на
територији Града Ниша
Решење о давању сагласности на Решење о одређивању
сталних линија у јавном градском и приградском превозу
путника на територији Град Ниша

Скупштина
Града Ниша

18.09.2012.

Скупштина
Града Ниша

18.09.2012.

Скупштина
Града Ниша

18.09.2012.

Скупштина
Града Ниша

18.09.2012.

Градоначелник

Градоначелник

02.11.2012.

Градоначелник

13.11.2012.

Градоначелник

13.11.2012

Градоначелник

14.12.2012.

2013 година (01.01.2013. -31.12.2013)
Р.бр
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

НАЗИВ АКТА

ДОНОСИЛАЦ

Решење о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП ''Тржница'' Ниш за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП ''Обједињена наплата'' Ниш за 2013.

Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Градско
веће Града
Ниша

Закључак о усвајању Извештаја о раду Савета за
безбедност саобраћаја Града Ниша у 2012.години
Решење о давању сагласности на Програм пословања
Пословног Удружења Зона Унапређеног Пословања
„Нишка варош” Ниш за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП ''Горица'' Ниш за 2013.
Решење о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП ''Медиана'' Ниш за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП
Дирекција за изградњу града Ниша за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП ''Градска топлана'' Ниш за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП
„Аеродром Ниш'' Ниш за 2013. годину

Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА

12.02.2013.
12.02.2013.
05.02.2013.

12.02.2013.
12.02.2013.
12.02.2013.
13.02.2013.
13.02.2013.
12.02.2013.

10.
11.
12.

13.

Решење о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2013.
годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП"Наиссус" Ниш за 2013.
Решење о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП „Паркинг сервис'' Ниш за 2013. годину
Закључак о давању сагласности на захтев ЈКП „Горица“
Ниш за финансијско задужење по краткорочном кредиту
(позајмица по текућем рачуну), број 1-460 од 30.01.2013.
године

Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Градско
веће Града
Ниша

Закључак о давању сагласности на захтев ЈКП „Наиссус“
Ниш за кредитно задужење

Градско
веће Града
Ниша

15.

Решење о давању сагласности на захтев ЈП Дирекција за
изградњу града Ниша, за издавање меница по
закљученим Уговорима о извођењу радова на
периодичном и редовном и ургентном одржавању улица,
путева и других јавних површина на градском и сеоском
подручју.

Градско
веће Града
Ниша

16.

Закључак о давању сагласности на захтев ЈП „Аеродром
Ниш“ Ниш за кредитно задужење

17.

Закључак о давању сагласности на захтев ЈКП „Тржница“
Ниш за кредитно задужење

18.

Решење о давању сагласности на Програм рада дежурне
службе ЈКП ''Горица'' Ниш за 2013. годину

14.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Решење о давању сагласности на Програм уређења и
одржавања градских гробаља у употреби ЈКП ''Горица''
Ниш за 2013. годину.
Решење о давању сагласности на Програм одржавања
парковског и дечијег мобилијара и новогодишње и
божићне декорације у граду ЈКП ''Горица'' Ниш за 2013.
годину.
Решење о давању сагласности на Програм уређења и
одржавања јавних зелених површина ЈКП ''Горица'' Ниш
за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм одржавања
јавне хигијене на територији Града Ниша за 2013. годину
ЈКП ''Медиана'' Ниш.
Решење о давању сагласности на Програм сакупљања
отпада и прања типских посуда за 2013. годину ЈКП
''Медиана'' Ниш.
Решење о давању сагласности на Програм рада
зоохигијенске службе за 2013. годину ЈКП ''Медиана''
Ниш.
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш о
ценама сакупљања отпада, број 1-18930/3-1 од
10.12.2012. године

Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша

13.02.2013.
12.02.2013.
13.02.2013.

08.02.2013.

08.02.2013.

08.02.2013.

25.02.2013.

06.03.2013.

06.03.2013.

06.03.2013.

06.03.2013.

06.03.2013.

06.03.2013.

06.03.2013.

06.03.2013.

06.03.2013.

26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш о
ценама обавезних димничарских услуга, број 1-18930/3-2
од 10.12.2012. године
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“
Ниш о утврђивању цене грејања, број 1776/2 од
05.03.2013. године
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис"
Ниш о утврђивању цена паркирања и уклањања
моторних возила, број 565/12 од 11.12.2012. године
Решење о усвајању Извештаја о пословању ЈКП
''Тржница'' Ниш за 2012. годину број 869/2013 од
22.02.2013. године
Решење о усвајању Извештаја о пословању ЈКП
''Медиана'' Ниш за пословну 2012. годину, број 2955 од
28.02.2013. године
Решење о усвајању Извештаја о пословању ЈКП ''Горица''
Ниш за 2012. годину, број 1-975/2-1 од 28.02.2013. године
Решење о усвајању Извештаја о пословању са
финансијским извештајем ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за
2012. годину
Решење о усвајању Извештаја о пословању Јавног
комуналног предузећа „Обједињена наплата“ Ниш за
2012. годину
Решење о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Градска
топлана“ Ниш за 2012. годину
Решење о усвајању Извештаја о пословању ЈКП
''Наиссус'' Ниш за 2012. годину
Решење о усвајању извештаја о пословању Јавног
комуналног предузећа “Паркинг сервис“ Ниш, за 2012.
годину
Решење о давању сагласности на Правилник о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
број 1223/2013-09 од 20.03.2013. године
Закључак о прихватању Извештаја о реализацији
пројекта „Унапређење конкурентности Аеродрома
Константин Велики” – II фаза за период 17.06.2012. –
31.01.2013
Решење о продужењу рока за реализацију „Унапређење
конкурентности Аеродрома Константин Велики II Фаза“
Решење о давању сагласности ЈП Дирекција за изградњу
Града Ниша за издавање меница предузећу „Нисал“ а.д.
Ниш
Решење о усвајању Извештаја о реализацији годишњег
Програма пословања
Пословног удружења Зона
Унапређеног Пословања ''Нишка Варош'' Ниш за 2012.
годину

Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша

06.03.2013.

06.03.2013.

06.03.2013.

Скупштина
Града Ниша

16.04.2013.

Скупштина
Града Ниша

16.04.2013.

Скупштина
Града Ниша

16.04.2013.

Скупштина
Града Ниша

16.04.2013.

Скупштина
Града Ниша

16.04.2013.

Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша

16.04.2013.
16.04.2013.
16.04.2013.

Градско
веће Града
Ниша

09.04.2013.

Градско
веће Града
Ниша

29.03.2013.

Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Скупштина
Града Ниша

29.03.2013.

01.04.2013.

16.04.2013.

42.
43.

44.

45.

46.

47.

48.
49.
50.

51.
52.
53.

54.

55.
56.
57.
58.

Решење о усвајању Извештаја о пословању ЈКП
Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2012. годину
Решење о усвајању Извештаја о пословању ЈП Дирекција
за изградњу града Ниша за 2012. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа ''Наиссус'' Ниш о
ценама воде и канализације број 4992/1-2 од 28.03.2013.
године
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа ''Горица'' Ниш о
ценама неопходних погребних услуга број 1-611/4-1 од
08.02.2013. године
Програм систематске дератизације на територији Града
Ниша за 2013. годину
Решење о изменама Решења о утврђивању цена услуга
превоза у јавном градском и приградском превозу
путника на територији Града Ниша
Решење о утврђивању економски најниже цене у оквиру
такси тарифе по којој се мора обављати ауто-такси превоз
на територији Града Ниша
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис“ - Ниш
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'' Ниш, са
образложењем
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге
''Тржница'' Ниш
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа ''Горица'' Ниш
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију
„Наиссус“ Ниш
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа за обједињену наплату
комуналних, стамбених и других услуга и накнада
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз
Града Ниша
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша,
Одлука о изменама и допунама Одлуке Јавном предузећу
''Аеродром Ниш''
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа ''Медиана'' Ниш

59.

Закључак о давању сагласности на захтев ЈКП „Медиана“
Ниш за кредитно задужење

60.

Решење о давању сагласности ЈП Дирекција за изградњу
Града Ниша за издавање меница предузећу ЈКП ''Горица''
Ниш

Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Скупштина
Града Ниша

16.04.2013.
16.04.2013.
09.04.2013.

09.04.2013.

11.04.2013.

14.05.2013.

14.05.2013.
23.05.2013.

Скупштина
Града Ниша

23.05.2013.

Скупштина
Града Ниша

23.05. 2013.

Скупштина
Града Ниша

23.05.2013.

Скупштина
Града Ниша

23.05.2013.

Скупштина
Града Ниша

23.05.2013.

Скупштина
Града Ниша

23.05.2013.

Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша

23.05.2013.
23.05.2013.
23.05.2013.
30.05.2013.

30.05.2013.

61.

62.

63.
64.
65.
66.

67.

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Решење којим се одобрава додела легитимација за
бесплатан превоз у јавном градском и приградском
саобраћају на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона),
по захтеву Туристичке организације Ниш, за 19
(деветнаест) волонтера
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и
допунама Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни
превоз Града Ниша за 2013. годину,
Решење о давању сагласности на Програм o изменама
Програма пословања ЈКП ''Тржница'' Ниш за 2013.
годину
Одлука о доношењу и имплементацији Регионалног
плана управљања отпадом за Нишки регион
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора јавних и јавних комуналних предузећа
Решење о давању сагласности на Статут Јавног
комуналног предузећа ''Градска топлана'' - Ниш
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и
допунама Статута Јавног комуналног предузећа за
обједињену наплату комуналних, стамбених и других
услуга и накнада Ниш
Решење о давању сагласности на Статут ЈКП „Медиана“
Ниш
Решење о давању сагласности на Статут Јавног
комуналног предузећа за водовод и канализацију
„Наиссус“-Ниш
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа
Дирекција за изградњу града Ниша
Решење о давању сагласности на Статут Јавног
комуналног предузећа за пијачне услуге „Тржница“ Ниш
Решење о давању сагласности на Статут Јавног
комуналног предузећа “Паркинг-сервис”-Ниш
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа
за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш
Решење о давању сагласности на Статут Јавног
комуналног предузећа „Горица“ Ниш
Решење о давању сагласности на Статут Јавног
комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града
Ниша
Одлука о поступку поверавања обављања градског и
приградског превоза путника на територији Града Ниша

77.

Закључак о давању сагласности на захтев ЈКП „Градска
топлана“ Ниш за кредитно задужење

78.

Закључак о давању сагласности на захтев ЈКП Дирекција
за јавни превоз Града Ниша за кредитно задужење

79.

Програм
коришћења
средстава
за
унапређење
безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за
2013.годину

80.

Одлука о комуналном реду

Градско
веће Града
Ниша

30.05.2013.

Скупштина
Града Ниша

14.06.2013.

Скупштина
Града Ниша

14.06.2013.

Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша

14.06.2013.
14.06.2013.
14.06.2013.

Скупштина
Града Ниша

14.06.2013.

Скупштина
Града Ниша

14.06.2013.

Скупштина
Града Ниша

14.06.2013.

Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Скупштина
Града Ниша

14.06.2013.
14.06.2013.
14.06.2013.
14.06.2013.
14.06.2013.
14.06.2013.
26.06.2013.
19.07.2013.

19.07.2013.

22.08.2013.
29.08.2013.

81.

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног
одбора ЈКП ''Обједињена наплата'' Ниш број 00-4493 од
31.07.2013. године о одобравању јемства ЈКП ''Градска
топлана'' Ниш

Градско
веће Града
Ниша

82.

Решење којим се овлашћује Градоначелник Града Ниша
да закључи Споразум о регулисању међусобних обавеза
са авио компанијом „Montenegro Airlines

Градско
веће Града
Ниша

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

Решења којим се одобрава додела легитимација за
бесплатан превоз у јавном градском и приградском
саобраћају на територији Града Ниша (I и II зона), по
захтеву Nišville DOO за три стотине волонтера
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа "Тржница" Ниш о
утврђивању пијачне накнаде на пијацама на територији
Града Ниша број 3710-1/2013 од 14.08.2013.
Одлука о измени и допуни Одлуке о поверавању
обављања комуналне делатности превоза путника у
градском и приградском саобраћају на територији Града
Ниша
Одлука о измени и допуни Одлуке о поверавању
обављања комуналне делатности превоза путника у
приградском саобраћају на линији 32Л
Програм о измени и допуни Програма одржавања
комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и
сеоског подручја са финансијским планом за 2013.
годину
Решење о давању сагласности ЈП Дирекција за изградњу
Града Ниша за издавање меница предузећу ЈКП ''Горица''
Ниш
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис"
Ниш о утврђивању цена паркирања и уклањања
моторних возила број 573/13 од 05.08.2013. године
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“
Ниш о утврђивању цене грејања, број 5810/2 од
26.08.2013. године

12.08.2013.

22.08.2013.

Градско
веће Града
Ниша

12.08.2013.

Градско
веће Града
Ниша

22.08.2013.

Скупштина
Града Ниша

29.08.2013.

Скупштина
Града Ниша

29.08.2013.

Скупштина
Града Ниша

02.10.2013.

Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша

22.08.2013.

19.09.2013.

Градско
веће Града
Ниша

30.08.2013.

91.

Закључак о давању сагласности на захтев ЈКП за водовод
и канализацију „Наиссус“ Ниш за кредитно задужење

Градско
веће Града
Ниша

09.09.2013.

92.

Решење о давању сагласности на Програм о изменама
Програма пословања ЈКП ''Медиана'' Ниш за 2013.
годину

Скупштина
Града Ниша

02.10.2013.

93.

Одлука о поступку обезбеђења финансирања, изградње и
управљања системом за прикупљање и прераду отпадних
вода на територији Града Ниша

Скупштина
Града Ниша

02.10.2013.

94.

Решење којим се одобрава додела легитимација за
бесплатан превоз у јавном градском и приградском
саобраћају на територији Града Ниша (I, II, III и IV зона),
по захтеву Туристичке организације Ниш, за пет
стотина (500) ходочасника

Градско
веће Града
Ниша

19.09.2013.

90.

95.

Одлука о измени и допуни Одлуке о поверавању
обављања комуналне делатности одржавања улица,
путева и других јавних површина у граду

96.

Закључак о почетку грејне сезоне

97.

Решење о именовању директора ЈКП ''Горица'' Ниш

98.

Решење о именовању директора ЈКП ''Медиана'' Ниш

Решење о именовању директора ЈП Дирекција за
изградњу Града Ниша
Решење о именовању директора ЈП за аеродромске
100.
услуге ''Аеродром Ниш'' Ниш
99.

101. Решење о именовању директора ЈКП ''Наиссус'' Ниш
102. Решење о именовању директора ЈКП ''Тржница'' Ниш
Решење о именовању директора ЈКП Дирекција за јавни
превоз Града Ниша
Решење о именовању директора ЈКП ''Паркинг-сервис''
104.
Ниш
Решење о именовању директора ЈКП ''Обједињена
105.
наплата'' Ниш
Решење о именовању директора ЈКП ''Градска топлана''
106.
Ниш
103.

Скупштина
Града Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша

02.10.2013.

04.10.2013.
02.10.2013.
02.10.2013.
02.10.2013.
02.10.2013.
02.10. 2013.
02.10.2013.
02.10.2013.
02.10.2013.
02.10.2013.
02.10.2013.

Решење о давању сагласности на Правилник о измени и
допуни Правилника о организацији и систематизацији
107.
послова у Јавно комуналном предузећу за водовод и
канализацију „Наиссус“-Ниш

Градско
веће Града
Ниша

04.10.2013.

Решење којим се одобрава додела легитимацијe за
бесплатан превоз у јавном градском и приградском
108. саобраћају на територији Града Ниша, за I (прву) зону,
Жарку Ранђеловићу из Ниша, са роком важења од
01.11.2013. године до 30.06.2014. године

Градско
веће Града
Ниша

23.11.2013.

Решење о давању сагласности на Програм пружања
109.
димничарских услуга за 2014. годину
Решење о давању сагласности ЈП Дирекција за изградњу
110. града Ниша за издавање меница предузећу ЈКП „Горица“
Ниш.
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и
111. допунама Програма пословања ЈКП ''Паркинг-сервис'' –
Ниш за 2013. годину
Решењe о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова у
112.
Јавном комуналном предузећу “Паркинг-сервис“- Ниш,
број 965/13, од 14.11.2013. године
113.

Закључак којим се омогућава дужницима да закључе
уговор о признању дуга и отплати истог на рате

Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша

23.11.2013.

23.11.2013.

Скупштина
Града Ниша

29.11.2013.

Градско
веће Града
Ниша

23.11.2013.

Градско
веће Града
Ниша

23.11.2013.

114.

115.

Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном
градском и приградском превозу путника на територији
Града Ниша
Тарифни систем у јавном градском и приградском
превозу путника на територији града Ниша

Одлука о покретању поступка оснивања Регионалног
116. привредног друштва за комуналну делатност ''Нишки
регион'' Д.О.О
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
117. радних места у Управи за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај број 4306/2013-09 од 03.12.2013.
године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању
118.
чистоће
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину и
119.
роковима плаћања комуналних услуга
Програм о изменама и допунама Програма пословања
120. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Нишa за 2013.
годину
Решење о давању сагласности ЈКП „Медиана“ Ниш за
121.
употребу симбола града Ниша
122.

Годишњи план рада Одељења комуналне полиције Града
Ниша за 2014. Годину

Решење о давању сагласности на Годишњи план рада
123. Одељења комуналне полиције Града Ниша за 2014.
годину
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног
одбора ЈКП ''Наиссус'' - Ниш број 21227/1-3 од
124.
27.11.2013. године о одобравању јемства Установи Дечије
одмаралиште ''Дивљана'' Ниш
Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног
125. земљишта градског и сеоског подручја са финансијским
планом за 2014. годину
Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном
126. градском и приградском превозу путника на територији
Града Ниша
127.

Градско
веће Града
Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Скупштина
Града Ниша
Градско
веће Града
Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Градско
веће Града
Ниша

10.12.2013.

18.12.2013.

10.12.2013.

18.12.2013.
18.12.2013.

18.12.2013.
18.12.2013.

10.12.2013.

Скупштина
Града Ниша

18.12.2013.

Градско
веће Града
Ниша

10.12.2013.

Скупштина
Града Ниша

26.12.2013.

Градско
веће Града
Ниша

20.12.2013.

Решење о утврђивању накнаде за стручни рад команданта
Градоначелник
зимске службе

Уговор о поверавању обаљања комуналне делатности
Градоначелник
обезбеђивања јавног осветљења
Уговор о извођењу радова на периодичном одржавању
улица, путева и других јавних површина у граду на
Градоначелник
129.
градском подручју градских општина Медијана, Пантелеј
и Црвени Крст
Уговор о извођењу радова на периодичном одржавању
улица, путева и других јавних површина у граду на
Градоначелник
130.
сеоском подручју градских општина Пантелеј и Црвени
Крст
128.

10.12.2013.

01.01.2013.
25.01.2013

28.01.2013

28.01.2013

131.

132.

133.

Уговор о извођењу радова на периодичном одржавању
улица, путева и других јавних површина у граду на
градском подручју градских општина Палилула и Нишка
Бања
Уговор о извођењу радова на периодичном одржавању
улица, путева и других јавних површина у граду на
сеоском подручју градских општина Палилула и Нишка
Бања
Уговор о поверавању обављања комуналне делатности
одржавања хоризонталне, вертикалне и светлосне
сигнализације
Уговор о поверавању обављања комуналних делатности
уређења и одржавања паркова, зелених и рекреационих
површина, гробаља и комуналних објеката на територији
града Ниша за 2013. годину
Уговор о пружању услуге вршења стручног надзора над
обављањем комуналних делатности које је град Ниш
поверио ЈКП „Горица“ Ниш и то над уређењем и
одржавањем
паркова, зелених и рекреационих
површина, гробаља и комуналних објеката у граду за
2013. годину
Уговор о обављању поверене комуналне делатности
одржавања јавне хигијене и рад зимске службе на
територији Град Ниша за 2013. годину
Уговор о пружању услуге стручног надзора над
обављањем комуналне делатности одржавања јавне
хигијене и рад зимске службе на територији Град Ниша
за 2013. годину

Градоначелник

28.01.2013

Градоначелник

28.01.2013

20.02.2013.

Градоначелник

03.04.2013.

Градоначелник

03.04.2013

Градоначелник

10.04.2013.

Градоначелник

10.04.2013

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама
и
допунама
Правилника
о
организацији
и
Градоначелник
138.
систематизацији послова у ЈКП Дирекција за изградњу
Града Ниша РД 3150/8

25.04.2013

Уговор о обављању поверене комуналне делатности
Градоначелник
зоохигијене на територији Града Ниша за 2013. Годину

27.05.2013.

Уговор о пружању услуге стручног надзора над
140. обављањем послова на хватању, чувању и лишавању Градоначелник
живота напуштених паса и мачака

27.05.2013.

Решење о давању сагласности на решење о одређивању
141. сталних линија у јавном градском и приградском превозу Градоначелник
путника на територији Града Ниша

12.07.2013.

Анекс I основног Уговора о поверавању обављања
комуналне делатности превоза путника у приградском
Градоначелник
142.
саобраћају на територији Града Ниша, број 06-139/201001 од 22.01.2010.

30.08.2013.

Анекс XI основног Уговора о поверавању обављања
комуналне делатности превоза путника у градском и
143. приградском саобраћају на територији Града Ниша, Градоначелник
између Града Ниша и превозника“Транспродукт
буспревоз“ДОО Београд

30.08.2013

134.

135.

136.

137.

139.

144.

Анекс X основног Уговора о поверавању обављања
комуналне делатности превоза путника у градском и
приградском саобраћају на територији Града Ниша, Градоначелник
између Града Ниша и превозника „Ћурдић“, д.о.о Београд
и „Лекон“д.о.о Београд

30.08.2013.

145.

Анекс XII основног Уговора о поверавању обављања
комуналне делатности превоза путника у градском и
Градоначелник
приградском саобраћају на територији Града Ниша,
између Града Ниша и превозника“Ниш-експрес“Ниш

30.08.2013.

146.

Уговор о поверавању обављања комуналне делатности
јавног градског превоза путника на територији Града Градоначелник
Ниша између Града Ниша и ЈП Аеродром Ниш Ниш

30.08.2013

147.

Уговор о пружању услуга стручног надзора над
извођењем радова на изградњи ограде око спортског Градоначелник
терена у селу Паљина

17.09.2013

148.

Сагласност на уговор о зајму број 03-6646/1 од
19.09.2013. године ,закључен између Републике Србије –
Градоначелник
Републичке дирекције з а робне резерве Београд и
ЈКП“Градска топлана“ Ниш

24.09.2013.

Анекс IV Уговора о поверавању обављања комуналне
делатности оранизације, контроле и реализације
149 интегрисаног тарифног система у превозу путника у Градоначелник
градском и приградском саобраћају на територији Града
Ниша

19.09.2013.

Анекс I уговора о поверавању обављања комуналне
делатности редовног и ургентног одржавања улица
путева и других јавних површина у граду на подручјима Градоначелник
градских општина Медијана, Црвени крст и Пантелеј као
и зимског одржавања путева на тероторији Града Ниша

3693/2013-01
24.10.2013

Анекс I уговора о поверавању обављања комуналне
делатности периодичног одржавања улица путева и
Градоначелник
151
других јавних површина у граду на подручјима градских
општина Медијана, Црвени крст и Пантелеј

3694/2013-01
24.10.2013

Анекс I уговора о поверавању обављања комуналне
делатности редовног и ургентног одржавања улица
Градоначелник
152
путева и других јавних површина у граду на подручјима
градских општина Нишка Бања и Палилула

3696/2013-01
24.10.2013

Анекс I уговора о поверавању обављања комуналне
делатности периодичног одржавања улица путева и
Градоначелник
153
других јавних површина у граду на подручјима градских
општина Нишка Бања и Палилула

3695/2013-01
24.10.2013

Решење о давању сагласности на Решење о изменама
Решења о одређивању сталних линија у јавном градском
Градоначелник
154
и приградском превозу путника на територији Града
Ниша

14.11.2013

150

Решење о давању сагласности на Програм рада зимске
Градоначелник
службе 2013-14
Анекс I уговора о извођењу радова на периодичном
одржавању улица путева и других јавних површина у
Градоначелник
156
граду на градском подручју градских општина Медијана,
Црвени крст и Пантелеј/Нискоградња
Решење о вредности коефицијента за обрачун висине
157 накнаде за издавање лиценце за обављање енергетских
делатности за 2013. годину
155

20.11.2013.

18.12.2013

09.01.2013

01.01-13.07.2014
Р.бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

НАЗИВ АКТА

ДОНОСИЛАЦ

Закључак о давању сагласности на захтев ЈКП „Тржница“
Ниш за кредитно задужење
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном
енергијом
Oдлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа за водовод и канализацију ЈКП
„Наиссус“ Ниш
Oдлука о одређивању комуналних делатности од
локалног интереса
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП
Дирекција за изградњу града Ниша за 2014. годину
Одлука о висини накнаде за рад у надзорним одборима
јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач
Град Ниш
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени
Статута Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни
превоз Града Ниша

Градско
веће
Скупштина
Града Ниша

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП
„Аеродром Ниш'' Ниш за 2014. годину

Скупштина
Града Ниша

Решење о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'' Ниш за
2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП "Паркинг-сервис"-Ниш за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа за обједињену наплату
комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
за 2014. годину, са образложењем

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА

23.01.2014
03.02.2014.

Скупштина
Града Ниша

31.01.2014.

Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша

31.01.2014.

Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша

03.02.2014.

03.02.2014.

03.02.2014.
03.02.2014.

Скупштина
Града Ниша

03.02.2014.

Скупштина
Града Ниша

03.02.2014.

Скупштина
Града Ниша

03.02.2014.

Закључак о усвајању Извештаја о раду Савета за
безбедност саобраћаја града Ниша у 2013.години

Градско
веће

27.01.2014

Решење о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП „Тржница“ Ниш за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш за 2014.
годину
Решењe о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП "Медиана" Ниш за 2014. годину

Скупштина
Града Ниша

03.02.2014.

Скупштина
Града Ниша

03.02.2014.

Скупштина
Града Ниша

03.02.2014.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.

Решењe о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2014.
годину.
Решењe о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП "Горица" Ниш за 2014. годину
Решењe о давању сагласности на Одлуку Надзорног
одбора ЈКП ''Наиссус'' Ниш број 1106/1-1 од 27.11.2014.
године о одобравању јемства ФК ''Раднички'' Ниш за
уредно извршење уговора о репрограму дуга
Oдлука о давању сагласности и усвајању пројекта јавноприватног партнерства у обављању комуналне
делатности градског и приградског превоза путника на
територији града Ниша
Закључак о покретању иницијативе за израду пројекта
замене котлова на лож уље, котловима на дрвену биомасу
(пелет), односно природни гас, у школским и
предшколским установама Града Ниша
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа ''Медиана'' Ниш о
цени одлагања комуналног отпада број 1042/НО/11 од
23.01.2014.год.
Решење о давању сагласности на Методологију
одређивања накнаде за одлагање комуналног отпада
Јавног комуналног предузећа ''Медиана'' Ниш
Закључак којим се предлаже Градоначенику да у име
Града Ниша дâ изјаву ресорном Министарству
регионалног развоја и локалне самоуправе да су у 2014.
години буџетом Града Ниша обезбеђена средства за
суфинансирање завршетка пројеката изградње Основне
школе „Војислав Илић Млађи“ у селу Горњи Комрен и
Основне школе „Десанка Максимовић“ у селу Мрамор
Закључак којим се овлашћује Градоначелник Града Ниша
да у име Града Ниша са ЈКП ''Градска топлана'' Ниш и
Југоросгаз а.д. Београд закључи Протокол о регулисању
начина измирења дела обавеза ЈКП ''Градска топлана''
Ниш за испоручени гас за сезону 2013/2014 према
испоручиоцу Југоросгаз а.д. Београд,
Закључак о давању сагласности на захтев ЈКП „Тржница“
Ниш за кредитно задужење
Решење о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова у
Јавном комуналном предузећу Дирекција за јавни превоз
Града Ниша, број 382/14 од 05.03.2014. године
Решење о давању сагласности ЈП Дирекција за изградњу
града Ниша за издавање меница предузећу ЈКП „Горица“
Ниш.
Програм систематске дератизације на територији Града
Ниша за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног
одбора ЈКП „Медиана“ Ниш број 1746/НО/12 од
05.02.2014.године

Скупштина
Града Ниша

03.02.2014.

Скупштина
Града Ниша

03.02.2014.

Градско
веће

27.01.2014.

Скупштина
Града Ниша

03.02.2014.

Градско
веће

10.03.2014.

Градско
веће

20.03.2014.

Градско
веће

20.03.2014.

Градско
веће

10.03.2014

Градско
веће

24.02.2014

Градско
веће

26.03.2014

Градско
веће

24.02.2014

Градско
веће

20.03.2014

Градско
веће

07.04.2014

Градско
веће

31.03.2014

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

закључак о давању сагласности на одлуку Надзорног
Градско
одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш о одобравању задуживањa
веће
број 3844/1-5/1 од 21.03.2014.године
Закључак о давању сагласности на одлуку Надзорног
Градско
одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш о одобравању задуживањa
веће
број 3844/1-5/2 од 21.03.2014.године
Закључак о давању сагласности на одлуку Надзорног
Градско
одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш о одобравању задуживањa
веће
број 3844/1-5/3 од 21.03.2014.године
Решење о давању сагласности на Извештај о пословању
са Финансијским извештајем ЈКП Дирекција за јавни Скупштина
превоз Града Ниша за 2013. годину, број 494-1/14 од Града Ниша
24.03.2014. године
Решење о давању сагласности на Извештај о пословању
Скупштина
са Финансијским извештајем ЈКП ''Горица'' Ниш за 2013.
Града Ниша
годину
Решење о давању сагласности на Извештај о пословању
Скупштина
са Финансијским извештајем ЈКП ''Тржница'' Ниш за
Града Ниша
2013. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о пословању
Скупштина
са Финансијским извештајем ЈКП ''Градска топлана'' Ниш
Града Ниша
за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о пословању
Скупштина
са Финансијским извештајем ЈКП ''Паркинг-сервис'' –
Града Ниша
Ниш за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о пословању
Скупштина
са Финансијским извештајем ЈКП ''Медиана'' Ниш за
Града Ниша
2013. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о пословању
Скупштина
са Финансијским извештајем ЈКП ''Обједињена наплата''
Града Ниша.
Ниш за 2013. годину и на Одлуку о расподели добити
Решење о давању сагласности на Извештај о пословању
Скупштина
са Финансијским извештајем ЈП ''Аеродром-Ниш'' Ниш
Града Ниша
за 2013. годину
Одлука о давању сагласности и усвајању Пројектa јавноприватног партнерства замене котлова на лож уље, Скупштина
котловима на дрвену биомасу (пелет), односно природни Града Ниша
гас, у школским и предшколским установама Града Ниша
Решење о давању сагласности на Извештај о пословању
Скупштина
са Финансијским извештајем ЈКП за водовод и
Града Ниша
канализацију „Наиссус“ Ниш за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о пословању
Скупштина
са Финансијским извештајем ЈП Дирекција за изградњу
Града Ниша
града Ниша за 2013. годину

31.03.2014

31.03.2014

31.03.2014

23.04.2014.

23.04.2014.

23.04.2014.
23.04.2014.

23.04.2014.
23.04.2014.

23.04.2014.

23.04.2014.

14.04.2014.
14.04.2014

23.04.2014.

44.

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног
одбора ЈКП ''Наиссус'' Ниш, којом је утврђен начин
обрачуна цене и количине испоручене воде корисницима
са територије Града Ниша који се снабдевају са
заједничког водомера број 5133/1-3 од 01.04.2014. године

Градско
веће

16.04.2014

45.

Решење о давању сагласности на Програм одлагања
комуналног отпада за 2014. годину ЈКП ''Медиана'' Ниш.

Градско
веће

15.05.2014

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.
53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Решење о давању сагласности на Програм рада
зоохигијенске службе за 2014. годину ЈКП ''Медиана''
Ниш.
Решење о давању сагласности на Програм одржавања
јавне хигијене на територији Града Ниша за 2014. годину
ЈКП ''Медиана'' Ниш.
Решење о давању сагласности на Програм сакупљања
отпада и прања типских посуда за 2014. годину ЈКП
''Медиана'' Ниш.
Закључак о давању сагласности на нацрт Споразума о
регулисању међусобних права и обавеза у циљу отплате
дуговања Града Ниша према Уговору о обављању
поверене комуналне делатности на хватању, чувању и
лишавању живота напуштених паса и мачака на савремен
и хуман начин за 2013. годину број 1958/2013-09 од
27.05.2013. године, који би требало да закључе Град Ниш
и ЈКП „Медиана“ Ниш
Закључак о давању сагласности на нацрт Споразума о
регулисању међусобних права и обавеза у циљу отплате
дуговања Града Ниша према Уговору о обављању
поверене комуналне делатности за 2013. годину број
1393/2013-09 од 10.04.2013. године, који би требало да
закључе Град Ниш и ЈКП „Медиана“ Ниш,
Решење о давању сагласности на Програм одржавања
парковског и дечијег мобилијара и новогодишње и
божићне декорације у граду ЈКП ''Горица'' Ниш за 2014.
годину
Решење о давању сагласности на Програм рада дежурне
службе ЈКП ''Горица'' Ниш за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм уређења и
одржавања градских гробаља у употреби ЈКП ''Горица''
Ниш за 2014. годину.
Решење о давању сагласности на Програм уређења и
одржавања јавних зелених површина ЈКП ''Горица'' Ниш
за 2014. годину
Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном
градском и приградском превозу путника на територији
Града
Решење о изменама тарифног система у јавном градском
и приградском превозу путника на територији града
Ниша
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама
Статута Јавног комуналног предузећа за водовод и
канализацију „Наиссус“-Ниш
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа ''Наиссус'' Ниш о
ценама за обављање комуналне делатности извођења
радова на изградњи и реконструкцији водоводне мреже и
повезивања новоизграђених мрежа на постојећи систем
на територији града Ниша број 10009/1-2 од 05.06.2014.
године
Решење о давању сагласности на Програм о изменама
програма пословања ЈКП ''Медиана'' Ниш за 2014.

Градско
веће

15.05.2014

Градско
веће

15.05.2014

Градско
веће

15.05.2014

Градско
веће

15.05.2014

Градско
веће

15.05.2014

Градско
веће

15.05.2014

Градско
веће

15.05.2014

Градско
веће

15.05.2014

Градско
веће

30.05.2014

Градско
веће

05.06.2014

Градско
веће

05.06.2014

Скупштина
Града Ниша

15.07.2014

Градско
веће

05.06.2014

Скупштина
Града Ниша

15.07.2014.

60.

61.
62.
63.
64.

решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа ''Наиссус'' Ниш о
утврђивању цена за редовно одржавање атмосферске
канализације са описом позиција и јединичним ценама
број 8686/1-1 од 16.05.2014. године
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног
одбора ЈКП „Тржница“ Ниш на Одлуку о допуни
Пијачног реда за мешовите пијаце
Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима,
стварима и другим предметима
Тарифни систем за обрачун и начин обрачуна топлотне
енергије
Решење о давању сагласности на Програм o изменама и
допунама Програма пословања ЈКП ''Паркинг-сервис''Ниш за 2014. годину

65.

Одлука о комуналном реду

66.

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша

67.

Решење којим се одобрава додела легитимацијe за
бесплатан превоз у јавном градском и приградском
саобраћају на територији Града Ниша, за I (прву) и II
(другу) зону, Николи Младеновићу из Ниша, са роком
важења за школску 2014/2015 годину

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Решење о давању сагласности на коначни нацрт уговора
о јавно-приватном партнерству у области пружања
услуга градског и приградског превоза путника на
територији Града Ниша
Одлука о давању сагласности и усвајању Пројектa јавноприватног партнерства којим се предлаже замена котлова
на лож уље, котловима на дрвену биомасу (пелет),
односно природни гас, у школским и предшколским
установама Града Ниша
Закључак о давању сагласности на одлуке Надзорног
одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш о одобравању
задуживањa број 4640/7, 4640/8 и 4640/9 од 26.06.2014.
године
Решење о давању сагласности на Програм o изменама
Програма пословања за 2014. годину ЈКП ''Наиссус" Ниш
Решење о образовању радног тима за мале
хидроелектране на територији Града Ниша, бр.4428/201301
Решење о именовању координатора радног тима за мале
хидроелектране на територији Града Ниша, бр.44281/2013-01
Уговор о поверавању обављања комуналне делатности
обезбеђивања јавног осветљења у периоду 01.0131.12.2014., између Града ниша и ЈКП „Горица“Ниш
Сагласност за закључење Уговора о зајму измеђуЈКП
„Градска топлана“ Ниш и Републике Србије- Републиче
дирекције за робне резерве Београд, 769/2014-09

Градско
веће

25.06.2014

Скупштина
Града Ниша

15.07.2014

Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша
Скупштина
Града Ниша

15.07.2014.
20.06.2014.
15.07.2014
15.07.2014.
15.07.2014.

Градско
веће

09.07.2014

Скупштина
Града Ниша

15.07.2014.

Скупштина
Града Ниша

15.07.2014

Скупштина
Града Ниша

09.07.2014

Скупштина
Града Ниша

15.07.2014.

Градоначелник

10.01.2014

Градоначелник

10.01.2014

Градоначелник

.02.2014

Градоначелник

07.03.2014.

76.

77.

78.

79.

80.

81.
82.

83.

84.

85.

86.

Уговор о поверавању обављања комуналне делатности
одржавања хоризонталне, ветикалне и светлосне
сигнализације на територији Града Ниша , између Града
ниша и ЈКП „Горица“Ниш
Изјава Градоначелника о реализацији средстава за
реализацију пројекта изградње основне школе „Војислав
Илић Млађи“ у селу Г. Комрен и основне школе „Десанка
Максимовић“ у селу Мрамор,бр.803/2014-01
Решење о образовању радног тима за сарадњу са
европском асоцијацијом локалних самоуправа у
енергетској транзицији Energy Cities
Споразум о регулисању међусобних права и обавеза за
пружене услуге по Уговору о поверавању обаљања
комуналне делатности за 2013. годину, са ЈКП „ Медиана
„ Ниш, број 1393/2013-01 од 10.04.2013. године
Споразум о регулисању међусобних права и обавеза за
пружене услуге по Уговору о поверавању обаљања
комуналне делатности за 2013. годину, са ЈКП „ Медиана
„ Ниш број 1958/2013-01 од 27.05.2013. године
Уговор о обављању поверене комуналне делатности
одржавање јавне хигијене и рад зимске службе, са ЈКП „
Медиана“ Ниш
Уговор о обављању поверене комуналне делатности
зоохигјене са ЈКП „ Медиана“ Ниш
Уговор о поверавању обављања комуналне делатности
уређења паркова, зелеих и рекреационих површина,
гробаља и омуналних објеката на територији Града
Ниша, са ЈКП „ Горица„ Ниш
Уговор о вршењу стручног надзора над обављањем
комуналне делатности уређења паркова, зелеих и
рекреационих површина, гробаља и комуналних објеката
на територији Града Ниша, са ЈП Дирекција за изградњу
Града Ниша
Уговор о обављању поверене комуналне делатности
извођења радова на изградњи и реконструкцији
водоводне и канализационе мреже и повезивања
новоизграђених мрежа на постојећи систем
Решење о вредности коефицијента за обрачун висине
накнаде за издавање лиценце за обављање енергетских
делатности за 2014. годину, број 1756/2014-01

Градоначелник

14.05.2014

Градоначелник

12.03.2014

Градоначелник

07.04.2014.

Градоначелник

19.05.2014.

Градоначелник

19.05.2014

Градоначелник

21.05.2014

Градоначелник

21.05.2014

Градоначелник

04.06.2014

Градоначелник

19.06.2014.

Градоначелник

16.06.2014.

Градоначелник

04.06.2014.

У оквиру послова вршења надзора и контроле оснивачких права над радом јавних
предузећа која обављају послове из области комуналних делатности, управа је, у извештајном
периоду:
-континуирано вршила управни надзор над радом предузећа, у смислу провере
усклађености општих аката предузећа са Законом и актима оснивача, и исте након утврђивања
њихове исправости упућивала у даљу процедуру, ради усвајања.( Статути ЈП и ЈКП, Програми
пословања, Одлуке о ценама комуналних услуга, Извештаји о пословању, идр).
-вршила економско-финасијски надзор над радом предузећа и пословањем предузећа,
праћењем реализације Програма пословања динамике и квалитета пружања комуналних услуга.

2. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2012. ГОДИНУ
("СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША" БРОЈ 79/11 и 83/12)
У циљу реализације Одлуке предузете су следеће активности:

Р.бр
1.
2.
3.
4.

НАЗИВ АКТА
Решење о финансијском плану
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај за
2012. годину
Решење о финансијском плану
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај за
2012. годину
Решење о финансијском плану
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај за
2012. годину
625 захтева за пренос средстава из буџета Града Ниша

ДОНОСИЛАЦ

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА

УКДЕС

09.10.2012.

УКДЕС

29.10.2012.

УКДЕС

07.12.2012.

УКДЕС

2. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2013. ГОДИНУ
("СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША" БРОЈ 108/2012, 15/2013, 29/2013 и 67/2013)
У циљу реализације Одлуке предузете су следеће активности:

Р.бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

НАЗИВ АКТА
Решење о финансијском плану
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај за
2013. годину
Решење о расподели средстава индиректном кориснику - ЈП
Дирекција за изградњу града НишаРешење о финансијском плану
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај за
2013. годину
Решење о финансијском плану
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај за
2013. годину
Решење о расподели средстава индиректном кориснику - ЈП
Дирекција за изградњу града НишаРешење о финансијском плану
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај за
2013. годину
Решење о расподели средстава индиректном кориснику - ЈП
Дирекција за изградњу града Ниша2.158 захтева за пренос средстава из буџета Града Ниша

ДОНОСИЛАЦ

УКДЕС
УКДЕС
УКДЕС
УКДЕС
УКДЕС
УКДЕС
УКДЕС

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА

03.01.2013.
03.01.2013.
08.02.2013.

26.04.2013.
29.04.2013.
06.09.2013.
06.09.2013.

УКДЕС

2. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2014. ГОДИНУ
("СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША" БРОЈ 95/2013)
У циљу реализације Одлуке предузете су следеће активности:

Р.бр
1.
2.
3.

НАЗИВ АКТА
Решење о финансијском плану
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај за
2014. годину
Решење о расподели средстава индиректном кориснику - ЈП
Дирекција за изградњу града Ниша1.350 захтева за пренос средстава из буџета Града Ниша

ДОНОСИЛАЦ

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА

УКДЕС

03.01.2014.

УКДЕС
УКДЕС

03.01.2014.

3. ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
("СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША" БРОЈ 6/2014)
- Тарифни систем за обрачун и начин обрачуна испоручене топлотне енергије и
услуга (Сл. лист Града Ниша“, бр. 57/2014)
- Одлука о давању сагласности и усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства
којим се предлаже замена котлова на лож уље, котловима на дрвену биомасу (пелет),
односно природни гас, у школским и предшколским установама Града Ниша
У области енергетике Управа је у наведеном периоду реализовала следеће акте:
Р.бр
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

НАЗИВ АКТА

ДОНОСИЛАЦ

Решење о усвајању Извештаја о пословању ЈКП ''Градска Скупштина
топлана'' Ниш за јануар-децембар 2011. године
Града Ниша
Закључак којим се налаже управама и службама Града
Ниша, управама градских општина, јавним и јавно
Градско
комуналним предузећима и установама чији је оснивач
веће Града
Град Ниш да достављају све тражене податке у циљу
Ниша
благовремене израде енергетског биланса Града Ниша за
сваку календарску годину
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног
Градско
одбора Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“
веће Града
Ниш о утврђивању цене грејања, број 1776/2 од
Ниша
05.03.2013. године
Решење о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Градска Скупштина
топлана“ Ниш за 2012. годину
Града Ниша
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног
Градско
одбора Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“
веће Града
Ниш о утврђивању цене грејања, број 5810/2 од
Ниша
26.08.2013. године
Решење о образовању радног тима за мале
хидроелектране
на
територији
Града
Ниша, Градоначелник
бр.4428/2013-01
Решење о именовању координатора радног тима за мале
хидроелектране на територији Града Ниша, бр.4428- Градоначелник
1/2013-01
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном
енергијом „Сл. лист Града Ниша“, број 6/2014

Скупштина
Града Ниша

Правилник о утврђивању накнаде за уређивање
грађевинског земљишта изградњом објеката градске
УКДЕС
топлификације („Сл. лист Града Ниша“, бр. 12/2014)
7. Критеријуми и мерила за одређивање висине накнаде
за издавање лиценце за обављање енергетских
УКДЕС
делатности („Сл. лист Града Ниша“, бр. 17/2014)
Решење о образовању радног тима за сарадњу са
европском асоцијацијом локалних самоуправа у Градоначелник
енергетској транзицији Енергy Цитиес
Решење о давању сагласности на Извештај о пословању
Скупштина
са Финансијским извештајем ЈКП ''Градска топлана''
Града Ниша
Ниш за 2013. годину

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА

18.09.2012.

02.11.2012.

06.03.2013.
16.04.2013.

30.08.2013.

10.01. 2014

10.01. 2014
03.02. 2014.

28.02. 2014.

13.03. 2014.

07.04. 2014.

23.04.2014.

13.

14.

15.

16.

17.

Одлука о давању сагласности и усвајању Пројекта јавноприватног партнерства замене котлова на лож уље,
Скупштина
котловима на дрвену биомасу (пелет), односно природни
Града Ниша
гас, у школским и предшколским установама Града
Ниша
Правилник о начину расподеле и обрачуна трошкова за
испоручену топлотну енергију
УКДЕС
(„Сл. лист Града Ниша“, бр. 34/2014)
Решење о вредности коефицијента за обрачун висине
накнаде за издавање лиценце за обављање енергетских
Градоначелник
делатности за 2014. годину, број 1756/2014-01
(Сл. лист Града Ниша“, бр.41/2014)
Тарифни систем за обрачун и начин обрачуна
Скупштина
испоручене топлотне енергије и услуга
Града Ниша
Сл. лист Града Ниша“, бр. 57/2014
Одлука о давању сагласности и усвајању Пројекта јавноприватног партнерства којим се предлаже замена котлова
Скупштина
на лож уље, котловима на дрвену биомасу (пелет),
Града Ниша
односно природни гас, у школским и предшколским
установама Града Ниша

14.04.2014.

15.05. 2014.

05.06. 2014.

15.07. 2014.

15.07. 2014

У циљу реализације аката предузете су следеће активности:
1. Усаглашавање са законима:
-Закон о комуналним делатностима,
-Закон о енергетици,
-Законом о ефикасном коришћењу енергије,
-Учешће на трибинама и јавним расправама, где се расправљало о нацртима
поменутих закона
2. Дефинисање стратегије и планова развоја енергетике на локалном нивоу.
- Израда акционог плана одрживог развоја енергетике „СЕАП“ (у складу са Законом о
ефикасном коришћењу енергије и обавези проистеклој из чланства „Повеља
Градоначелника“)
а) дефинисање пројектног задатка,
б) образовање комисије за јавну набавку и реализација јавне набавке,
ц) образовање комисије за праћење и активну сарадњу са извођачима посла,
д) прихватање нацрта СЕАП-а и организовање јавне расправе,
е) достава извођачима свих потребних информација за израду документа,
ф) упућивање коментара и примедби на текстове нацрта СЕАП-а, у циљу израде
тачнијег и квалитетнијег документа
3.
ЈКП Градска топлана:
3.1. Праћење рада ЈКП Градска топлана
3.2. Присуство седницама Надзорног одбора
3.3. Управни надзор над радом ЈКП Градска топлана
3.4. Прописивање услова и начина снабдевања топлотном енергијом:
-Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом,
-Тарифни систем за обрачун и начин обрачуна цене за грејање,
-Правилник о методологији за формирање цена топлотне енергије,
-Правилник о начину расподеле и обрачуну трошкова за испоручену топлотну енергију,
-Правилник за одређивање висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу,
-Правилник о преузимању постојећих мерача утрошка топлотне енергије и
прикључних подстаница купаца од стране енергетског субјекта,

-Правилник о утврђивању висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта
изградњом објеката топлификације
-Критеријуми и мерила за одређивање висине накнаде за издавање лиценце за
обављање енергетских делатности.
-Решење о вредности коефицијента за обрачун висине накнаде за издавање лиценце за
обављање енергетских делатности за 2013. и 2014. годину
4. Издавање лиценци за обављање делатности дистрибуције и производње топлотне
енергије у топланама,
-Усклађивање образаца и процедуре за издавање лиценце за обављање енергетских
делатности са новим Правилником о ближим условима и садржини захтева за издавање,
измену и одузимање лиценце за обављање енергетских делатности и о начину вођења
регистра издатих и одузетих лиценци.
5. Израда енергетског биланса јавних установа Града Ниша (око 530 објеката), што
подразумева:
-годишње прикупљање и обрада података о потрошњи енергије, енергената, води, техничкој
опремљености, инсталисаним капацитетима грејања, хлађења, ел. енергије, општи подаци о
објектима, корисницима објеката, возни парк и карактеристике возног парка, гориво за
возила, стање возила, просечна старост, механизација и друго за све објекте јавног сектора.
Активности:
-Припрема упитника и захтева за доставу података за израду енергетског биланса. У питању
је 12 врста детаљних табеларних упитника (од по 20 страна) и достава свим јавним
установама,
-Пружање помоћи и давање инструкција службеницима који попуњавају упитнике. Како су
тражени подаци веома детаљни, многи службеници не могу најбоље да се сналазе у
прибављању информација, техничких података, тумачењу рачуна и потрошње енергије,
енергената и воде и др., неопходно је пружити им помоћ и то путем телефона (дешава се да
са неким радницима морамо обављати више од 10 веома исцрпних и дугих разговора), као и
непосредно (њихов долазак код нас).
-Провера тачности и анализа прикупљених података (неки подаци су видно нетачни или
нелогични, због чега се приступа провери исправности такође путем телефона и непосредно.
-Уношење података у софтвер министарства за сваку установу, тј. за сваки објекат који
користи нека установа) и сваки возни парк.
-Израда збирне табеле о потрошњи енергије, енергената, воде, горива за возила и
механизацију, површине и грејне површине објеката и карактеристичне напомене за све
установе односно за око 530 објеката.
6.Организовање и учествовање на манифестацијама:
6.1.Недеља енергетике, што подразумева:
-припрему и дефинисање садржаја – програма,
-израду и дизајнирање флајера, огласа и постера, са техничком припремом за штампу,
-дефинисање и позивање званица (телефоном, е-маил-ом, писмом…),
-Организовање предавања И обезбеђивање предавача за панеле на тему енергетике,
-Активности на обезбеђивању потребне опреме, финансија и простора за сајам енергетике.
6.2.Сат за планет Земљу
-припрема и дефинисање садржаја – програма,
-дефинисање и позивање званица (телефоном, е-маил-ом, писмом…),
-активности на обезбеђивању потребне опреме, финансија и простора за програм
манифестације.
-сарадња са невладиним организацијама у заједничкој реализацији програма
6.3. Светски дан енергетске ефикасности
-припрема и дефинисање садржаја – програма,
-организовање трибине „Енергетска ефикасност у Нишу“
6.4. Остале промотивне активности из области енергетске ефикасности.
7. Учествовање у пројектима:

-Повеља Градоначелника,
-Energy cities,
-Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу европских интеграција,
-SD train
- NALED, „Сарадња Наледа и Града Ниша на пројекту доброг управљања на локалу“
-Учешће у раду Савета за енергетску ефикасност. (Пружање техничке помоћи, у раду, обрада
иницијатива Савета за ЕЕ).
-Учешће у раду мреже енергетских менаџера Србије
-Активности у оквиру програма Министарсрва на успостављању ЕСЦО модела финансирања
пројеката.
- Активности у оквиру Одбора за енергетску ефикасност СКГО-а.
8. Учествовање у раду радних тимова:
-Палилула – инфо, пријем питања и захтева грађана од стране информационог центра,
прослеђивање питања службеницима задужених за одговарајућу област и враћање
информације грађанима.
-Учешће у радном тиму за мале хидроелектране, у оквиру Министарства енергетике, развоја
и заштите животне средине за потребе другог јавног позива о слободним локацијама за мале
хидроелектране, обрада информација о локацијама, пружање информација заинтересованим
инвеститорима и учешће у раду комисија за додељивање локација.
-Гасификација и топлификација насеља у ГО Пантелеј (управна зграда ГО Пантелеј, ОШ
Мирослав Антић, вртић Колибри и други јавни објекти) и могућности за грађанство.
Разматрање и анализа предлога за гасификацију и топлификацију насеља. Предлагање
технички и финансијски најприхватљивијег решења.
-Учешће у радном тиму за реализацију пројекта ЈПП „Замена котлова на лож уље, котловима
на дрвену биомасу (пелет), односно природни гас, у школским и предшколским установама
Града Ниша“, учешће у стручном тиму за обраду и дефинисање конкурсне документације и
нацрта Уговора, добијање потребних мишљења и сагласности и техно економска анализа
пројекта.
-Учешће у радном тиму за обраду и предлог пројекта за конкурисање за доделу средстава из
Фонда за енергетску ефикасност, у организацији Министарства рударства и енергетике.
-Учешће у радном тиму за обраду и предлог пројекта за конкурисање за доделу средстава за
енергетску ефикасност из Фондације Блумберг – „Изазов Градоначелника“.
9.Јавно осветљење Града Ниша,
-праћење рада и активности везане за обављање функције јавног осветљења Града Ниша,
анализа и израда пројеката за замену живиних сијалица са сијалицама натријум притиска,
-примена мера енергетске ефикасности у јавном осветљењу.
10.Стручно усавршавање,
-Обука за енергетске менаџере, кроз предавања, тренинге, манифестације.
-Праћење могућности примене обновљивих извора енергије: хидро, еолске, термалне,
соларне и биомасе. (ОИЕ)
-Редовно праћење техничких иновација у области енергетике и унапређења енергетске
ефикасности путем интернета али и едукакација на скуповима који се организују у те сврхе
(ова тачка је једна од најважнијих, јер је директно везана за квалитетну реализацију послова)
11.Израда пројеката енергетске ефикасности, презентација на јавним скуповима за
финансирање ЕЕ пројеката у организацији Министарства.
-усаглашавање мера уштеде енергије и модела финансирања реализације поменутих
пројеката базираних на уштеди енергије и примене мера енергетске ефикасности (у са
Законом о ефикасном коришћењу енергије).
12.Поступања по дописима:
-корисницима система даљинског грејања у циљу пружања информација, помоћ у насталих
проблема и захтева, и упућивање на њихова права и обавезе.
-Према Градоначелнику, Градском већу и Скупштини Града по притужбама грађана.

-Учешће на скуповима са грађанима по питању појашњавања новог начина наплате
даљинског грејања по утрошку.
-Достава решења, правилника информација, појашњења: јавном сектору, невладином сектору
и грађанском сектору.
13. Израда софтвера за обраду података о енергетској потрошњи јавних установа на
територији града Ниша:
-Стварање база података
-Процедуре за обраду података, на бази одабраних индикатора
4. ОДЛУКА О КОМУНАЛНОМ РЕДУ („Службени лист Града Ниша“, број
57/2014/-ступањем на снагу ове одлуке престале да важе: Одлука о комуналном реду 67/
2013 и Одлука о општим условима за уређење града 23/2004, 104/2004, 14/2007 и 20/2011)
У циљу реализације Одлуке (члан 77-86) предузете су следеће активности:
Р.бр

НАЗИВ АКТА

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА

ДОНОСИЛАЦ

1.

Решење о раскопавању јавне површине 344

УКДЕС

2.

Решење о раскопавању јавне површине 1188

УКДЕС

3.

Решење о раскопавању јавне површине предмета 481

УКДЕС

13.07.201231.12.2012.
01-01.2013.31.12.2013
01.01.2014.13.07.2014.

5. ОДЛУКА О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА („Службени лист града Ниша“
број 89/2005)
У циљу реализације Одлуке (члан 37) предузете су следеће активности:
Р.бр

НАЗИВ АКТА

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА

ДОНОСИЛАЦ

1.

Решење о ексхумацији посмртних остатака 1

УКДЕС

2.

Решење о ексхумацији посмртних остатака 3

УКДЕС

3.

Решење о ексхумацији посмртних остатака 2

УКДЕС

13.07.201231.12.2012.
01-01.2013.31.12.2013
01.01.2014.13.07.2014.

6.ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И
УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ („Службени лист града Ниша“ 89/2005 и
38/2010)
У циљу реализације Одлуке (члан 11) предузете су следеће активности:
Р.бр
1.
2.
3.

НАЗИВ АКТА
Решење о одређивању локације, врсте и типа посуде за
смеће 81
Решење о одређивању локације, врсте и типа посуде за
смеће 112
Решење о одређивању локације, врсте и типа посуде за
смеће 42

ДОНОСИЛАЦ

УКДЕС
УКДЕС
УКДЕС

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА

13.07.201231.12.2012.
01-01.2013.31.12.2013
01.01.2014.13.07.2014.

7. ОДЛУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА:
- Одлука о јавним паркиралиштима (Службени лист града Ниша“2/2012)
- Одлука о јавном градском и приградском превозу путника на територији града
Ниша(Службени лист града Ниша“38/2011 и 2/2012)
- Одлука о ауто-такси превозу путника на територији Града Ниша („Службени лист
града Ниша“2/2012)

У области саобраћаја Управа је у наведеном периоду реализовала следеће
акте:
ДОНОСИЛАЦ

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА

УКДЕС

94/09
(29.12.2009) и
12/13
(11.02.2013)

Скупштина
града Ниша

2/2012
(18.01.2012)

Одлука о комуналном реду

Скупштина
града Ниша

67/2013
(29.08.2013) и
57/2014
(15.07.2014)

4.

Закон о безбедности саобраћаја на путевима

Скупштина
Републике
Србије

41/2009
(02.06.2010)

5.

Одлука о јавном градском и приградском превозу
путника на територији града Ниша

Скупштина
града Ниша

Сл. лист
града Ниша
бр. 38/2011 и
2/2012

6.

Решење о одређивању сталних линија у јавном градском
и приградском превозу путника на територији града
Ниша

УКДЕС

Сл. лист
града Ниша
бр. 59/2013 и
83/2013

Р.бр

НАЗИВ АКТА

1.

Решење о одређивању "Плаве зоне"

2.

Одлука о јавним паркиралиштима

3.

7.

Решење о одређивању стајалишта у јавном градском и
приградском превозу путника на територији града Ниша

УКДЕС

Сл. лист града
Ниша број
103/2012,
23/2013,
59/2013,
64/2013,
83/2013 и
11/2014

8.

Решење о утврђивању цена услуга превоза путника у
јавном градском и приградском превозу путника на
територији града Ниша

Градско
веће града
Ниша

Сл. лист
града Ниша,
41/2014

9.

Тарифни систем у јавном градском и приградском
превозу путника на територији града Ниша

Градско
веће града
Ниша

Сл. лист
града Ниша,
93/2013 и
41/2014

10.

Одлука о ауто-такси превозу путника на територији
Града Ниша

Скупштина
града Ниша

18.01.2012.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Решење о образовању Комисије за полагање испита из
области познавања прописа који регулишу такси превоз
и области познавања Града Ниша
Програм оптмалног организовања ауто-такси превоза на
територији Града Ниша у периоду од 2012. до
2017.године
Решење о давању сагласности на Програм оптмалног
организовања ауто-такси превоза на територији Града
Ниша у периоду од 2012. до 2017.године
Решење о образовању савета за безбедност саобраћаја
Града Ниша
Решење о одређивању такси стајалишта на територији
Града Ниша
Р е ш е њ е о утврђивању економски најниже цене у
оквиру такси тарифе по којој се ауто-такси превоз мора
обављати на територији Града Ниша

Градоначел
ник

бр.79/2009,
25/2010 и
83/2010

УКДЕС

14.03.2012.

Градско
веће Града
Ниша
Градоначел
ник

05.06.2012.
68/2012 и
93/2012

УКДЕС

07.04.2010.

Градско
веће Града
Ниша

14.05.2013.

У циљу реализације аката предузете су следеће ативности: Праћење стања
безбедности саобраћаја у граду и предлагање мере за унапређење безбедности
саобраћаја, са посебним освртом на безбедност саобраћаја у зонама основних
школа, предшколских установа, игралишта и других објеката. Израда предлога
пројеката, елабората, базе података, стандарда, мера и акција из области
безбедности саобраћаја. Реализација и ревизија пројеката, студија и мера
подизања нивоа заштите деце, пешака, хендикепираних и старих лица у
саобраћају. Праћење стања саобраћајне инфраструктуре, анализа утицаја на
безбедност саобраћаја и предлог мере за унапређење. Израда конкретних решења
за небезбедне локације.
Послови у оквиру рада Савета за безбедност саобраћаја града Ниша који је
образован решењем Градоначелника града Ниша („Сл. лист града Ниша“
бр.68/2012 и 93/2012): Обављање стручних и административно-техничких послова
у вези са реализацијом Програма савета за безбедност саобраћаја и то:
-прикупља предлоге и израђује нацрт Програма савета за текућу годину,
-израда нацрта закључка у вези појединачне јавних набавки Програма,
-реализација закључака Савета за безбедност саобраћаја у сарадњи са
управом за финансије одсек за јавне набавке (спровођење поступка јавне
набавке),
-старање о реализација уговора
-израда извештаја о раду Савета за безбедност саобраћаја.
Активности у вези са поступком за издавање одобрења за обављање
делатност такси превоза и решења о додели такси дозволе кровне ознаке и
евиденционе налепнице. Анализа и примена прописа из области такси превоза.
Послови у вези са евидентирањем промене података у такси дозволи, додела
кровне ознаке на основу валидног решења као и остале послове везане за такси
превоз. Евиденција о издатим такси дозволама и регистар кровних ознака.
Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Послови у оквиру комисије за полагање испита из области познавања
прописа који регулишу такси превоз и области познавања Града Ниша образована

решењем Градоначелника Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.79/2009,
25/2010 и 83/2010) су:
-Организовање испита за такси возача и проверу занања кандидата,
- доношење Правилника о начину полагања испита из области познавања
прописа који регулишу такси превоз и области познавања града Ниша.
- Одржавање испита најмање четри пута годишње (тромесечно), односно за
најмање 10 пријављених кандидата организује полагање испита области
познавања прописа који регулишу такси превоз и области познавања града Ниша.
-организује и благовремено обавести кандидате о роковима за полагање
испита.
-припреми испитна питања за проверу знања кандидата из познавања
прописа који регулишу такси превоз, и области познавања града Ниша
-о резултатима испита обавести управу надлежну за послове саобраћаја.
На основу извештаја комисије управа издаје уверење о положеном испиту
за такси возача.
А) Извештај о реализацији аката из табеле 1 у периоду од 13.07.2012. до
13.07.2014. год.
- ПЛАВА ЗОНА:
Издато налепница и решења за кретање возила у плавој зони: 3050;
Издато решења за дневно кретање возила у плавој зони: 1053;
- РЕШЕЊА ЗА РЕЗЕРВАЦИЈУ ПАРКИНГ МЕСТА
Укупно издато решења: 175;
- САГЛАСНОСТ ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
Укупно издатих сагласности: 126 (пре доношења Одлуке о комуналном реду,
сагласност се издавала у складу са ЗОБС-ом)
- РЕШЕЊА ЗА ИЗМЕНУ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА Укупан број решења: 593;
- РЕШЕЊА – САГЛАСНОСТИ НА САОБРАЋАЈНЕ ПРОЈЕКТЕ Укупан број
решења – сагласности: 78
- НАЛОЗИ ЗА ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА, Укупан број
издатих налога: 91;
- ОБАВЕШТЕЊА, Укупан број издатих обавештења: 685;
- УПУЋЕНИ ЗАХТЕВИ ,Укупан број захтева: 149;
- ИЗРАДА ИНФОРМАЦИЈА Укупан број информација: 263;
- КАРТИЦЕ ЗА ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ
УПРАВИ:
Издато месечних и полумесечних картица за градски превоз: 18700;
- КАРТИЦЕ ЗА ПРЕВОЗ У ЛОКАЛУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ
УПРАВИ: Издато месечних и полумесечних картица за превоз у локалу: 360;
- ПОПИС МЕСЕЧНИХ И ПОЛУМЕСЕЧНИХ КАРАТА КОД ПРЕВОЗНИКА укупан број пописа: 26;
- 381 оверених и регистрованих редова вожње,
- 22 успостављена нова стајалишта на градским и 7 стајалишта на
приградским линијама,

- 44 сагласности на измену трасе линија јавног градског и приградског
превоза путника на територији града Ниша,
- 3 решења о ценама превоза и 2 измене решења,
- 2 тарифна система и 1 измена тарифног система,
- 2 решења о одређивању сталних линија и 1 измена решења,
- 1 решење о одређивању стајалишта и 5 измена решења,
- 330 обавештења, информација, потврда и захтева на основу наведених аката
у области јавног градског и приградског превоза путника,
- Решење о додели кровне ознаке и такси дозволе за такси возило и такси
возача – 254,
- Решење о одобравању обављања такси делатности – 73,
- Решење о промени података у такси дозволи за такси возило – 110,
- Уверење о положеном испиту за такси возача – 259.
САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
У току 2012.године, Савет за безбедност саобраћаја града Ниша одржао је
шест седница.
Чланови Савета су у току 2012.год. посетили и учествовали у раду на:
 XI Међународни симпозијум „Превенција саобраћајних незгода на
путевима 2012“ одржаног 11. и 12.10.2012.год. у Новом Саду,
 „iSEC“ 3. Међународни сајам безбедности објеката, лица, инфраструктуре и
пословања одржаног 05.11.2012.год. у Београду,
 „Sweden-serbia road traffic safety forum“ одржаног у Београду, 4. и 5.
децембара 2012.год.
Приказ активности предвиђених Програмом коришћења средстава за
унапређење безбедности саобраћаја на територији града Ниша.
 Јавна набавка за израду Главног пројекта унапређења безбедности деце у
зонама школа обликована у 10 (десет) партија
 Јавна набавка за израду Главног пројекта унапређења безбедности
саобраћаја у зони улице Књажевачке.
 Јавна набавка за израду Главног пројекта утврђивања режима саобраћаја на
уличној и путној мрежи - зона СЦ „Чаир“.
 Јавна набавка добара-зимских пнеуматика за возила саобраћајне полиције
 Јавна набавка опреме и уређаја за материјално техничко опремање Oдељења
саобраћајне полиције
У току 2013.године, Савет за безбедност саобраћаја града Ниша одржао је пет
седница.
Приказ активности предвиђених Програмом коришћења средстава за
унапређење безбедности саобраћаја на територији града Ниша за 2013.
годину.
 Јавна набавка теретног возила за потребе МУП-а, Полицијска управа у
Нишу,
 Јавна набавка опреме (несесера за увиђаје саобраћајних незгода и ручних
батеријских лампи) за потребе МУП-а, Полицијске управе у Нишу.

 Јавна набавка опреме за обезбеђивање саобраћајних зона приликом
реализације измене режима саобраћајних токова по захтеву ЈКП ,,Горица''
Ниш
 Пројекат видео надзора на територији града Ниша
8. На основу Закона о управљању отпадом („Сл. гласник Републике
Србије“ број 36/2009 и 88/2010) и Одлуке о организацији градских управа Града
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 3/2014-пречишћен текст)у Управи за
комуналне деатности, енергетику и саобраћај обављају се и следећи послови:
издавање дозвола за сакупљање и транспорт неопасног/инертног отпада, дозвола
за складиштење, третман и/или одлагање неопасног/инертног отпада, потврда о
изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење мање од 2t неопасног
или 10t инертног отпада, локацијска одобрења за мобилна постројења за
управљање неопасним, инертним и/или опасним отпадом (поверени послови
Министарства пољопривреде и заштите животне средине), вођења евиденције и
достављања података надлежном министарству. Давање мишљења у поступку
издавања дозвола, на захтев министарства, у складу са законом. Припремање
локалног плана управљања отпадом у сарадњи са другим органима. Обављање
послова у циљу обезбеђења услова за спровођење локалног плана управљања
отпадом. Израда базе података оператера у области управљања отпадом и други
послови у складу са законом.
У циљу реализације послова поверених Законом о управљању отпадом, и на
основу Одлуке о организацији градских управа Града Ниша, у наведеном
периоду предузете су следеће активности:
 Решење о издавању дозволе за сакупљање и транспорт неопасног/инертног
отпада-укупно 9;
 Измена и допуна Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт
неопасног/инертног отпада-укупно 2;
 Решење о издавању дозволе за складиштење, третман и/или одлагање
неопасног/инертног отпада-укупно 6;
 Измена и допуна Решења о издавању дозволе за складиштење, третман и/или
одлагање неопасног/инертног отпада-укупно 2;
 Потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење мање од
2t неопасног или 10t инертног отпада-укупно 116;
 Издавање мишљења надлежном Министарству за издавање дозволе за
управљање неопасним, инертним или опасним отпадом, на захтев
министарства-укупно 4;
 Локацијска одобрења за мобилна постројења за управљање неопасним,
инертним и/или опасним отпадом-укупно 3;
 Закључак о обустави поступка на захтев странке-укупно 6;
 Закључак о одбацивању захтева због непотпуне документације-укупно 8.
 Ажурирање
катастра дивљих депонија који се доставља ресорном
Министарству
 стручни и административни послови за потребе Регионалног савета за
управљање отпадом Нишког региона
9.Одељење комуналне полиције Града Ниша, као организациона јединица Управе,
своја овлашћења примењује на основу следећих Одлука:

1. Одлука о комуналном реду („Службени лист Града Ниша“,број 57/2014)
2. Одлука о јавном градском и приградском превозу путника на територији
Града Ниша број 38/11 и 2/12),
3. Одлука о ауто-такси превозу путника на тероторији Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 2/12),
4. Одлука о јавним паркиралиштима („Службени лист Града Ниша“, број
2/12),
5. Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању
комуналним отпадом („Службени лист Града Ниша“, број 3/14),
6. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
(„Службени лист Града Ниша“, број 6/2014).
У циљу реализације наведених аката, у оквиру својих овлашћења, Одељење
комуналне полиције предузело је следеће активности: сузбијање нелегалне
продаје (ванпијачне) на јавним површинама, контрола продаје резаног дувана и
опреме, откривање нелегалног такси превоза, контрола коришћења такси
стајалишта, спречавање паркирања такси возила ван такси стајалишта, контрола
уредности и чистоће такси возила, контрола коришћења паркиралишта у граду,
обезбеђење поштовања начина сакупљања транспорта складиштења и одлагања
комуналног отпада и спречавање стварања дивљих депонија, поштовање кућног
реда у стамбеним зградама, очување јавних зелених површина на територији
Града Ниша, контрола начина држања домаћих животиња, обезбеђење поштовања
односно прекорачења радног времена у угоститељским, занатским и трговинским
објектима, обезбеђивање несметаног обављања јавног превоза путника у градском
и приградском саобраћају и др.

1
2
3
4

Поступање по службеној
дужности
Поступање по пријавама
грађана
Асистенција органима
града
Привремено одузимање
предмета

13.07-31.12.
2012.

01.01-31.12.
2013.

01.01-13.07.
2014.

УКУПНО

317

2092

1429

3838

1159

4223

4153

9535

129

1038

242

1409

28

2

11

37

5

Притужбе на рад КП

3

6

2

11

6

Употреба средстава
принуде

0

1

0

1

13.07-31.12.
2012.

01.01-31.12.
2013.

01.01-13.07.
2014.

УКУПНО

1

Заузеће јавних површина

166

489

350

1005

2

Паркирање
Уништавање јавних
зелених површина
Депоновање комуналног
отпада
Кућни ред у стамбеним
зградама

55

667

327

1049

61

524

236

821

184

292

179

655

77

145

143

365

3
4
5

6
7
8
9
10

Услови чувања домаћих
животиња
Такси превоз путника
Раскопавање
Уклањање снега и леда
остало
УКУПНО

124

143

154

421

6
16
9
778
1476

25
22
0
4008
6315

241
21
0
3931
5582

272
59
9
8717
13373

У периоду од 13.07.2012.године до 13.07.2014.године, поднето је укупно
8724 захтева Прекршајном суду у Нишу.

1

захтев за покретање
прекршајног поступка

13.07-31.12.
2012.

01.01-31.12.
2013.

01.01-13.07.
2014.

УКУПНО

910

3648

4166

8724

10.Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај послове из
свог делокруга, утврђене Одлуком о организацији градских управа Града
Ниша, обавља на следећи начин:
Радом Управе руководи начелник, који представља Управу, организује и
обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова у Управи, одлучује о
правима, обавезама и дужностима из радних односа запослених у Управи, стара се
о обезбеђивању материјалних и других услова за ефикасан рад и одговоран је за
законитост рада Управе, доноси правилнике, наредбе, упутства, решења и
закључке, решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих
јединица у Управи, одговоран је за законито коришћење средстава за
финансирање Управе и обавља друге послове у складу са прописима града.
Начелник Управе има заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност, као и три помоћника који
помажу начелнику Управе у руковођењу, организовању и обезбеђивању
ефикасности рада Управе и са начелником Управе се старају о распоређивању
послова у унутрашњим организационим јединицама.
У Управи су утврђене следеће унутрашње организационе јединице, у
оквиру којих се обављају послови Управе:
А - Одељење комуналне полиције, у оквиру кога су образоване:
-Подручна организациона јединица Исток (за подручја градских општина
Медијана и Нишка Бања), у оквиру које се образују две групе :
-Група за послове комуналне полиције Исток I
-Група за послове комуналне полиције Исток II
-Подручна организациона јединица Запад (за подручја градских општина
Палилула, Пантелеј и Црвени Kрст) ), у оквиру које су образоване две групе:
-Група за послове комуналне полиције Запад I
-Група за послове комуналне полиције Запад II.
У Одељењу комуналне полиције обављају се следећи послови:
-одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за
комуналну делатност,
-вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката
из области комуналне и других делатности из надлежности Града,

-остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном
саобраћају, у складу са законом и прописима Града,
-заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и
других јавних објеката од значаја за град,
-подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање
живота у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из
надлежности Града.
Б - Одсек за комуналне послове и послове управљања отпадом, у оквиру
кога се образују две групе:
-Група за комуналне послове
-Група за послове у области управљања отпадом
У Одсеку за комуналне послове и послове управљања отпадом врше се
послови у вези са обављањем комуналних делатности, као и стручни, техничкотехнолошки послови у вези са управљањем отпадом.
В - Одсек за саобраћај, у оквиру кога се образују три групе:
-Група за техничко регулисање саобраћаја
-Група за јавни превоз
-Група за безбедност саобраћаја и такси превоз
У Oдсеку за саобраћај обављају се послови у вези са регулисањем и
управљањем саобраћаја, послови техничког регулисања саобраћаја, послови у
области управљања површинама за паркирање и регулисања паркирања, послови
у вези са јавним градским и приградским саобраћајем, планирањем капацитета
мрежа линија, послови у области управљања квалитетом у систему јавног
масовног транспорта путника, послови у области безбедности саобраћаја и такси
превоза.
Г - Одсек за енергетику
У Одсеку за енергетику врше се послови који се односе на спровођење
основних начела енергетске политике, дефинисање стратегије и планова развоја
енергетике на локалном нивоу, прописивање услова и начина снабдевања
топлотном енергијом са правилима рада дистрибутивне мреже за топлотну
енергију и тарифни систем за одређивање цене топлотне енергије, као и други
послови из области енергетике.
Д - Одсек за модернизацију комуналних услуга
У Одсеку за модернизацију комуналних услуга врше се послови праћења и
унапређења функционисања јавних комуналних предузећа и комуналних
делатности, реализације пројеката и иницијатива са циљем модернизације рада
јавних комуналних предузећа и побољшања комуналне инфраструктуре.
Ђ - Одсек за правне и економско-финансијске послове, у оквиру кога се
образују две групе:
-Група за економско-финансијске послове
-Група за правне послове у области комуналних делатности, енергетике и
саобраћаја.
У Одсеку за правне и економско-финансијске послове, израђују се: нацрти
одлука, уговора и решења из делокруга рада Управе, реализују се одобрене
апропријације корисницима буџетских средстава за те области; извршавају се
финансијски послови; израђују појединачни правни акти, води се деловодни

протокол, архива, отпремање и разврставање поште за одређене области; врши се
управни надзор над радом предузећа која обављају послове из области
комуналних делатности и обављају послови у вези са утврђивањем цена
комуналних производа и услуга.

У Прилогу достављамо извештаје јавних и јавно-комуналних предузећа над
којима Управа врши надзор:
-ЈКП „Медиана“ Ниш
-ЈКП „Наиссус“ – Ниш
-ЈКП „Градска топлана“-Ниш
-ЈКП “Горица“-Ниш
-ЈКП “Обједињена налата“Ниш
-ЈП “Аеродром Ниш“-Ниш
-ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша
-ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
-ЈКП“ Паркинг-сервис“-Ниш
-ЈКП „Тржница“Ниш

НАЧЕЛНИК

Миодраг Брешковић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
Број: ____/2014-06
Датум: 04.09.2014.

Градоначелник Ниша
Градско веће
Ниш, ул. 7. јула бр. 2

Предмет: Извештај о реализацији и извршавању одлука и
других аката Скупштине Града Ниша, Градског
већа Града Ниша и Градоначелника Града Ниша за
период 13.07.2012.год до 15.07.2014. год. по налогу
број 2559/2014-01 од 22.07.2014. год.

А/ ОДЛУКЕ - БУЏЕТ
Б/ ТАБЕЛА СА ПРОГРАМИМА, ПРОПИСИМА И ПЛАНОВИМА
Напомена: у прилогу Извештаја Управе су 1/ Извештај ЈП Градска
стамбена агенција, која је индиректни буџетски корисник преко Управе за
планирање и изградњу и 2/ Извештај ЈП Завод за урбанизам Ниш која се
делимично финансира преко ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, а
делимично је на тржишту, а над којом преко Управа за планирање и изградњу
врши управни надзор.

Начелник:
Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ.
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ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ И ИЗВРШАВАЊУ ОДЛУКА И ДРУГИХ АКАТА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША,
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША И ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД 13.07.2012.ГОД ДО 15.07.2014. ГОД.

А/ ОДЛУКЕ - БУЏЕТ

Одлука о буџету за 2012. годину
(донела Скупштина Града Ниша; Службени лист бр. 79/2011 од 22.12.2011. године)
Планирано: 75.651.000,00 динара- опште услуге: 30.600.000,00 динара
- стамбени развој: 45.051.000,00 динара
Реализовано: 60.869.529,00 динара
Пренета су средства у износу од 60.869.529,00 динара што представља 80,46% од средстава планираних за 2012.
годину.
За рашћишћавање локације у кругу фабрике ''Нитекс'' утрошена су средства у износу од 29.396.248,00 динара, а за
реализацију Стамбене стратегије Града и Програма и пројеката за социјаллно становање- изградња станова у улици
Мајаковски и Петра Аранђеловића у Нишу у износу од 31.473.281,00 динара.
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Одлука о буџету за 2013. годину
(донела Скупштина Града Ниша; Службени лист бр. 108/2012 од 21.12.2012. године; Службени лист бр. 15/2013 од
13.03.2013. године; Службени лист бр. 29/2013 од 16.04.2013. године)
Планирано: 400.462.000,00 динара - опште услуге: 27.412.000,00 динара
- стамбени развој: 373.050.000,00 динара
Реализовано: 10.469.938,00 динара
Пренета су средства у износу од 10.469.938,00 динара на име пословања индиректног корисника буџета ЈП ГСА
(плате и доприноси, накнаде у натури, трошкови службених путовања, стални трошкови, услуге по уговору, материјал,
репрезентација).
У 2013. години није било радова на изградњи станова за социјално становање тако да нема нереализованих, а
уговорених обавеза у делу инвестиционих активности.
Поступак јавне набавке окончан почетком 2014. године.
Одлука о буџету за 2014. годину
(донела Скупштина Града Ниша; Службени лист бр. 95/2013 од 17.12.2013. године)
Планирано: 275.258.000,00 динара - опште услуге: 58.258.000,00 динара
- стамбени развој: 217.000.000,00 динара
Реализовано: 51.382.869,00 динара
До 31.07.2014. године пренета су средства у износу од 51.382.869,00 динара, од којих је 12.871.792,00 динара на име
пословања индиректног корисника буџета ЈП Градска стамбена агенција (плате и доприноси, накнаде у натури, трошкови
службених путовања, стални трошкови, услуге по уговору, материјал, репрезентација итд).
Што се тиче изградње станова за социјално становање на локацији у улици Мајаковског у Нишу пренета су средстава
по испостављеним ситуацијама у износу од 38.511.077,00 динара.
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Б/ ТАБЕЛА СА ПРОГРАМИМА, ПРОПИСИМА И ПЛАНОВИМА

Ред.
бр.

1.

Назив акта

Назив
доносиоца
акта

Датум
доношења

Активности на
реализацији
акта

Позитивни
ефекти и
проблеми

Списак мера
за
побољшање
ефикасности

Закључак о План даљих
предузетим активности
активности
ма

представља
предуслов за
организовано
реализовање
уређења Града у
складу са
приоритетима и
могућностима
представља
предуслов за
организовано
реализовање
уређења Града у
складу са
приоритетима и
могућностима
уређење мерила у
складу са
прописима и
определењима
Града

потребно је да
Програми буду
реалнији

завршена
активност

завршена
активност

потребно је да
Програми буду
реалнији

завршена
активност

завршена
активност

спречавање
нелегалне
градње и
повећање
процента
наплате

завршена
активност

завршена
активност

ПРОГРАМИ И ПРОПИСИ

1.1.

ПРОГРАМ
уређивања
грађевинског
земљишта и
изградње са
финансијским
планом за 2013.

Скупштинa
града Ниша

усвојен
24.12.2012.
("СЛГН"
109/2012)

Програм
реализује ЈП
Дирекција за
изградњу Града
Ниша

1.2.

ПРОГРАМ
уређивања
грађевинског
земљишта и
изградње са
финансијским
планом за 2014.
ОДЛУКА о
мерилима за
утврђивање
накнаде за
уређивање
грађевинског
земљишта

Скупштинa
града Ниша

усвојен
26.12.2013.
("СЛГН"
102/2013)

Програм
реализује ЈП
Дирекција за
изградњу Града
Ниша

Скупштинa
града Ниша

усвојен
03.02.2014.
("СЛГН"
6/2014)

Одлуку
реализује ЈП
Дирекција за
изградњу Града
Ниша

1.3.

3

1.4.

1.5.

1.6.

ОДЛУКА о
изменама и
допунама
Одлуке о
мерилима за
утврђивање
накнаде за
уређивање
грађевинског
земљишта
ПРАВИЛНИК о
типу, величини,
условима и
поступку за
постављање
објеката и
средстава за
оглашавање на
територији
Града Ниша
ПРАВИЛНИК о
избору
корисника места
за оглашавање

Скупштинa
града Ниша

усвојен
15.07.2014.
("СЛГН"
57/2014)

Одлуку
реализује ЈП
Дирекција за
изградњу Града
Ниша

уређење мерила у
складу са
прописима и
определењима
Града

спречавање
нелегалне
градње и
повећање
процента
наплате

завршена
активност

завршена
активност

Градоначел
ник Града
Ниша

верификов
ан од
стране
Градоначе
лника
14.04.2014.
("СЛГН"
26/2014)

омогућава
расписивање
конкурса према
припремљеним
пакетима

увођење
комуналног реда и
повећање
градских прихода

ефикасна
реализација
конкурса према
припремљеним
пакетима

завршена
активност

завршена
активност

Градоначел
ник Града
Ниша

верификов
ан од
стране
Градоначе
лника
13.06.2014.
("СЛГН"
52/2014)

омогућава
расписивање
конкурса према
припремљеним
пакетима

увођење
комуналног реда и
повећање
градских прихода

ефикасна
реализација
конкурса према
припремљеним
пакетима

завршена
активност

завршена
активност

4

1.7.

2.
2.1.

2.2.

ОДЛУКА
о изменама и
допунама
Одлукe o
постављању
мањих
монтажних
објеката на
јавним
површинама на
територији града
Ниша

Скупштинa
града Ниша

усвојена
15.07.2014.
("СЛГН"
57/2014)

омогућава
прецизирање
прописа и
отклањање
непрецизности

увођење
комуналног реда и
повећање
градских прихода

омогућава
усвајање
Плана локација
за киоске на
јавним
површинама

завршена
активност

завршена
активност

усвојен
11.09.2012.
("СЛГН"
68/2012)

План је
предуслов за
даље активности
и издавање
дозвола

недостају
инвестиције на
подручју Плана

стимулисање
потенцијалних
инвеститора

завршена
активност,
План је
усвојен

завршена
активност,
План је
усвојен

усвојен
18.09.2012.
("СЛГН"
72/2012)

План је
предуслов за
даље активности
и издавање
дозвола

главни проблеми
су због
неусаглашености
катастра
непокретности и
преузетих
података из
земљишних књига

потребне
измене и
допуне Плана,
потребно
директно
издавање
дозвола

завршена
активност,
План је
усвојен

завршена
активност,
План је
усвојен

УСВОЈЕНИ ПЛАНОВИ
Измене и допуне
Плана детаљне
регулације
рекреативног
центра ''Лозни
калем'' у Нишкој
Бањи
План Генералне
регулације
подручја ГО
Медијана

Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
48/2011)
Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
83/2009 и
80/2011)

5

2.3.

План генералне
регулације
подручја ГО
Пантелеј - прва
фаза

2.4.

План генералне
регулације
подручја ГО
Црвени Крст прва фаза

2.5.

План генералне
регулације
подручја ГО
Нишка Бања прва фаза

2.6.

План генералне
регулације
подручја ГО
Палилула - прва
фаза

Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
83/2009 и
80/2011)
Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
83/2009 и
80/2011)
Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
83/2009 и
80/2011)
Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
83/2009 и
80/2011)

усвојен
12.12.2012.
("СЛГН"
102/2012)

План је
предуслов за
даље активности
и издавање
дозвола

главни проблеми
су због
неусаглашености
катастра
непокретности и
преузетих
података из
земљишних књига

потребне
измене и
допуне Плана,
потребно
директно
издавање
дозвола

завршена
активност,
План је
усвојен

завршена
активност,
План је
усвојен

усвојен
12.12.2012.
("СЛГН"
102/2012)

План је
предуслов за
даље активности
и издавање
дозвола

главни проблеми
су због
неусаглашености
катастра
непокретности и
преузетих
података из
земљишних књига

потребне
измене и
допуне Плана,
потребно
директно
издавање
дозвола

завршена
активност,
План је
усвојен

завршена
активност,
План је
усвојен

усвојен
12.12.2012.
("СЛГН"
102/2012)

План је
предуслов за
даље активности
и издавање
дозвола

главни проблеми
су због
неусаглашености
катастра
непокретности и
преузетих
података из
земљишних књига

потребне
измене и
допуне Плана,
потребно
директно
издавање
дозвола

завршена
активност,
План је
усвојен

завршена
активност,
План је
усвојен

усвојен
24.12.2012.
("СЛГН"
111/2012)

План је
предуслов за
даље активности
и издавање
дозвола

главни проблеми
су због
неусаглашености
катастра
непокретности и
преузетих
података из
земљишних књига

потребне
измене и
допуне Плана,
потребно
директно
издавање
дозвола

завршена
активност,
План је
усвојен

завршена
активност,
План је
усвојен

6

2.7.

2.8.

2.9.

2.10

План детаљне
регулације
простора
''Триангле''
северно од
улице Јована
Ристића у Нишу
План детаљне
регулације
Поповачких
колектора за
одвођење
атмосферских и
употребљених
вода
Измена и допуна
Плана детаљне
регулације
колектора од
насеља 9. мај до
нишавског
колектора
План генералне
регулације
подручја ГО
Палилула - 2.
фаза

Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
15/2013)
Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
29/2013)

усвојен
29.08.2013.
("СЛГН"
67/2013)

План је
предуслов за
даље активности
и издавање
дозвола

недостају
инвестиције на
подручју Плана

стимулисање
потенцијалних
инвеститора

завршена
активност,
План је
усвојен

завршена
активност,
План је
усвојен

усвојен
29.08.2013.
("СЛГН"
67/2013)

План је
предуслов за
даље активности
и издавање
дозвола

побољшање
квалитета
животне средине,
омогућавање
нових инвестиција

реализација је
у току,
омогућиће нове
привредне
комплексе

завршена
активност,
План је
усвојен

завршена
активност,
План је
усвојен

Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
29/2013)
Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
83/2009 и
80/2011)

усвојен
02.10.2013.
("СЛГН"
73/2013)

План је
предуслов за
даље активности
и издавање
дозвола

омогућава
приватну
производну
инвестицију

приватна
инвестиција

завршена
активност,
План је
усвојен

завршена
активност,
План је
усвојен

усвојен
02.10.2013.
("СЛГН"
73/2013)

План је
предуслов за
даље активности
и издавање
дозвола

главни проблеми
су због
неусаглашености
катастра
непокретности и
преузетих
података из
земљишних књига

потребне
измене и
допуне Плана,
потребно
директно
издавање
дозвола

завршена
активност,
План је
усвојен

завршена
активност,
План је
усвојен

7

2.11

План генералне
регулације
подручја ГО
Црвени Крст - 2.
фаза

2.12

План детаљне
регулације
комплекса "К1" у
делу радне зоне
"Север" западно од пута
Р-214 у Нишу
План детаљне
регулације
комплекса "К4" у
делу Радне зоне
СЕВЕР западно од пута
Р-214 у Нишу
ПДР пословнопроизводнотрговинског
комплекса на
простору
инфраструктурн
ог коридора
аутопута Е-75
деоница
Београд-Ниш

2.13

2.14

Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
83/2009 и
80/2011)
Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
80/2011)
Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
68/2012)
Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
80/2011)

усвојен
18.12.2013.
("СЛГН"
96/2013)

План је
предуслов за
даље активности
и издавање
дозвола

главни проблеми
су због
неусаглашености
катастра
непокретности и
преузетих
података из
земљишних књига

потребне
измене и
допуне Плана,
потребно
директно
издавање
дозвола

завршена
активност,
План је
усвојен

завршена
активност,
План је
усвојен

усвојен
02.10.2013.
("СЛГН"
73/2013)

План је
предуслов за
даље активности
и издавање
дозвола

недостају
инвестиције на
подручју Плана

стимулисање
потенцијалних
инвеститора

завршена
активност,
План је
усвојен

завршена
активност,
План је
усвојен

усвојен
02.10.2013.
("СЛГН"
73/2013)

План је
предуслов за
даље активности
и издавање
дозвола

омогућена
инвестиција и
пресељење
комплекса
Нишекспреса

приватна
инвестиција

завршена
активност,
План је
усвојен

завршена
активност,
План је
усвојен

усвојен
јануар
2014.
("СЛГН"
5/2014)

План је
предуслов за
даље активности
и издавање
дозвола

омогућава
приватну
пословну
инвестицију

приватна
инвестиција

завршена
активност,
План је
усвојен

завршена
активност,
План је
усвојен

8

2.15

2.16

План детаљне
регулације
резервоарског
простора IV
висинске зоне југ на локацији
''Марково кале''
План детаљне
регулације
комплекса
Електронске
индустрије Ниш

2.17

План детаљне
регулације
скијалишта
"Бојанине воде"
на Сувој
планини

2.18

План детаљне
регулације
Медошевачког
колектора за
одвођење
употребљених
вода
План детаљне
регулације
Чамурлијских
колектора за
одвођење
атмосферских и
употребљених
вода

2.19

Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
68/2012)
Скупштинa
града на
основу Одл.
о изради
("СЛГН"
101/2012)
Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
29/2013)
Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
29/2013)
Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
29/2013)

усвојен
април
2014.
("СЛГН"
26/2014)

План је
предуслов за
даље активности
и издавање
дозвола

решава
водоснабдевање
највиших делова
Града, односно ГО
Палилуле

активности у
складу са
приоритетима
и могућностима
Града

завршена
активност,
План је
усвојен

завршена
активност,
План је
усвојен

усвојен
април
2014.
("СЛГН"
26/2014)

План је
предуслов за
даље активности
и издавање
дозвола

недостају
инвестиције на
подручју Плана

стимулисање
потенцијалних
инвеститора

завршена
активност,
План је
усвојен

завршена
активност,
План је
усвојен

усвојен
15.07.2014.
("СЛГН"
57/2014)

План је
предуслов за
даље активности
и издавање
дозвола

омогућава
комплетирање
спортскотуристичког
комплекса

активности у
складу са
приоритетима
и могућностима
Града

завршена
активност,
План је
усвојен

завршена
активност,
План је
усвојен

усвојен
15.07.2014.
("СЛГН"
57/2014)

План је
предуслов за
даље активности
и издавање
дозвола

побољшање
квалитета
животне средине,
омогућавање
нових инвестиција

предстоји
реализација,
омогућиће нове
привредне
комплексе

завршена
активност,
План је
усвојен

завршена
активност,
План је
усвојен

усвојен
16.04.2013.
15.07.2014.
("СЛГН"
57/2014)

План је
предуслов за
даље активности
и издавање
дозвола

побољшање
квалитета
животне средине,
омогућавање
нових инвестиција

предстоји
реализација,
омогућиће нове
привредне
комплексе

завршена
активност,
План је
усвојен

завршена
активност,
План је
усвојен

9

2.20

План детаљне
регулације блока
"Б-4"

2.21

План
размештаја
башти
угоститељских
објеката на
територији
Града Ниша
План места за
постављање
објеката,
односно
средстава за
оглашавање

2.22

3.
3.1.

Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
73/2013)
Скупштинa
града Ниша

усвојен
15.07.2014.
("СЛГН"
57/2014)

План је
предуслов за
даље активности
и издавање
дозвола

омогућава
локацију новог
Народног музеја

активности у
складу са
приоритетима
и могућностима
Града

завршена
активност,
План је
усвојен

завршена
активност,
План је
усвојен

усвојен
15.07.2014.
("СЛГН"
57/2014)

План је
предуслов за
даље активности
и издавање
решења

плански
побољшава
садашње стање,
уводи ред и
омогућава
повећање прихода
Града

реализација
појединачних
корисника уз
строжу
контролу
инспекција

завршена
активност,
План је
усвојен

завршена
активност,
План је
усвојен

Градоначел
ник Ниша

верификов
ан од
стране
Градоначе
лника
21.07.2014.

План је
предуслов за
даље активности
и издавање
решења

омогућава
повећање прихода
Града

реализација
корисника по
пакетима
додељених на
основу
конкурса

завршена
активност,
План је
усвојен

завршена
активност,
План је
усвојен

предстоји
усвајање Плана,
што ће
омогућити даље
активности и
издавање
дозвола

омогућава
реализацију, али
проблем ће
представати
решење
имовинских
односа

убрзати
процедуру
усвајања
Плана

обављена
комплетна
процедура
разматрања
Плана и
стручне
верификациј
е

усвајање
Плана на
седници
Скупштине
Града

ПЛАНОВИ У ПРОЦЕСУ ВЕРИФИКАЦИЈЕ
План детаљне
регулације дела
државног пута Р214 од
стационаже
173+255 до
стационаже
175+212 у Нишу

Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
11.09.2012.
("СЛГН"
68/2012)

Завршена
је
комплетна
процедура,
план је
пред
усвајањем.
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3.2.

3.3.

3.4.

Измене и допуне
Плана детаљне
регулације
насеља "9. мајсевер" у делу
Новопланиране
улице (веза
улице
Брестовачке и
улице
Јастребачких
партизана) у
Нишу
План детаљне
регулације
депоније смећа
"Бубањ" на
територији града
Ниша

Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
68/2012)

Завршена
је
комплетна
процедура,
план је
пред
усвајањем.

предстоји
усвајање Плана,
што ће
омогућити даље
активности и
издавање
дозвола

омогућава
реализацију

убрзати
процедуру
усвајања
Плана

обављена
комплетна
процедура
разматрања
Плана и
стручне
верификациј
е

усвајање
Плана на
седници
Скупштине
Града

Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
109/2012 и
29/2013)
План детаљне
Скупштинa
регулације пута
града Ниша
Плоче - Бојанине на основу
воде
Одлуке о
изради
("СЛГН"
29/2013)

Завршена
је
комплетна
процедура,
план је
пред
усвајањем.

предстоји
усвајање Плана,
што ће
омогућити даље
активности и
проширење
депоније

омогућава
реализацију,
побољшава
еколошке услове и
заштиту животне
средине

убрзати
процедуру
усвајања
Плана

обављена
комплетна
процедура
разматрања
Плана и
стручне
верификациј
е

усвајање
Плана на
седници
Скупштине
Града

Завршена
је
комплетна
процедура,
план је
пред
усвајањем.

предстоји
усвајање Плана,
што ће
омогућити даље
активности и
издавање
дозвола

омогућава
реализацију, у
зависности од
приоритета и
могућности Града
и Републике

убрзати
процедуру
усвајања
Плана

обављена
комплетна
процедура
разматрања
Плана и
стручне
верификациј
е

усвајање
Плана на
седници
Скупштине
Града
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3.5.

3.6.

3.7.

План детаљне
регулације
комплекса
трафостанице
110/10 kV "Ниш
6" са
прикључним
двоструким
далеководом
110 Kv у Нишу
План детаљне
регулације
одморишта"Труп
але" тип II - лево
на простору
инфраструктурн
ог коридора
аутопута Е-75,
деоница
Београд - Ниш
План детаљне
регулације
примарног
цевовода друге
висинске зоне
водоснабдевања
од насеља Доњи
Комрен у правцу
насеља Горња
Топоница са
локацијом
планираног
резервоара

Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
29/2013)

Завршена
је
комплетна
процедура,
план је
пред
усвајањем.

предстоји
усвајање Плана,
што ће
омогућити даље
активности и
издавање
дозвола

омогућава
реализацију, у
зависности од
приоритета и
могућности
електродистрибуц
ије

убрзати
процедуру
усвајања
Плана

обављена
комплетна
процедура
разматрања
Плана и
стручне
верификациј
е

усвајање
Плана на
седници
Скупштине
Града

Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
29/2013)

Завршена
је
комплетна
процедура,
план је
пред
усвајањем.

предстоји
усвајање Плана,
што ће
омогућити даље
активности и
издавање
дозвола

омогућава
приватну
пословну
инвестицију

приватна
инвестиција

обављена
комплетна
процедура
разматрања
Плана и
стручне
верификациј
е

усвајање
Плана на
седници
Скупштине
Града

Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
29/2013)

Завршена
је
комплетна
процедура,
план је
пред
усвајањем.

предстоји
усвајање Плана,
што ће
омогућити даље
активности и
издавање
дозвола

омогућава
реализацију, у
зависности од
приоритета и
могућности Града

убрзати
процедуру
усвајања
Плана

обављена
комплетна
процедура
разматрања
Плана и
стручне
верификациј
е

усвајање
Плана на
седници
Скупштине
Града
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3.8.

План детаљне
регулације
аеродрома
"Константин
Велики" у Нишу

3.9.

План детаљне
регулације
Трупалских
колектора за
одвођење
атмосферских и
употребљених
вода
План детаљне
регулације
саобраћајнице
јужно од реке
Нишаве

3.10

(од Булевара
Медијана до
границе II фазе
ПГР-а ГО Нишка
Бања)

Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
48/2013)
Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
29/2013)

Завршена
је
комплетна
процедура,
план је
пред
усвајањем.
Завршена
је
комплетна
процедура,
план је
пред
усвајањем.

предстоји
усвајање Плана,
што ће
омогућити даље
активности и
издавање
дозвола

Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
73/2013)

Завршена
је
комплетна
процедура,
план је
пред
усвајањем.

предстоји
усвајање Плана,
што ће
омогућити даље
активности и
издавање
дозвола

предстоји
усвајање Плана,
што ће
омогућити даље
активности и
издавање
дозвола

омогућава
реализацију,
постићи ће се
постизање ранга
аеродрома и
привлачење
потенцијалних
превозника
омогућава
реализацију, у
зависности од
приоритета и
могућности Града

убрзати
процедуру
усвајања
Плана

омогућава
реализацију, у
зависности од
приоритета и
могућности Града

убрзати
процедуру
усвајања
Плана

убрзати
процедуру
усвајања
Плана

обављена
комплетна
процедура
разматрања
Плана и
стручне
верификациј
е
обављена
комплетна
процедура
разматрања
Плана и
стручне
верификациј
е

усвајање
Плана на
седници
Скупштине
Града

обављена
комплетна
процедура
разматрања
Плана и
стручне
верификациј
е

усвајање
Плана на
седници
Скупштине
Града

усвајање
Плана на
седници
Скупштине
Града
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4.

ПЛАНОВИ У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ

4.1.

План генералне
регулације
подручја ГО
Пантелеј - 2.
фаза

Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
83/2009 и
80/2011)

4.2.

План генералне
регулације
подручја ГО
Нишка Бања - 2.
фаза

4.3.

ПДР комплекса
"К3" у делу
радне зоне
"Север" западно
од пута Р-214 у
Нишу

Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
83/2009 и
80/2011)
Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
80/2011)

завршен и
сумиран
јавни увид,
након
добијања
претходног
мишљења
ГО
Пантелеј,
прерађен
нацрт и
упућује се
на нови
јавни увид
завршен, и
али не и
сумиран
јавни увид,
постоји
застој у
изради

у току је
припрема
планских
решења за
наставак
процедуре

постоји застој у
реализацији

убрзати
процедуру
припреме,
расправе и
верификације

отклонити
досадашње
проблеме у
изради и
верификациј
и

усвајање
Плана

у току је
припрема
планских
решења за
наставак
процедуре

постоји застој у
реализацији

убрзати
процедуру
припреме,
расправе и
верификације

отклонити
досадашње
проблеме у
изради и
верификациј
и

усвајање
Плана

Израда је у
току.

у току је
припрема
планских
решења за
наставак
процедуре

постоји застој у
реализацији

убрзати
процедуру
припреме,
расправе и
верификације

отклонити
досадашње
проблеме у
изради и
верификациј
и

усвајање
Плана
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4.4.

4.5.

4.6.

5.
5.1.

План детаљне
регулације
постројења за
пречишћавање
употребљених
вода у КО
Трупале
План детаљне
регулације блока
на Трошарини у
Нишу

Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
29/2013)
Скупштинa
града Ниша
на основу
Одлуке о
изради
("СЛГН"
68/2012)

План локација за
киоске на јавним
површинама

Израда
плана је у
току.

у току је
припрема
планских
решења за
наставак
процедуре

постоји застој у
реализацији

убрзати
процедуру
припреме,
расправе и
верификације

отклонити
досадашње
проблеме у
изради и
верификациј
и

усвајање
Плана

Израда
плана је у
току.

у току је
припрема
планских
решења за
наставак
процедуре

постоји застој у
реализацији

убрзати
процедуру
припреме,
расправе и
верификације

отклонити
досадашње
проблеме у
изради и
верификациј
и

усвајање
Плана

Израда
прерађеног
решења
плана је у
току.

у току је
припрема
планских
решења за
наставак
процедуре

постоји застој у
реализацији

убрзати
процедуру
припреме,
расправе и
верификације

отклонити
досадашње
проблеме у
изради и
верификациј
и

усвајање
Плана

омогућавање
регионалних
инфраструктурних
инвестиција

ефикасно
урадити нацрт,
организовати
процедуру
јавне расправе
и стручне
верификације

Одлука о
изради је
ефикасно
припремље
на и донета

израда,
верификација
и усвајање
Плана

ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ НОВИХ ПЛАНОВА у 2014.
Одлука о
изради: ПДР
магистралног
гасовода МГ-10
Ниш Димитровград граница
Србија/Бугарска
на територији
града Ниша

Одлука о
изради
донета
15.07.2014.
("СЛГН"
57/2014)

Израда
плана је у
току.

спровести
процедуру
разматрања и
усвајања Плана
у складу са
важећим
прописима
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5.2.

5.3.

Одлука о
изради: ПДР
дистрибутивног
гасовода од
тачке Н1 на
дистрибутивној
гасоводној
мрежи
„Индустријска
зона Доње
Међурово“ до
МРС „Вулкан“ у
кругу фабрике
„Вулкан“ у Нишу
Одлука о
изради: ПГР
обилазне пруге
на подручју
Града Ниша

Одлука о
изради
донета
15.07.2014.
("СЛГН"
57/2014)

Израда
плана је у
току.

спровести
процедуру
разматрања и
усвајања Плана
у складу са
важећим
прописима

омогућавање
регионалних
инфраструктурних
инвестиција

ефикасно
урадити нацрт,
организовати
процедуру
јавне расправе
и стручне
верификације

Одлука о
изради је
ефикасно
припремље
на и донета

израда,
верификација
и усвајање
Плана

Одлука о
изради
донета
15.07.2014.
("СЛГН"
57/2014)

Израда
плана је у
току.

спровести
процедуру
разматрања и
усвајања Плана
у складу са
важећим
прописима

омогућавање
регионалних
саобраћајних
инвестиција и
решење градских
саобраћајних
проблеме

ефикасно
урадити нацрт,
организовати
процедуру
јавне расправе
и стручне
верификације

Одлука о
изради је
ефикасно
припремље
на и донета

израда,
верификација
и усвајање
Плана

oбрадили:
Слађана Жикић, дипл. ецц.

Начелник:

Мирољуб Станковић, дипл.инж.арх.

Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Николе Пашића 24
БРОЈ:
ДАТУМ:

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ПРЕДМЕТ:Извештај за период 13.07.2012. године-13.07.2014. године
Веза: Ваш број 2559/2014-01 од 11.07.2014. године

Поступајући по налогу Градоначелника Града Ниша, бр.2559/2014-01 од
11.07.2014. године, Управа за имовину и инспекцијске послове даје

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ И ИЗВРШАВАЊУ ОДЛУКА И ДРУГИХ
АКАТА СКУПШТИНЕ ГРАДА, ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША И
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД 13.07.2012.
ГОДИНЕ ДО 13.07.2014. ГОДИНЕ

OРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО
ЗА
ОБЛАСТ
ПРАВНИХ
И
ОПШТИХ
ПОСЛОВА,
ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ РАДА УПРАВЕ И
ПОСЛОВА ПРЕУЗИМАЊА И ПРИВРЕМЕНОГ ЧУВАЊА СТВАРИ У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У извештајном периоду, израђен је Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Управи за имовину и инспекцијске послове. бр. 929/201304 од 13.03.2013. године, за коју је добијена сагласност Градског већа Града Ниша.
Урађене су и Правилници о изменама и допунама правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места бр. 1425/2013-04 од 10.04.2013. године и
бр. 2962/2013-04 од 16.07.2013. године.
Урађен је и Предлог Одлуке о изменама Одлуке о организацији градских управа
Града Ниша бр 1040/2014-04. од 12.03.2014. године, као и 47/2014-04 од 08.01.2014.
године и достављени Градском већу Града Ниша. Ова Управа је урадила и предлог и
графичку шему за поделу Управе за имовину и инспекцијске послове, као и предлог и
графичку шему јединствене Градске Управе и доставила Служби за послове
Градоначелника.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО
ЗА ОБЛАСТ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И СТАМБЕНИХ ПОСЛОВА
Одсек за стамбене послове
I УПРАВНИ НАДЗОР НАД РАДОМ ЈП „НИШСТАН“
Редни
број

1.

НАЗИВ АКТА

НАЗИВ
ДОНОСИОЦА
АКТА

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА
АКТА

Препорука
Градског већа о
задужењима и
инвестиционим

Градско веће Града Бр. 459-18/2012Ниша
03 од 19.07.2012.
год.

САДРЖАЈ
АКТИВНОС И НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКТА
Праћење реализације
Препоруке

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

улагањима ЈП и
установа
Решење о
усвајању
извештаја о
пословања ЈП
„Нишстан“ за
2011. годину
Одлука о допуни
Одлуке о
оснивању ЈП
„Нишстан“
Решење о давању
сагласности на
одлуку о
одређивању цена
одржавања
стамбеног и
пословног
простора
Решење о давању
сагласности на
програм
пословања ЈП
„Нишстан“ за
2013. годину
Решење о давању
сагласности на
измену Статута
ЈП „Нишстан“
Препорука
Градског већа о
организованој
куповини
месечних карата
Решење о
усвајању
извештаја о
пословања ЈП
„Нишстан“ за
2012. Годину
Одлука о
изменама и
допунама Одлуке
о оснивању ЈП

Скупштина Града
Ниша

Бр. 06-277/201217-02 од
18.09.2012. год.

Припрема нацрта
решења и
образложења решења
у сарадњи са ЈП
„Нишстан“

Скупштина Града
Ниша

Бр. 06-510/201212-02 од
12.12.2012. год

Припрема нацрта
одлуке и образложења

Градско веће Града Број 105-2572013Ниша
03 од 29.01.2013.
год.

Припрема нацрта
решења и
образложења решења
у сарадњи са ЈП
„Нишстан“

Скупштина Града
Ниша

Бр. 06-84/2013-3302 од 13.02.2013.
год.

Припрема нацрта
одлуке и образложења
решења у сарадњи са
ЈП „Нишстан“

Скупштина Града
Ниша

Бр. 06-84/2013-3702 од 13.02.2013.
год.

Припрема нацрта
решења и
образложења решења
у сарадњи са ЈП
„Нишстан“
Праћење реализације
Препоруке

Градско веће Града Бр. 1126-15/2012Ниша
03 од 02.11.2012.
год.
Скупштина Града
Ниша

Бр. 06-163/201210-02 од
13.03.2013. год.

Припрема нацрта
решења и
образложења решења
у сарадњи са ЈП
„Нишстан“

Скупштина Града
Ниша

06-312/2013-12-02 Припрема нацрта
од 23.05.2013. год. одлуке и образложења
одлуке

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

„Нишстан“
Решење о давању
сагласности на
Статут ЈП
„Нишстан“
Одлука о
спровођењу
јавног конкурса
за именовање
директора јавних
и јав. ком.
предузећа
Решење о
именовању
директора ЈП
„Нишстан“
Закључак којим
се
даје
сагласност
на
давање залоге ЈП
„Нишстан“
Решење о давању
сагласности на
Правилник о
изменама и
допунама
Правил. о
систематизацији
ЈП „Нишстан“
Решење о давању
сагласности на
програм
пословања ЈП
„Нишстан“ за
2014. годину
Решење о
усвајању
извештаја о
пословања са
финансијским
извештајем
ЈП„Нишстан“ за
2013. годину

Скупштина Града
Ниша

Бр. 06-384/201312-02 од
14.06.2013. год.

Скупштина Града
Ниша

Бр. 06-384/201316-02 од
14.06.2013.год.

Припрема нацрта
решења и
образложења решења
у сарадњи са ЈП
„Нишстан“
Припрема предлога
одлуке и образложења
одлуке

Скупштина Града
Ниша

06-579/2013-26-202 од
02.10.2013.год.

Припрема предлога
решења и
образложења

Градско веће Града Број 1023/2013-03
Ниша
од 09.07.2013.год.

Припрема предлога
закључка и
образложења

Градско веће Града Број 1482-2/2013Ниша
03 од 28.10.2013.
год

Припрема предлога
решења и
образложења

Скупштина Града
Ниша

Бр. 06-48/2014329-02 од
03.02.2014.год.

Припрема нацрта
одлуке и образложења
решења у сарадњи са
ЈП „Нишстан“

Скупштина Града
Ниша

Бр. О6-214/201413-02 од
23.04.2014.год.

Припрема нацрта
решења и
образложења решења
у сарадњи са ЈП
„Нишстан“

17.

18.

19.

Закључак о
доприносу
носиоца јавних
функција мерама
штедње
Закључак о
давању
сагласности за
потписивање
заложне изјаве
ЈП„Нишстан“
Закључак по
жалби Зорана
Јончића

Градско веће Града Број 620-16/2014Ниша
03 од
15.05.2014.год.

Припрема извештаја о
степену реализације
Закључка у сарадњи
са ЈП „Нишстан“

Градско веће Града Број 849-24/2014Ниша
03 од
25.06.2014.год.

Припрема предлога
закључка и
образложења

Градско веће Града Број 954-26/2014Ниша
03 од
09.07.2014.год.

Разматрање навода
жалбе и изјашњење у
сарадњи са ЈП
„Нишстан“.

На основу Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС“ број 119/12),
Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма
пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће,
као и у друштву капитала и његовом зависном друштву („Службени гласник РС“ број
36/2013) и на основу Уредбе о поступку привремене обуставе припадајућег дела пореза на
зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на
зараде Граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике
Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 49/13) врши се
управни надзор над радом Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш. У
вршењу управног надзора у извештајном периоду је припремљено 5 Одлука о давању
сагласности на програме пословања и Одлуке о усвајању извештаја о раду ЈП "Нишстан" .
Такође је припремљен предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуке о променама
цена, предлог Одлуке о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних места ЈП "Нишстан", 2 предлога
Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању ЈП "Нишстан", 2 предлога Одлуке о
давању сагласности на Статут ЈП "Нишстан" и 2 предлога Одлуке о давању сагласности
за давање залоге као средства обезбеђења плаћања. На основу Закона о јавним
предузећима припремане су одлуке потребне за спровођење поступка именовања
директора ЈП "Нишстан" . На основу Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о
реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава
капитала чији је оснивач то предузеће, као и у друштву капитала и његовом зависном
друштву и Уредбе о поступку привремене обуставе припадајућег дела пореза на зараде и
пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде
Граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије
јединици локалне самоуправе редовно се достављају месечни и тромесечни извештаји
надлежним министарствима.
Одлуком о стамбеним зградама и становима чланом 44 је регулисано да
утврђивање, обрачун и наплату закупнине за станове којима располаже Град Ниш врши
ЈП "Нишстан", које је дужно да средства од наплаћене закупнине одмах уплати у буџет
Града. За обављање ових послова ЈП "Нишстан" припада 5% од наплаћене закупнине.

Уговором о вршењу послова наплате број 01-2189 од 1.1.2009. године, ЈП
"Нишстан" је поверио ЈКП "Обједињена наплата", вршење послова наплате стамбених
услуга. Такође је одређено правно следбеништво ЈКП "Обједињена наплата" за све
поступке који су покренути од стране ЈКП "Медиана" као правног предходника.
Одлуком о откупу станова, чланом 6 је регулисано да откупну цену стана,
ревалоризацију откупне цене, као и откупну цену стана у случају измене уговореног
начина откупа врши ЈП "Нишстан", а чланом 7 је регулисано да се средства од откупа
станова, на којима је носилац права располагања Град, уплаћују у буџет Града.
Управа за имовину и инспекцијске послове је утврдила да ЈП "Нишстан" у буџет
Града не врши пренос средстава од закупа и откупа станова којима располаже Град Ниш,
и у више наврата затражила пренос истих.
ЈП "Нишстан" је дана 26.10.2009. године, на основу документације којом поседује и
на основу извештаја ЈКП "Обједињена наплата" доставио обавештење да њихове укупне
обавезе према Граду на име преноса средстава од закупа станова којима располаже Град
Ниш износе 7.996.629,00.-динара. Навели су да не споре постојање обавезе према Граду,
као и да средства у буџет Града нису преношена због тешкоћа у њиховом финансијском
пословању. Истовремено су указали да постоје много веће обавезе Града према ЈП
"Нишстан" због неизмирених обавеза по купопродајним уговорима, по којима је Град
преузео 7 станова на локацији Византијски Булевар (бивша ул. Сретена Младеновића), а
није исплатио купопродајну цену. Предложили су решење овог спора или судским путем
и вештачењем или директним међусобним споразумом.
Ради регулисања међусобних обавеза између Града Ниша и ЈП "Нишстан" Управа
за имовину и инспекцијске послове је Захтевом број 234/2010-04 од 9.3.2010. године од
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке затражила
информацију да ли је Град по наведеним уговорима о купопродаји регулисао своје обавезе
према ЈП "Нишстан".
Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке је
дописом број II-491/2010 од 19.3.2010. године информисала ову Управу да у свом
финансијском књиговоству нема евидентиране уговоре о купопродаји станова на
Византијском булевару, да у књиговоству основних средстава не постоји евиденција да се
наведени станови воде као имовина Града, тако да не постоје ни податци да је Град по
истим уговорима преузео обавезу плаћања.
Такође су ради регулисања међусобних обавеза између Града Ниша и ЈП
"Нишстана" одржани састанци 9.3.2010. године и 23.3.2010. године, на којима је
присуствао и представник ГЈП, али и поред свих предузетих мера ЈП "Нишстан" није
вршио пренос средстава у буџет Града .
Како у предходном периоду није постигнута сагласност о износу међусобних
потраживања између Града и ЈП „Нишстан“, Управа за имовину и инспекцијске послове
се 06.04.2010. године обратила ГЈП захтевом за покретање потребних поступака за
заштиту интереса Града Ниша. По захтеву ГЈП, а на основу одлуке Управног одбора ЈП
„Нишстан“, ангажован је вештак ради утврђивања висине међусобних потраживања.
Вештак је по захтеву ове Управе доставио Рекапитулацију бр. 01-5124 од
10.10.2011. године са констатацијом да након пребијања међусобних потраживања на дан
31.12.2011. године ЈП „Нишстан“ може потраживати од Града износ од 74.716.422,59
динара.

На састанку одржаном дана 13.12.2011. године у Кабинету Градоначелника, на
коме је између осталих присуствовао и представник ЈП „Нишстан“-а, заменик ГЈП је
приговорио на налаз вештака, па је договорено да се затражи ново вештачење, за које је
потребно да надлежне службе ЈП „Нишстан“ утврде за колико м2 станбеног простора, на
дан вештачења, Град дугује накнаду ЈП „Нишстан“ , а по Уговору о купопродаји станова
бр. 01-1958/1. Ове податке је требало да дају стручне службе ЈП „Нишстан“ и утврђен је
оквирни рок од 7 дана у коме би била утврђена напред наведена површина. Такође је
заменик ГЈП био у обавези да у року од 2 дана , од дана одржаног састанка, утврди нови
задатак вештака и исти достави вештаку, ЈП „Нишстан“ и Управи за имовину и
инспекцијске послове.
ЈП „Нишстан“ је дана 25.04.2012. године доставило Управи за имовину и
инспекцијске послове Обавештење да се на састанку одржаном дана 13.12.2011. године у
Кабинету Градоначелника представник ЈП „Нишстан“ није сложио са представником
ГЈП да се утврђена новчана дуговања обрачуната са затезном каматом не узму у обзир и
да се квадратура обрачуна са ценама по м2 на дан вештачења. Такође су навели да
надлежне службе ЈП „Нишстан“ у циљу заштите интереса предузећа траже намирење свог
потраживања од стране Града.
На основу наведеног, Управа за имовину и инспекцијске послове је затражила од
ГЈП, да у циљу заштите интереса Града Ниша, покрене све потребне поступке, јер
досадашњи преговори нису довели до разрешења овог спорног односа.
Градско јавно правобранилаштво је дана 01.10.2012. године обавестило ову Управу
да је ступањем на снагу новог Закона о парничном поступку терет доказивања на странци
која нешто тврди, а то је у овом случају Град и да не постоји могућност утврђивања
висине међусобних потраживања вештачењем у судском поступку, већ је исту потребно
прецизирати приликом подношења захтева за покретање поступка, јер би у супротном
захтев био одбачен. Такође је потребно приликом подношења захтева за покретање
поступка доставити сву потребну документацију, којом Град не располаже, тако да је и
досадашњи поступак вођен на основу документације којом располаже ЈП „Нишстан“.
Напомињемо да је ова Управа Захтевом број 2668/2013-04 од 28.06.2013. године,
који је ЈП „ Нишстан“ примио дана 28.06.2013. године , Ургенцијом бр. 4278/2013-04, коју
је ЈП „ Нишстан“ примио дана 14.10.2013. године и Ургенцијом бр. 161872014-04 од
22.04.2014. године коју је ЈП „ Нишстан“ примио дана 28.04.2014. године поново
затражила да се средства од закупа и откупа станова одмах преносе у буџет Града Ниша.
али ЈП „ Нишстан“ и даље не поступа по овим захтевима.
Управа за имовину и инспекцијске послове је доставила Обавештење
Градоначелнику Града Ниша број 4796/2013-04 од 13.11.2013. године, које је примљено
дана 15.11.2013. године и затражила инструкције за даље поступање и предузимање
потребних мера ради заштите интереса Града Ниша, а такође је и Буџетској инспекцији
Града Ниша дана 18.07.2014. године доставила документацију у вези регулисања
међусобних потраживања између Града и ЈП „Нишстан“.
Ради регулисања међусобних потраживања између Града и ЈП „Нишстан“ током
2014. године у Кабинету Градоначелника Града Ниша одржано је више састанака уз
учешће представника Управе за имовину и инспекцијске послове, Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, ЈП „Нишстан“ Градског јавног
правобранилаштва, Буџетске инспекције Града Ниша и осталих и поступак усаглашавања
је у току.

II УГОВОРИ О ЗАКУПУ СТАНА И АНЕКС УГОВОРА О ЗАКУПУ СТАНА
Редни НАЗИВ АКТА
број

НАЗИВ ДОНОСИОЦА ДАТУМ
АКТА
ДОНОШЕЊА
АКТА

1.

Уговор о закупу

Градоначелник Града
Ниша

2.

Уговор о
закупу стана

Градоначелник Града
Ниша

3.

Анекс бр.I
Уговора о
закупу стана
Анекс бр.I I
Уговора о
закупу стана
Уговор о
закупу стана

Градоначелник Града
Ниша

4.

5.

Градоначелник Града
Ниша
Градоначелник Града
Ниша

Бр. 4089/201201од
05.12.2012.год.
Бр.2817 од
06.08.
2013.год.
Бр. 4047/201301 од
28.11.2013. год
Број 489/201401 од
18.02.2014.год.
Бр. 1506/201301 од
18.04.2014.год.

САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ
НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКТА
Припрема
предлога уговора
о закупу стана
Припрема
предлога уговора
о закупу стана
Припрема
предлога уговора
о закупу стана
Припрема
предлога уговора
о закупу стана
Припрема
предлога уговора
о закупу стана

У извештајном периоду су припремљена 3 предлога Уговора о закупу стана и 2
предлога Анекса Уговора о закупу стана . Уговори о закупу стана закључују се на основу
решења Основног судау Ниша које замењује уговор о закупу стана док се исти не
закључи.

III ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ ОДОБРАВ А ОТКУП СТАНА И УГОВОРИ О
ОТКУПУ СТАНА
Редни
број

НАЗИВ
АКТА

НАЗИВ
ДОНОСИОЦА
АКТА

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА АКТА

САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ
НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ

1.

Закључак

Градоначелник
Града Ниша
Градоначелник
Града Ниша
Градоначелник
Града Ниша
Градоначелник
Града Ниша

2.

Закључак

3.

Закључак

4.

Уговор о
откупу
стана

5.

Уговор о
откупу
стана

Градоначелник
Града Ниша

6.

Уговор о
откупу
стана

Скупштина Града
Ниша

Бр.2817/2013-01 од
01.11.2013.год.
Бр. 303/2014-01 од
01.04.2014. год.
Бр.307/2014-04 од
01.04.2014.године
Бр. 4002/2013-01 од
19.11.2013. год,; Ов.3
бр. 4594/13 од
27.11.2013.године
Бр. 3454/2013-01 од
04.10.2013.
год.;Ов.3бр.3817/2013
од 10.10.2013.год.
Бр. 1325/2014-01 од
14.04.2014.
год.;Ов.2бр.1503/2014
од 23.04.2014.год.

АКТА
Припрема предлога
закључка
Припрема предлога
закључка
Припрема предлога
закључка
Припрема предлога
уговора
Припрема предлога
уговора
Припрема предлога
уговора

Такође су у извештајном периоду припремљена 3 предлога закључка којим се
одобрава откуп стана и 3 предлога Уговора о откупу стана. Откуп стамбеног простора
којим располаже Град Ниш врши се на основу Закона о становању („Службени гласник
РС“ број50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 49/95, 16/97, 46/98 и 26/2001), Одлуке о
стамбеним зградама и становима ("Службени лист Града Ниша" број 14/93, 24/93, 1/96,
1/2000, 40/04, 68/06 и 101/12) и Одлуке о откупу станова ("Службени лист Града Ниша"
број 76/2005).
Чланом 6 Одлуке о откупу станова ("Службени лист Града Ниша" број 76/2005) је
регулисано да откупну цену стана утврђује ''ЈП''Нишстан'' у складу са законом и по
упуствима о начину утврђивања откупне цене уговореног начина откупа.Након обрачуна
откупне цене стана , а на основу члана 3 Одлуке о откупу стана ("Службени лист Града
Ниша" број 76/05) пре закључења уговора о откупу стана потребно је прибављање
правног мишљења Градског јавног правобранилаштва.
Такође приликом закључења уговора о откупу стана, подносиоци захтева су у
обавези да доставе доказ да је измирена закупнина до дана подношења захтева за откуп
стана, што није била пракса у предходном периоду.
Како је позитивним законским прописима регулисано да се приликом закључења
уговора о откупу стана којима се одобрава откуп на рате, ставља хипотека на стан који се
откупљује до исплате откупне цене у целости, припремљене су заложне изјаве усаглашене
са Законом о хипотеци. Такође Одсек по службеној дужности Републичком геодетском
заводу - Служби за катастар непокретности доставља захтев за упис хипотеке.

IV АНЕКС УГОВОРА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ
Редни
број

НАЗИВ АКТА

НАЗИВ
ДОНОСИОЦА
АКТА

1.

Анекс бр.1
Уговора о
стицању својине
на стану Ов.бр.
785/98 од
04.03.1998.год
Анекс бр.1
Уговора о
стицању својине
на стану Ов.бр.
3740/2012-04 од
11.08.1993.год.
Анекс бр.1
Уговора о
стицању својине
на стану Ов.бр.
5797 /93од
19.05.1993.
Анекс бр.1
Уговора о
стицању својине
на стану Ов.бр.
3599/98 од
11.11.1998.год.
Анекс бр.1
Уговора о
стицању својине
на стану Ов.бр.
33/95 од
11.01.1995.год.
Анекс бр.2
Уговора о
стицању својине
на стану Ов.бр.

Градоначелник
Града Ниша

2.

3.

4.

5.

6.

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА
АКТА

САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ
НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКТА
Бр.7551/2012-01
Припрема
од 01.11.2012.год. предлога анекса
;
Уговора о
Ов. бр. II 1461/12 стицању својине
од 07.11.2012.год. на стану

Градоначелник
Града Ниша

Бр. 8740/2012-01
од 14.11.2012.
год.; Ов. бр. II
1547/12 од
27.11.2012.год.

Припрема
предлога анекса
Уговора о
стицању својине
на стану

Градоначелник
Града Ниша

Бр. 352/2013-01
од 01.02.2013
год.; Ов. II
114/2013 од
06.02.3013.год.

Припрема
предлога анекса
Уговора о
стицању својине
на стану

Градоначелник
Града Ниша

Бр. 3094/2013-01
од
02.09.2013.год.;
Ов. II бр.1293/13
од 11.09.2013.год.

Припрема
предлога анекса
Уговора о
стицању својине
на стану

Градоначелник
Града Ниша

Бр. 4003/2013-01
од 1911.2013.; Ов.
3бр.4595/13 од
27.11.2013.год.

Припрема
предлога анекса
Уговора о
стицању својине
на стану

Градоначелник
Града Ниша

Бр. 4266/2013 од
13.12.2013.; Ов.
II бр.1731/13 од
19.12.2013.год

Припрема
предлога анекса
Уговора о
стицању својине

7.

3724/91 од
15.07.1991.год.
Анекс бр.1
Уговора о
стицању својине
на стану Ов.бр.
7423/92 од
03.12.1992.год

на стану
Градоначелник
Града Ниша

Бр. 1395/2014-01
од 14.04.2014.;
Ов. II бр.335/14
од 23.04.2014.год.

Припрема
предлога анекса
Уговора о
стицању својине
на стану

У извештајном периоду је припремљено 7 предлога Анекса уговора о стицању
својине на стану. Приликом закључења Анекса уговора о стицању својине на стану,
којима се одобрава промена динамике отплате стана, односно одобрава исплата откупне
цене стана у целости, подносиоци захтева су у обавези да доставе доказ да су исплаћене
све откупне рате које су доспеле до дана подношења захтева за промену динамике отплате
стана, што није била пракса у предходном периоду.

V ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА
Редни
број

1.

НАЗИВ
АКТА

НАЗИВ
ДОНОСИОЦА
АКТА

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА
АКТА

Програм
решавања
стамбених
потреба за
2013.годину

Градоначелник
Града Ниша

Бр. 695-3/2014-04
од 09.04.2014.год.

САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ
НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКТА
Припрема предлога

На основу члана 9 Одлуке о стамбеним зградама и становима Градоначелник
Града Ниша, на предлог Управе доноси Програма решавања стамбених потреба.У
извештајном периоду је припремљен Програм решавања стамбених потреба за 2013.
годину који је и донет.
Град Ниш располаже стамбеним простором у јавној својини на основу Закона о
јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011 и 88/13), Закона о становању
(„Службени гласник РС“ број50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 49/95, 16/97, 46/98 и
26/2001), Закона о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“ број
72/2011 и 108/13), Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и
запослених лица код корисника средстава у државној својини („Службени гласник РС“
број 102/2010), Одлуке о стамбеним зградама и становима ("Службени лист Града Ниша"

број 14/93, 24/93, 1/96, 1/2000, 40/04, 68/06 и 101/12), Одлуке о откупу станова ("Службени
лист Града Ниша" број 76/2005) и на основу Одлуке о прибављању, располагању и
управљању стварима у јавној својини Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број
67/2013).
Узимајући у обзир чињеницу да је Одлука о стамбеним зградама и
становима донета 1993. године, да је више пута мењана, као и да измене Одлуке нису
вршене на адекватан начин, па није могуће урадити њен пречишћени текст, као и због
потребе да се иста усагласи са позитивним законским прописима, након доношења
подзаконских аката на основу овлашћења из Закона о јавној својини потребно је
приступити припреми нове Одлуке о стамбеним зградама и становима.
Напомињемо да сем аката које доноси Градоначелник Града Ниша, Скупштина
Града и Градско Веће Одсек за стамбене послове у извештајном периоду из своје
надлежности обавља и друге активности.
На захтев станака Одсек за стамбене послове издаје потврде о исплати откупне
цене стана . У поступку издавања потврда упућени су захтеви ЈП "Нишстан" и Управи за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке за доставу информације
да ли је купопродајна цена исплаћена у целости и врши се контрола достављене
документације. У периоду од 18.07.2012.године до 13.07.2014.године издато је 275
потврда.
У извештајном периоду надлежним општинама је достављено 18 иницијатива за
покретање поступка за исељење бесправно усељених лица у станове којима располаже
Град Ниш.. Пре покретања поступака за испражњење бесправно усељених станова врши
се контрола на лицу места, прибавља се потребна документација од јавних предузећа и
саслушавају се тренутни корисници станова.Такође су више пута писане ургенције
надлежним Градским Општинама за информацију у којој фази се налази поступак.
Одсек за стамбене послове у предходном периоду није располагао евиденцијом
стамбеног простора којим располаже Град Ниш.
Ради евидентирања стамбеног простора, прибављања документације и формирања
досијеа за сваки стамбени простор појединачно, стално се врши саслушање странака,
прибавља документација и врши њена контрола. Такође се врши контрола да ли су
станови откупљени и ко их тренутно користи, чиме Град утврђује број станова којима
располаже.
На основу наведеног, формирана је евиденција станова који се користе по основу
закупа, станова који су у поступку откупа на рате, бесправно усељених станова и
слободних станова, са напоменом да су ове евиденције у сталном поступку провере и
усаглашавања.
За стамбене просторе су формирани појединачни досијеи који садрже
документацију о начину располагања у предходном периоду и документацију о тренутном
начину коришћења.
На основу евиденције којом располаже Одсек за стамбене послове Град Ниш
располаже са 232 стана који се користе по основу закупа, 21стан је празан, а 51 стан је

бесправно усељен и за исте су поднети захтеви надлежним градским општинама за
покретање поступака за исељење бесправно усељених лица. Такође је 115 станова у
поступку откупа на рате.
У извештајном периоду је утврђено грађевинско стање празних станова на којима
Грд Ниш има право располагања. Извештај о грађевинском стању празних станова је
достављен Градоначелнику Града Ниша дана 30.07.2014.годи. Потребно је напоменути
да већи број станова, због коришћења у предходном периоду најчешће без правног
основа, је оптерећен дуговањима за утрошену електричну енергију.
Ради регулисања начина коришћења и евидентирања стамбеног простора којим
располаже Град Ниш стално се врши контрола начина коришћења станова .Приликом
контроле на терену странкама су остављани позиви, ради саслушања и доставе
документације, како би био утврђен правни основ за коришћење станова.
Овакав начин контроле није био присутан у предходном периоду, представља
унапређење рада Одсека и његов је стални радни задатак како би се регулисао начин
коришћења станова којима располаже Град и пратило испуњавање уговорних обавеза на
основу закључених уговора о закупу и откупу станова.
Ради контроле испуњавања уговорних обавеза плаћања закупнине, односно
откупне цене станова који су у поступку откупа на рате, упућивана су обавештења
странкама за доставу доказа о плаћању закупнине, односно откупних рата и комуналних
трошкова за станове које користе и врши се стална контрола достављених доказа.
Такође је установљена сарадња са ЈКП "Обједињена наплата" која по захтевима
Одсека доставља информације о плаћању и дуговањима за закуп стамбеног простора, што
такође представља унапређење рада, јер овакав начин контроле није био присутан у
предходном периоду.
У извештајном периоду је примљено 517 решења Републичког геодетског завода Службе за катастар непокретности о упису права својине на стамбеном простору, по свим
захтевима је извршена провера података из решења и достављена су одговарајућа
обавештења за станове којима није располагао Град Ниш, а за станове којима је
располагао Град Ниш решења су уложена у предмете на која се иста односе.
На основу Уредбе о евиденцији и попису непокретности и других средстава у
државној својини („Службени гласник РС“ број 27/96) корисници непокретности су били
у обавези да на прописаном НЕП обрасцу, до 05.07.1996. године, доставе податке из
евиденције Дирекцији за имовину Републике Србије. Како у предходном периоду није
достављена поменута евиденција, Управа за имовину и инспекцијске послове – Одсек за
стамбене послове је доставио НЕП обрасце за стамбени простор којим располаже Град
Ниш.
У оквиру Управе за имовину и инспекцијске послове-Одсек за пословни простор, je
у складу са Законом о средствима у својини Републике Србије („Службени гласник
Републике Србије“ број 53/95, 3/96,54/96, 32/97 и 101/05) и Одлуком о пословном
простору Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ броj 68/10), вршиo послове
управљања и располагања пословним простором Града у државној својини.

Располагање пословним простором је отуђење, прибављање, давање на
коришћење, односно у закуп и стављање хипотеке.Управљање пословним простором је
одржавање, обнављање и унапређивање, као и остваривање законских права и извршавање
законских обавеза у вези пословног простора.
Дана 26.09.2011. године донет је Закон о јавној својини („ Службени гласник
Републике Србије“ број 72/2011) и на основу члана 72. непокретности, покретне ствари и
друга средства која су на основу Закона о средствима у својини Републике Србије
(„Службени гласник РС“, бр. 53/95,3/96-исправка, 54/96,32/97 и 101/05-др.закон) на дан
ступања на снагу овог закона у државној својини, постају средства у јавној својини
Републике Србије. Истим чланом ставом 3. је регулисано да на средствима која користе
јединице локалне самоуправе успоставља се право јавне својине јединице локалне
самоуправе, под условима и на начин прописан овим законом.
Даном ступања на снагу овог закона 06.10.2011. године, престао је да важи
Закон о средствима у својини Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“
број 53/95, 3/96,54/96, 32/97 и 101/05) а подзаконски акти донети на основу овог закона
примењивали су се до доношења подзаконских аката на основу Закона о јавној својини
ако нису у супротности са овим законом.
У складу са Одлуком о пословном простору Града Ниша(„Службени лист Града
Ниша“ број 68/2010) Град Ниш je у 2012. години располагао са 587 пословних
просторија укупне површине 54.481,78м2. Број пословног простора који се налазиo на
градском подручју износио је 524, укупне површине 47.967,49 м2 а број пословног
простора који се налазиo на сеоском подручју износи 63, укупне површине 6.514,29 м2 .
На сеоском подручју нема национализованог пословног простора, а број
национализованог пословног простора на градском подручју је укупно 146 а укупно 31
пословних просторија је руинирано.
У 2013.години Град Ниш је располагао са 565 пословних просторија укупне површине
52.531,35 м2. На градском подручју број пословних просторија износи 492 , а број
пословних просторија на сеоском подручју износи 73.
Враћено је 40 пословних простора ранијим власницима и правним следбеницима у
складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу („ Службени гласник
Републике Србије“ број 72/2011) у наведеном периоду.
Укупна површина пословног простора која је евидентирана у Управи за имовину и
инспекцијске послове-Одсеку за пословни простор, обухвата и део пословног простора у
зградама месних канцеларија који није неопходан за рад органа управе, савета грађана и
одборника са територије месних канцеларија. На основу Одлуке о пословном простору
овај простор је најчешће даван на коришћење верским и хуманитарним организацијама и
удружењима и организацијама и удружењима грађана из области науке, културе,просвете
спорта, социјалне и дечије заштите и удружењима особа са инвалидитетом.
Законом о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011) регулисан је начин и
поступак располагања стварима у јавној својини а Уредбом о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“
број 24/2012)
ближе се уређују услови прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давање у закуп ствари у јавној својини и поступци јавног
надметања и прикупљања писмених понуда.

Одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града
Ниша, („ Службени лист Града Ниша“ број 67/2013), регулише давање у закуп непокретне
ствари у јавној својини Града на начин који је у складу са напред наведеним Законом и
Уредбом.
Непокретне ствари дају се у закуп у поступку јавног надметања или прикупљања
писаних понуда. Изузетно, непокретне ствари могу се дати у закуп и непосредном
погодбом али на начин и по поступку утврђеном Уредбом.
На основу напред наведених прописа, Управа за имовину и инспекцијске послове,
Одсек за пословни простор припрема предлоге решења и уговоре чији је доносилац
Градоначелник Града Ниша и који су табеларно приказани за период од 13.07.2012.
године до 13.07.2014. године.

РЕШЕЊА О РАСКИДУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ОДНОСНО О КОРИШЋЕЊУ
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Табела бр.1
Редни НАЗИВ АКТА
број

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Решење о
раскиду уговора
о закупу број
2114/2012-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
2145/2012-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
2288/2012-01
Решење о
раскиду уговора
о коришћењу
број 2734/201201
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
3125/2012-01
Решење о
раскиду уговора

НАЗИВ ДОНОСИОЦА
АКТА

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА
АКТА

Градоначелник Града
Ниша

26.07.2012.
год.

САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ
НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКТА
Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

31.07.2012.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

07.08.2012.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

07.09.2012.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

05.10.2012.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

15.10.2012.
год.

Враћен пословни
простор Граду

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

о коришћењу
број 3188/201201
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
3502/2012-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
3707/2012-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
4140/2012-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
4280/2012-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
4414/2012-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
4489/2012-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
182/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
195/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
210/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
254/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број

Градоначелник Града
Ниша

31.10.2012.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

13.11.2012.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

07.12.2012.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

17.12.2012.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

25.12.2012.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

27.12.2012.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

23.01.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

23.01.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

24.01.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

25.01.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

07.02.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

425/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
626/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
648/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
652/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
939/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
938/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
1127/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
1303/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
1287/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
1346/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о коришћењу
број 1409/201301
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
1497/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

26.02.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

27.02.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

27.02.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

12.03.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

12.03.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

27.03.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

05.04.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

05.04.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

08.04.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

12.04.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

18.04.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Решење о
раскиду уговора
о закупу број
1562/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
1789/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
2013/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
2050/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
2112/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
2265/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
2234/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
2413/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
2412/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
2483/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
2498/2013-01
Решење о
раскиду уговора

Градоначелник Града
Ниша

22.04.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

16.05.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

29.05.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

30.05.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

05.06.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

18.06.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

17.06.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

28.06.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

28.06.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

04.07.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

05.07.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

05.07.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

о закупу број
2497/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
2496/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
2659/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
2663/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
3251/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
3322/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
3435/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
3468/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
3938/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
4025/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
4104/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
4180/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

05.07.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

19.07.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

19.07.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

16.09.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

24.09.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

02.10.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

04.10.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

14.11.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

21.11.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

28.11.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

05.12.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Решење о
раскиду уговора
о закупу број
4182/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
4316/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
1169-2/2013-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
5/2014-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
98/2014-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
416/2014-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
504/2014-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
663/2014-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
1040/2014-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
1191/2014-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
1550/2014-01
Решење о
раскиду уговора

Градоначелник Града
Ниша

05.12.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

20.12.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

24.12.2013.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

06.01.2014.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

20.01.2014.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

11.02.2014.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

18.02.2014.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

27.02.2014.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

24.03.2014.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

01.04.2014.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

29.04.2014.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

29.04.2014.
год.

Враћен пословни
простор Граду

64.

65.

66.

о закупу број
1551/2014-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
2100/2014-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
2344/2014-01
Решење о
раскиду уговора
о закупу број
2343/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

13.06.2014.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

03.07.2014.
год.

Враћен пословни
простор Граду

Градоначелник Града
Ниша

03.07.2014.
год.

Враћен пословни
простор Граду

РЕШЕЊА О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Табела бр.2.
Редни НАЗИВ АКТА
број

НАЗИВ ДОНОСИОЦА
АКТА

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА
АКТА

1.

Решење о
закупу број
2115/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

26.07.2012.
год.

2.

Решење о
закупу број
2144/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

31.07.2012.
год.

3.

Решење о
закупу број
2263/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

06.08.2012.
год.

4.

Решење о
закупу број
2318/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

09.08.2012.
год.

5.

Решење о

Градоначелник Града

13.08.2012.

САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ
НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКТА
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење

закупу број
2348/2012-01

Ниша

год.

6.

Решење о
закупу број
2501/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

21.08.2012.
год.

7.

Решење о
закупу број
2595/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

27.08.2012.
год.

8.

Решење о
закупу број
2925/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

21.09.2012.
год.

9.

Решење о
закупу број
2906/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

19.09.2012.
год.

10.

Решење о
закупу број
3040/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

02.10.2012.
год.

11.

Решење о
закупу број
3071/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

02.10.2012.
год.

12.

Решење о
закупу број
2907/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

14.09.2012.
год.

13.

Решење о
закупу број
2906/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

19.09.2012.
год.

14.

Решење о
закупу број

Градоначелник Града
Ниша

15.10.2012.
год.

уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и

3187/2012-01

15.

Решење о
закупу број
3301/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

18.10.2014.
год.

16.

Решење о
закупу број
3423/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

25.10.2012.
год.

17.

Решење о
закупу број
3519/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

31.10.2012.
год.

18.

Решење о
закупу број
3622/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

06.11.2012.
год.

19.

Решење о
закупу број
3401/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

19.11.2012.
год.

20.

Решење о
закупу број
4118/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

07.12.2012.
год.

21.

Решење о
закупу број
4117/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

07.12.2012.
год.

22.

Решење о
закупу број
4141/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

07.12.2012.
год.

праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања у
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
говoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење

23.

Решење о
закупу број
4275/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

17.12.2012.
год.

24.

Решење о
закупу број
4345/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

19.12.2012.
год.

25.

Решење о
закупу број
4512/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

03.01.2013.
год.

26.

Решење о
закупу број
21/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

03.01.2013.
год.

27.

Решење о
закупу број
220/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

25.01.2013.
год.

28.

Решење о
закупу број број
295/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

29.01.2013.
год.

29.

Решење о
закупу број
543/2012-01

Градоначелник Града
Ниша

20.02.2013.
год.

30.

Решење о
закупу број
913/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

08.03.2013.
год.

31.

Решење о
закупу број
912/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

08.03.2013.
год.

извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања

уговoрних обавеза
32.

Решење о
закупу број
965/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

12.03.2013.
год.

33.

Решење о
закупу број
967/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

12.03.2013.
год.

34.

Решење о
закупу број
1110/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

25.03.2013.
год.

35.

Решење о
закупу број
1126/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

27.03.2013.
год.

36.

Решење о
закупу број
1169/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

27.03.2013.
год.

37.

Решење о
закупу број
1564/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

22.04.2013.
год.

38.

Решење о
закупу број
1666/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

30.04.2013.
год.

39.

Решење о
закупу број
1688/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

07.05.2013.
год.

Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
пра Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
ћење извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење

40.

Решење о
закупу број
2020/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

29.05.2013.
год.

41.

Решење о
закупу број
2102/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

31.05.2013.
год.

42.

Решење о
закупу број
2335/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

24.06.2013.
год.

43.

Решење о
закупу број
2411/2013

Градоначелник Града
Ниша

28.06.2013.
год.

44.

Решење о
закупу број
2556/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

10.07.2013.
год.

45.

Решење о
закупу број
2661/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

19.07.2013.
год.

46.

Решење о
закупу број
2812/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

05.08.2013.
год.

47.

Решење о
закупу број
2813/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

05.08.2013.
год.

48.

Решење о
закупу број
2811/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

05.08.2013.
год.

извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања

49.

Решење о
закупу број
2841/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

09.08.2013.
год.

50.

Решење о
закупу број
2905/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

15.08.2013.
год.

51.

Решење о
закупу број
3003/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

23.08.2013.
год.

52.

Решење о
закупу број
3002/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

23.08.2013.
год.

53.

Решење о
закупу број
3061/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

29.08.2013.
год.

54.

Решење о
закупу број
3921/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

12.11.2013.
год.

55.

Решење о
закупу број
3940/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

14.11.2013.
год.

56.

Решење о
закупу број
3937/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

14.11.2013.
год.

57.

Решење о
закупу број
3936/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

14.11.2013.
год.

уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза

58.

Решење о
закупу број
4001/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

19.11.2013.
год.

59.

Решење о
закупу број
4000/2013.01

Градоначелник Града
Ниша

19.11.2013.
год.

60.

Решење о
закупу број
4064/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

27.11.2013.
год.

61.

Решење о
закупу број
4065/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

27.11.2013.
год.

62.

Решење о
закупу број
4244/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

10.12.2013.
год.

63.

Решење о
закупу број
4243/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

10.12.2013.
год.

64.

Решење о
закупу број
4245/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

10.12.2013.
год.

65.

Решење о
закупу број
4246/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

10.12.2013.
год.

66.

Решење о

Градоначелник Града

18.12.2013.

Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење уговор
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
а о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење

закупу број
4300/2013-01

Ниша

год.

67.

Решење о
закупу број
4298/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

18.12.2013.
год.

68.

Решење о
закупу број
4296/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

18.12.2013.
год.

69.

Решење о
закупу број
4299/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

18.12.2013.
год.

70.

Решење о
закупу број
327/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

04.02.2014.
год.

71.

Решење о
закупу број
394/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

10.02.2014.
год.

72.

Решење о
закупу број
848/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

14.03.2014.
год.

73.

Решење о
закупу број
1017-1/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

01.04.2014.
год.

74.

Решење о
закупу број
1161/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

31.03.2014.
год.

75.

Решење о
закупу број

Градоначелник Града
Ниша

01.04.2014.
год.

уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и

1190/2014-01

76.

Решење о
закупу број
1229/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

03.04.2014.
год.

77.

Решење о
закупу број
1267/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

07.04.2014.
год.

78.

Решење о
закупу број
1039-1/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

15.04.2014.
год.

79.

Решење о
закупу број
1469/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

17.04.2014.
год.

80.

Решење о
закупу број
1472/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

17.04.2014.
год.

81.

Решење о
закупу број
1588/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

05.05.2014.
год.

82.

Решење о
закупу број
1587/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

05.05.2014.
год.

83.

Решење о
закупу број
1609/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

06.05.2014.
год.

84.

Решење о
закупу број
1608/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

06.05.2014.
год.

праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење

85.

Решење о
закупу број
1626/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

08.05.2014.
год.

86.

Решење о
закупу број
1630/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

08.05.2014.
год.

87.

Решење о
закупу број
1689/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

14.05.2014.
год.

88.

Решење о
закупу број
1708/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

14.05.2014.
год.

89.

Решење о
закупу број
1665/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

14.05.2014.
год.

90.

Решење о
закупу број
1589/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

07.05.2014.
год.

91.

Решење о
закупу број
1667/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

14.05.2014.
год.

92.

Решење о
закупу број
1761/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

21.05.2014.
год.

извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања уг
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
овoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања

93.

Решење о
закупу број
1759/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

21.05.2014.
год.

94.

Решење о
закупу број
1760/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

21.05.2014.
год.

95.

Решење о
закупу број
1883/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

26.05.2014.
год.

96.

Решење о
закупу број
498/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

13.06.2014.
год.

97.

Решење о
закупу број
2406/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

09.07.2014.
год.

98.

Решење о
закупу број
2442/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

14.07.2014.
год.

99.

Решење о
закупу број
2443/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

14.07.2014.
год.

100.

Решење о
закупу број
2456/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

14.07.2014.
год.

уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење и
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
звршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза

101.

Решење о
закупу број
2424/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

14.07.2014.
год.

102.

Решење о
закупу број
2457/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

14.07.2014.
год.

103.

Решење о
закупу број
2537/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

18.07.2014.
год.

Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза
Закључење
уговора о закупу и
праћење
извршавања
уговoрних обавеза

РЕШЕЊА О РАСПОРЕЂИВАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Табела бр.3.
Редни НАЗИВ АКТА
број

НАЗИВ ДОНОСИОЦА
АКТА

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА
АКТА

1.

Решење о
распоређивању
број 2113/201201

Градоначелник Града
Ниша

26.07.2012.
год.

2.

Решење о
распоређивању
број 2301/201201

Градоначелник Града
Ниша

09.08.2012.
год.

3.

Решење о
распоређивању
број 3186/201201

Градоначелник Града
Ниша

15.10.2012.
год.

4.

Решење о
распоређивању
број 296/201301

Градоначелник Града
Ниша

29.01.2013.
год.

САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ
НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКТА
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
пот Пословни
простор дат на
основу решења о

5.

Решење о
распоређивању
број 542/201301

Градоначелник Града
Ниша

20.02.2013.
год.

6.

Решење о
распоређивању
број 601/201301

Градоначелник Града
Ниша

21.02.2013.
год.

7.

Решење о
распоређивању
број 1109/201301

Градоначелник Града
Ниша

25.03.2013.
год.

8.

Решење о
распоређивању
број 1410/201301

Градоначелник Града
Ниша

12.04.2013.
год.

9.

Решење о
распоређивању
број 1584/201301

Градоначелник Града
Ниша

23.04.2013.
год.

10.

Решење о
распоређивању
број 1586/201301

Градоначелник Града
Ниша

23.04.2013.
год.

11.

Решење о
распоређивању
број 1585/201301

Градоначелник Града
Ниша

23.04.2013.
год.

12.

Решење о
распоређивању
број 1604/201301

Градоначелник Града
Ниша

25.04.2013.
год.

13.

Решење о
распоређивању
број 1628/2013-

Градоначелник Града
Ниша

26.04.2013.
год.

распоређивању за
потребе Града
ребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о

01
14.

Решење о
распоређивању
број 2237/201301

Градоначелник Града
Ниша

17.06.2013.
год.

15.

Решење о
распоређивању
број 2703/201301

Градоначелник Града
Ниша

23.07.2013.
год.

16.

Решење о
распоређивању
број 2806/201301

Градоначелник Града
Ниша

05.08.2013.
год.

17.

Решење о
распоређивању
број 2805/201301

Градоначелник Града
Ниша

05.08.2013.
год.

18.

Решење о
распоређивању
број 2804/201301

Градоначелник Града
Ниша

05.08.2013.
год.

19.

Решење о
распоређивању
број 2803/201301

Градоначелник Града
Ниша

05.08.2013.
год.

20.

Решење о
распоређивању
број 3489/201301

Градоначелник Града
Ниша

07.10.2013.
год.

21.

Решење о
распоређивању
број 415/201401

Градоначелник Града
Ниша

11.02.2014.
год.

22.

Решење о
распоређивању
број 464/201401

Градоначелник Града
Ниша

14.02.2014.
год.

распоређивању за
потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за

23.

Решење о
распоређивању
број 591/201401

Градоначелник Града
Ниша

25.02.2014.
год.

24.

Решење о
распоређивању
број 1323/201401

Градоначелник Града
Ниша

29.04.2014.
год.

25.

Решење о
распоређивању
број 2033/201401

Градоначелник Града
Ниша

09.06.2014.
год.

потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
потребе Града
Пословни простор
дат на основу
решења о
распоређивању за
потребе Града

РЕШЕЊА О ОТКАЗУ УГОВОРА О ЗАКУПУ И УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Табела бр.4.
Редни НАЗИВ АКТА
број

1.

2.

3.

4.

5.

Решење о
отказу уговора
о закупу број
2753/2012-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
2781/2012-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
2816/2012-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
2815/2012-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број

НАЗИВ ДОНОСИОЦА ДАТУМ
АКТА
ДОНОШЕЊА
АКТА

САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ
НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКТА
Покренут
поступак
испражњења дана
25.10.2012. год.
Враћен послови
простор Граду
дана 23.10.2012.
год.
Преузет пословни
простор дана
21.01.2013. год.

Градоначелник Града
Ниша

07.09.2012.
год.

Градоначелник Града
Ниша

12.09.2012.
год.

Градоначелник Града
Ниша

13.09.2012.
год.

Градоначелник Града
Ниша

13.09.2012.
год.

Преузет пословни
простор дана
21.01.2013. год.

Градоначелник Града
Ниша

13.09.2012.
год.

Покренту
поступак
испражњења

2814/2012-01

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Решење о
отказу уговора
о закупу број
3659/2012-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
42/2013-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
520/2012-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
1105/2012-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
1072/2013-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
1131/2013-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
1987/2013-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
2922/2013-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
3326/2013-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
3327/2013-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број

Градоначелник Града
Ниша

08.11.2012.
год.

Градоначелник Града
Ниша

11.01.2013.
год.

Градоначелник Града
Ниша

18.02.2013.
год.

Градоначелник Града
Ниша

25.03.2013.
год.

Градоначелник Града
Ниша

21.03.2013.
год.

Градоначелник Града
Ниша

27.03.2013.
год.

Градоначелник Града
Ниша

27.05.2013.
год.

Градоначелник Града
Ниша

19.08.2013.
год.

Градоначелник Града
Ниша

24.09.2013.
год.

Градончелник Града
Ниша

24.09.2013.
год.

Градоначелник Града
Ниша

24.09.2013.
год.

(поповић Милош)
у поступку
реституције
Покренут
поступак
испражњења дана
17.04.2013. год.
Покренут
поступак
испражњења дана
02.07.2013. год.
Враћен пословни
простор Граду
дана 10.02.2013.
год.
Покренут
поступак
испражњења дана
17.04.2013. год.
Враћен пословни
простор Граду
дана 06.08.2013.
год.
Покренут
поступак
испражњења дана
16.07.2010. год.
Враћен пословни
простор Граду
дана 13.11.2013.
год.
Враћен пословни
простор Граду
дана 18.02.2014.
год.
Покренут
поступак
испражења дана
14.11.2013. год.
Покренут
поступак
испражења дана
14.11.2013. год.
Покренут
поступак
испражења дана

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

3325/2013-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
3328/2013-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
3323/2013-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
3324/2013-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
3371/2013-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
3436/2013-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
3488/2013-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
4370/2013-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
4437/2013-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
4436/2013-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
4/2014-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број

14.11.2013. год.
Покренут
поступак
испражења дана
14.11.2013. год.
Покренут
поступак
испражења дана
14.11.2013. год.
Покренут
поступак
испражења дана
14.11.2013. год.
Враћен пословни
простор Граду
дана 20.01.2014.
год.
Покренут
поступак
испражњења дана
24.10.2013. год.
Враћен пословни
простор Граду
дана 28.11.2013.
год.
Покренут
поступак
испражњења дана
29.05.2014. год. у
поступку
реституције
Враћен пословни
простор дана
17.03.2014. год.

Градоначелник Града
Ниша

24.09.2013.
год.

Градоначелник Града
Ниша

24.09.2013.
год.

Градоначелник Града
Ниша

24.09.2013.
год.

Градоначелник Града
Ниша

26.09.2013.
год.

Градоначелник Града
Ниша

02.10.2013.
год.

Градоначелник Града
Ниша

07.10.2013.
год.

Градоначелник Града
Ниша

24.12.2013.
год.

Градоначелник Града
Ниша

03.01.2014.
год.

Градоначелник Града
Ниша

03.01.2014.
год.

Враћен пословни
простор дана
01.08.2014. год.

Градоначелник Града
Ниша

06.01.2014.
год.

Враћен пословни
простор дана
30.04.2014. год.

Градоначелник Града
Ниша

07.03.2014.
год.

У току је поступак
за регулисање
закупнине с

727/2014-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
782-2014-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
1038/2014-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
1091/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

11.03.2014.
год.

Градоначелник Града
Ниша

24.03.2014.
год.

Градоначелник Града
Ниша

27.03.2014.
год.

31.

Решење о
отказу уговора
о закупу број
1228/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

04.04.2014.
год.

32.

Решење о
отказу уговора
о закупу број
1265/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

07.04.2014.
год.

33.

Решење о
отказу уговора
о закупу број
1264/2014-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
1324/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

07.04.2014.
год.

Градоначелник Града
Ниша

10.04.2014.
год.

Решење о
отказу уговора
о закупу број
1377/2014-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
1512/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

14.04.2014.
год.

Градоначелник Града
Ниша

28.04.2014.
год.

28.

29.

30.

34.

35.

36.

обзиром да је
закупац ЈП
„Аеродром“ Ниш
Покренут
поступак
испражњења дана
29.05.2014. год.
Покренут
поступак
испражњења дана
29.05.20014. год.
У току је поступак
за добијање
сагласности свих
правних
следбеника да би
се покренуо
поступак
испражњења.
Стављено ван
снаге -решење
број 1228-1/201401 од 30.06.2014.
год.
У току је израда
захтева за
покреатње
поступка за
испражњење.
Покренут
поступак
испражњења дана
12.06.2014. год.
У току је израда
захтева за
покреатње
поступка за
испражњење.
Враћен пословни
простор Граду
дана 29.07.2014.
год.
Враћен пословни
простор Граду
дана 25.06.2014.
год.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Решење о
отказу уговора
о закупу број
1511/2014-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
1510/2014-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
1509/2014-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
1585/2014-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
1586/2014-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
1688/2014-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
2161/2014-01
Решење о
отказу уговора
о закупу број
2458/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

28.04.2014.
год.

Градоначелник Града
Ниша

28.04.2014.
год.

Градоначелник Града
Ниша

28.04.2014.
год.

Градоначелник Града
Ниша

05.05.2014.
год.

Градоначелник Града
Ниша

05.05.2014.
год.

Градоначелник Града
Ниша

14.05.2014.
год.

Градоначелник Града
Ниша

23.06.2014.
год.

Градоначелник Града
Ниша

14.07.2014.
год.

Решење о
отказу уговора
о коришћењу
број 2721/201401

Градоначелник Града
Ниша

05.08.2014.
год.

Враћен пословни
простор Граду
дана 25.06.2014.
год,
Покренут
поступак
испражњења дана
30.05.2014.год.
Покренут
поступак
испражњења дана
01.08.2014. год.
Покренут
поступак
испражњења дана
11.07.2014 год.
Покренут
поступак
испражњења дана
04.08.2014. год.
Стављено решење
ван снаге број
1688-1/2014-01 од
14.07.2014. год.
Покренут
поступак
испражњења дана
30.07.2014. год.
Упућен захтев
закупца за
мишљење
Градском јавном
правобранилаштву
за плаћање дуга по
сонову закупнине
на више месечних
рата рата.
У току поступак
за примопредају
Галерија
савремене ликовне
уметности

РЕШЕЊА О КОРИШЋЕЊУ ПОСЛОВНОГ ПРСОТОРА
Табела бр.5.
Редни НАЗИВ АКТА
број

НАЗИВ ДОНОСИОЦА ДАТУМ
АКТА
ДОНОШЕЊА
АКТА

1.

Решење
о Градоначелник
коришћењу
Ниша
број 2977/201401

Града 26.09.2012.
год.

2.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
3107/2012-01

Града 04.10.2012.
год.

3.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
3570/2012-01

Града 02.11.2012.
год.

4.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
3706/2012-01

Града 13.11.2012.
год.

5.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша

Града 29.11.2012.
год.

САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ
НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКТА
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу

4004/2012-01

6.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
4365/2012-01

Града 19.12.2012.
год.

7.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
351/2012-01

Града 01.02.2013.
год.

8.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
836/2012-01

Града 07.03.2013.
год.

9.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
966/2013-01

Града 12.03.2013.
год.

10.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
1411/2013-01

Града 12.04.2013.
год.

пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова

11.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
1498/2013-01

Града 18.04.2013.
год.

12.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
2537/2013-01

Града 08.07.2013.
год.

13.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
2536/2013-01

Града 08.'7.20123.
год.

14.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
3232/2013-01

Града 13.09.2013.
год.

15.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
3416/2013-01

Града 02.10.2013.
год.

16.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
4158/2013-01

Града 03.12.2013.
год.

Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања

17.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
4156/2013-01

Града 03.12.2013.
год.

18.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
4342/2013-01

Града 24.12.2013.
год.

19.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
1090/2013-01

Града 27.03.2014.
год.

20.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
1470/2013-01

Града 17.04.2014.
год.

21.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
1629/2014-01

Града 08.05.2014.
год.

22.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
1627/2014-01

Града 08.05.2014.
год.

комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без

23.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
1704/2014-01

Града 14.05.2014.
год.

24.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
1666/2014-01

Града 14.05.2014.
год.

25.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
1668/2014-01

Града 14.05.2014.
год.

26.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
1628/2014-01

Града 09.05.2014.
год.

27.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша

Града 08.05.2014.
год.

накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу посло
Закључење
уговора
о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
вног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу

1631/2014-01

28.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
1882/2014-01

Града 25.05.2014.
год.

29.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
2101/2014-01

Града 13.06.2014.
год.

30.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
2162/2014-01

Града 23.06.2014.
год.

31.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
2163/2014-01

Града 23.06.2014.
год.

32.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
2253/2014-01

Града 26.06.2014.
год.

пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова

33.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
2257/2014-01

Града 25.06.2014.
год.

34.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
2274/2014-01

Града 30.06.2014.
год.

35.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
2243/2014-01

Града 25.06.2014.
год.

36.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
2484/2014-01

Града 17.07.2014.
год.

37.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
2509/2014-01

Града 17.07.2014.
год.

38.

Решење
о Градоначелник
коришћењу број Ниша
2542/2014-01

Града 18.07.2014.
год.

Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања
комуналних
трошкова
Израда уговора о
коришћењу
пословног
простора
без
накнаде
уз
обавезу плаћања

комуналних
трошкова

РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА
Табела бр.6.
Редни НАЗИВ АКТА
број

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Решење о
измени и
допуни решења
број 23841/2012-01
Решење о
измени и
допуни решења
број 21151/2012.01
Решење о
измени и
допуни решења
број 2236/201301
Решење о
измени и
допуни решења
број 3673/201301
Решење о
измени и
допуни решења
3672/2013-01
Решење о
измени и
допуни решења
број 3675/201301
Решење о
измени и
допуни решења
број 3674/2013-

НАЗИВ ДОНОСИОЦА
АКТА

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА
АКТА

САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ
НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКТА
Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

27.08.2013.
год.

Градоначелник Града
Ниша

19.11.2012.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

18.06.2013.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

22.10.2013.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

22.10.2013.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

22.10.2013.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

22.10.2013.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01
Решење о
измени и
допуни решења
број 3752/201301
Решење о
измени и
допуни решења
број 295-2/201301
Решење о
измени и
допуни решења
број 3846/201301
Решење о
измени и
допуни решења
број 3845/201301
Решење о
измени и
допуни решења
број 3751/201301
Решење о
измени и
допуни решења
број 967-2/201301
Решење о
измени и
допуни решења
број 3816/201301
Решење о
измени и
допуни решења
број 3817/201301
Решење о
измени и
допуни решења
број 3821/201301

Градоначелник Града
Ниша

01.11.2013.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

05.11.2013.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

05.11.2013.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

05.11.2013.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

04.11.2013.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

04.11.2013.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

04.11.2013.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

04.11.2013.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

04.11.2013.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Решење о
измени и
допуни решења
број 3820/201301
Решење о
измени и
допуни решења
број 3939/201301
Решење о
измени и
допуни решења
број 3941/201301
Решење о
измени и
допуни решења
број 30022/2013-01
Решење о
измени и
допуни решења
број 4341/201301
Решење о
измени и
допуни решења
број 663-1/201401
Решење о
измени и
допуни решења
број 1709/201401
Решење о
измени и
допуни решења
број 18861/2014-1
Решење о
измени и
допуни решења
број 10711/2014-01
Решење о

Градоначелник Града
Ниша

04.11.2013.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

14.11.2013.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

14.11.2013.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

27.11.2013.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

24.12.2013.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

26.03.2014.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

19.05.2014.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

05.06.2014.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

04.06.2014.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

Градоначелник Града

17.07.2014.

Израда уговора

27.

измени и
допуни решења
број 2510/201401
Решење о
измени и
допуни решења
број 10902/2014-01

Ниша

год.

односно анекса
уговора

Градоначелник Града
Ниша

05.08.2014.
год.

Израда уговора
односно анекса
уговора

РЕШЕЊА О ПРИЗНАВАЊУ СРЕДСТАВА
Табела бр.7.
Редни НАЗИВ АКТА
број

НАЗИВ ДОНОСИОЦА ДАТУМ
АКТА
ДОНОШЕЊА
АКТА

1.

Решење
о Градоначелник
призанавању
Ниша
средстава број
2694/2012-01

Града 04.09.2012.
год.

2.

Решење
о Градоначелник
признавању
Ниша
средстава број
2693/2012-01

Града 04.09.2012.
год.

САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ
НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКТА
На основу решења
закључује се анекс
уговора о закупу
пословног
простора
са
умањеном
закупнином
и
изменом
рока
уговора о закупу у
складу са висином
уложених
средстава.
На основу решења
закључује се анекс
уговора о закупу
пословног
простора
са
умањеном
закупнином
и
изменом
рока
уговора о закупу у
складу са висином
уложених
средстава.

3.

Решење
о Градоначелник
призанвању
Ниша
средстава број
3283/2012-01

Града 17.10.2012.
год.

4.

Решење
о Градоначелник
признавању
Ниша
средстава број
3582/2012-01

Града 05.11.2012.
год.

5.

Решење
о Градоначелник
признавању
Ниша
средстава број
310/2013-01

Града 30.01.2013.
год.

6.

Решење
о Градоначелник
признавању
Ниша
средстава број
602/2013-01

Града 22.02.2013.
год.

На основу решења
закључује се анекс
уговора о закупу
пословног
простора
са
умањеном
закупнином
и
изменом
рока
уговора о закупу у
складу са висином
уложених
средстава
На основу решења
закључује се анекс
уговора о закупу
пословног
простора
са
умањеном
закупнином
и
изменом
рока
уговора о закупу у
складу са висином
уложених
средстава
На основу решења
закључује се анекс
уговора о закупу
пословног
простора
са
умањеном
закупнином
и
изменом
рока
уговора о закупу у
складу са висином
уложених
средстава
На основу решења
закључује се анекс
уговора о закупу
пословног
простора
са
умањеном
закупнином
и
изменом
рока
уговора о закупу у
складу са висином

7.

Решење
о Градоначелник
признавању
Ниша
средстава број
1328/2013-01

Града 08.04.2013.
год.

8.

Решење
о Градоначелник
признавању
Ниша
средстава број
1329/2013-01

Града 08.04.2013.
год.

9.

Решење
о Градоначелник
признавању
Ниша
средстава број
3750/2013-01

Града 30.10.2013.
год.

уложених
средстава
На основу решења
закључује се анекс
уговора о закупу
пословног
простора
са
умањеном
закупнином
и
изменом
рока
уговора о закупу у
складу са висином
уложених
средстава
На основу решења
закључује се анекс
уговора о закупу
пословног
простора
са
умањеном
закупнином
и
изменом
рока
уговора о закупу у
складу са висином
уложених
средстава
На основу решења
закључује се анекс
уговора о закупу
пословног
простора
са
умањеном
закупнином
и
изменом
рока
уговора о закупу у
складу са висином
уложених
средстава

РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ СТАВЉА ВАН СНАГЕ РЕШЕЊЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Табела бр.8.
Редни НАЗИВ АКТА
број

НАЗИВ ДОНОСИОЦА
АКТА

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА

САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ

АКТА

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Решење којим
се ставља ван
снаге број 12111/2012-01
Решење којим
се ставља ван
снаге број 18971/2012-01
Решење којим
се ставља ван
снаге број 431/2013-01
Решење којим
се ставља ван
снаге број 32321/2013-01
Решење којим
се ставља ван
санге број 42961/2013-01
Решење којим
се ставља ван
санге број 43001/2013-01
Решење којим
се ставља ван
снаге број
230/2014-01
Решење којим
се ставља ван
снаге број 42981/2014-01
Решење којим
се ставља ван
снаге број
1727/22014.01
Решење којим
се ставља ван
снаге број 3531/2014-01
Решење којим
се ставља ван
снаге број 1759-

НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКТА
/

Градоначелник Града
Ниша

05.10.2012.
год.

Градоначелник Града
Ниша

08.11.2012.
год.

/

Градоначелник Града
Ниша

18.02.2013.
год.

/

Градоначелник Града
Ниша

09.10.2013.
год.

/

Градоначелник Града
Ниша

04.02.2014.
год.

/

Градоначелник Града
Ниша

04.02.2014.
год.

/

Градоначелник Града
Ниша

28.01.2014.
год.

/

Градоначелник Града
Ниша

04.02.2014.
год.

/

Градоначелник Града
Ниша

19.05.2014.
год.

/

Градоначелник Града
Ниша

04.06.2014.
год.

/

Градоначелник Града
Ниша

13.06.2014.
год.

/

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1/2014-01
Решење којим
се ставља ван
снаге број 17611/2014-01
Решење којим
се ставља ван
снаге број
2156/2014-01
Решење којим
се ставља ван
снаге број 12881/2014-01
Решење којим
се ставља ван
снаге број 4151/2014-01
Решење којим
се ставља ван
снаге број 16881/2014-01
Решење којим
се ставља ван
снаге број 24421/2014-01

Градоначелник Града
Ниша

13.06.2014.
год.

/

Градоначелник Града
Ниша

23.06.2014.
год.

/

Градоначелник Града
Ниша

30.06.2014.
год.

/

Градоначелник Града
Ниша

02.07.2014.
год.

/

Градоначелник Града
Ниша

14.07.2014.
год.

/

Градоначелник Града
Ниша

05.08.2014.
год.

/

РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ РАСПИСУЈЕ ОГЛАС
Табела бр.9.
Редни НАЗИВ АКТА
број

НАЗИВ ДОНОСИОЦА ДАТУМ
АКТА
ДОНОШЕЊА
АКТА

1.

Решење којим Градоначелник
се
расписује Ниша
Оглас
број
2692/2012-01

Града 05.09.2012.
год.

2.

Решење
Огласу

Града 02.10.2012.
год.

по Градоначелник
број Ниша

САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ
НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКТА
Закључење
уговора о закупу
пословног
простора
са
најповољнијим
понуђачем
Закључење
уговора о закупу

3039/2012-01

3.

Решење којим Градоначелник
се
расписује Ниша
Оглас
број
3660/2012-01

Града 08.11.2012.
год.

4.

Решење којим Градоначелник
се
расписује Ниша
Оглас
број
625/2013-01

Града 26.02.2013.
год.

5.

Решење којим Градоначелник
се
расписује Ниша
Оглас
број
2481/2013-01

Града 04.07.2013.
год.

6.

Решење којим Градоначелник
се
расписује Ниша
Оглас
број
3575/2013-01

Града 14.10.2013.
год.

7.

Решење којим Градоначелник
се
расписује Ниша
Оглас
број
4403/2013-01

Града 27.12.2013.
год.

пословног
простора
са
најповољнијим
понуђачем
Закључење
уговора о закупу
пословног
простора
са
најповољнијим
понуђачем
Закључење
уговора о закупу
пословног
простора
са
најповољнијим
понуђачем
Закључење
уговора о закупу
пословног
простора
са
најповољнијим
понуђачем
Закључење
уговора о закупу
пословног
простора
са
најповољнијим
понуђачем
Закључење
уговора о закупу
пословног
простора
са
најповољнијим
понуђачем

РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ
Табела бр.11.
Редни НАЗИВ АКТА
број

НАЗИВ ДОНОСИОЦА ДАТУМ
АКТА
ДОНОШЕЊА
АКТА

САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ
НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКТА

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Решење којим
се
даје
сагласност број
3087/2012-01
Решење којим
се
даје
сагласност број
417/2013-01
Решење којим
се
даје
сагласност број
446/2013-01
Решење којим
се
даје
сагласност број
1025/2013-01
Решење којим
се
даје
сагласност број
2163-1/2013-01
Решење којим
се
даје
сагласност број
2500/2013-01
Решење којим
се
даје
сагласност број
4078/2013-01
Решење којим
се
даје
сагласност број
1376/2014-01

Градоначелник
Ниша

Града 03.10.2012.
год.

Израда уговора о
закупу пословног
простора

Градоначелник
Ниша

Града 06.02.2013.
год.

Израда уговора о
закупу пословног
простора

Градоначелник
Ниша

Града 08.02.2013.
год.

Израда уговора о
закупу пословног
простора

Градоначелник
Ниша

Града 18.03.2013.
год.

Израда уговора о
закупу пословног
простора

Градоначелник
Ниша

Града 17.06.2013.
год.

Израда уговора о
закупу пословног
простора

Градоначелник
Ниша

Града 05.07.2013.
год.

Израда уговора о
закупу пословног
простора

Градоначелник
Ниша

Града 27.11.2013.
год.

Израда уговора о
закупу пословног
простора

Градоначелник
Ниша

Града 25.04.2014.
год.

Израда уговора о
закупу пословног
простора

РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СРЕДСТАВА
Табела бр.12.
Редни НАЗИВ АКТА
број

1.

Решење о
образовању
комисије број

НАЗИВ ДОНОСИОЦА
АКТА

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА
АКТА

Градоначелник Града
Ниша

11.01.2013.
год.

САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ
НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКТА
По захтеву
закупца , разматра
документацију за

44/2013-01

2.

Решење о
образовању
комисије број
382/2013-01

Градоначелник Града
Ниша

04.02.2013.
год.

санацију или
реконструкцију
пословног
простора
По захтеву
закупца, разматра
документацију за
санацију или
реконструкцију
пословног
простора (за
наведни период
одржано је 19
седница)

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА
Табела бр.13.
Редни НАЗИВ АКТА
број

НАЗИВ ДОНОСИОЦА ДАТУМ
АКТА
ДОНОШЕЊА
АКТА

1.

Решење
о Градоначелник
именовању
Ниша
Комисије број
2480/2013-01

Града 03.07.2013.
год.

2.

Решење
о Градоначелник
именовању
Ниша
Комисије број
3431/2013-01

Града 02.10.2013.
год.

3.

Решење
о Градоначелник
именовању
Ниша
Комисије број
1071/2014-01

Града 25.03.2014.
год.

САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ
НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКТА
Спровођење
поступка јавног
надметања
по
расписаном
огласу за давање у
закуп пословног
простора
Спровођење
поступка јавног
надметања
по
расписаном
огласу за давање у
закуп пословног
простора
Спровођење
поступка јавног
надметања
по
расписаном
огласу за давање у

закуп пословног
простора и давање
у
закуп
непосредном
погодбом ( укупно
17 седница за
давање у закуп
пословног
простора
непосредном
погодбом)

РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊУ ЧИЊЕНИЧНОГ
СТАЊА ЕЛЕКТРИЧНОГ БРОЈИЛА
Табела бр.14.
Редни НАЗИВ АКТА
број

1.

Решење о
образовању
Комисије број
35/2014-01

НАЗИВ ДОНОСИОЦА
АКТА

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА
АКТА

Градоначелник Града
Ниша

06.05.2014.
год.

САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ
НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКТА
Контрола
пословног
простора.

ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША
Табела бр.15.
Редни НАЗИВ АКТА
број

1.

НАЗИВ ДОНОСИОЦА ДАТУМ
АКТА
ДОНОШЕЊА
АКТА

Закључак
Градоначелник
Градског већа Ниша
Града
Ниша
број
67223/2012-03

Града 23.08.2012.
год.

САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ
НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКТА
За
реализацију
овог
закључка
није
била
задужена Управа
за имовину и

2.

Закључак
Градоначелник
Градског већа Ниша
Града
Ниша
број 441/201303

Града 26.03.2013.
год.

инспекцијске
послове
За
реализацију
овог
закључка
задужена
је
Управа
за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе
и
јавне набавке и
Управа
за
имовину
и
инспекцијске
послове а у вези
отписа дуговања
ЈП
„Нишка
телевизија“ Ниш

ЗАКЉУЧАК
Табела бр.16.
Редни НАЗИВ АКТА
број

НАЗИВ ДОНОСИОЦА ДАТУМ
АКТА
ДОНОШЕЊА
АКТА

1.

Закључак број Градоначелник
1564-2/2013-01
Ниша

Града 17.06.2013.
год.

2.

Закључак којим Градоначелник
се
исправља Ниша
Решење
Градоначелника
број
38201/2013-01

Града 21.11.2013.
год.

САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ
НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКТА
Исправка
техничке грешке у
Решењу
Градоначелника
Града Ниша број
1564/2013-01 од
22.04.2013. године
Исправка
техничке грешке у
Решењу
Градоначелника
Града Ниша број
3820/2013-01 од
04.11.2013. године

УПУТСТВО О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ
Табела бр.17.
Редни НАЗИВ АКТА
број

1.

Упутство о
начину и
поступку
давања
сагласности
број 467-2/201401

НАЗИВ ДОНОСИОЦА
АКТА

ДАТУМ
ДОНОШЕЊА
АКТА

Градоначелник Града
Ниша

06.03.2014.
год.

САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ
НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКТА
Усаглашено
Упутство са
важећим
законским
прописима и
Уредбом о
условима
прибављања и
отуђења
непокретности
непосредном
погодбом, давања
у закуп ствари у
јавној својини и
поступцима јавног
надметања и
прикупљања
писмених понуда
(„Службени
гласник РС“ број
24/2012)

УГОВОРИ О ЗАКУПУ ОДНОСНО О КОРИШЋЕЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Табела бр.1
Ред. НАЗИВ
број АКТА

ЗАКУПАЦ АДРЕСА
КОРИСН
ПОСЛОВНОГ
ИК
ПРОСТОРА

НАЗИВ
ДОНОСИОЦ
А АКТА

ДАТУМ
ДОНОШЕ
ЊА АКТА

САДРЖА
Ј
АКТИВН
ОСТИ
НА
РЕАЛИЗ
АЦИЈИ

1.

Уговор
о закупу
број
16422/201201

Омладинск
и
кошаркашк
и клуб
„Јуниор“ Ниш

Ниш, ТПЦ
„Калча“ ламела
Б, II спрат,
локал 56 ( п –
46,87 м2 )

Градоначелник
Града Ниша

25.07.2012.
год.

2.

Уговор
о закупу
број
18681/201201

Партија
уједињених
пензионера
Србије –
Београд за
рад ГО у
Нишу

Ниш, Трг
Павла
Стојковића бр.
10 ( п – 129,77
м2)

Градоначелник
Града Ниша

06.08.2012.
год.

3.

Уговор
о закупу
број
18711/201201

Националн
а
организаци
ја цивилног
друштва
Антикриминалн
а акција
АЦРИМА
Ниш
Уговор
Комерција
о закупу лна банка
број
АД
2264/201 Београд, ул
2-01
Светог
Саве бр. 14

Ниш, ул.
Градоначелник
Обреновићева
Града Ниша
бб, ТПЦ
„Калча“,
ламела Б, локал
41 ( п –
37,18м2)

06.08.2012.
год.

Ниш, Николе
Пашића 41 ( П
– 237 м2)

Градоначелник
Града Ниша

06.08.2012.
год.

Уговор
о закупу
број
18701/201201

Ниш,
Љубомира
Николића бб (
п – 386,97 м2)

Градоначелник
Града Ниша

06.08.2012.
год.

4.

5.

Црвени
Крст
Србије –
Црвени
Крст Ниш,
Обреновић
ева бр. 39

АКТА
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их

6.

Уговор
о закупу
број
18301/201201

Планинарс
ки савез
Града
Ниша,
Ниш,
Тврђава бб

Ниш, Тврђава,
у згради
Планинарског
дома ( п –
141,68м2)

Градоначелник
Града Ниша

09.08.2012.
год.

7.

Уговор
о закупу
број
18291/201201

Никодијев
ић Горан,
Ниш

ТПЦ „Калча“, I
спрат, ламела
Ц, локал 76 (
33,77 м2)

Градоначелник
Града Ниша

13.08.2012.
год.

8.

Уговор
о закупу
број
18981/201201

ТПЦ „Калча“,
Градоначелник
ламела Ц,
Града Ниша
трећи спрат ( п69,90м2)

27.08.2012.
год.

9.

Уговор
о закупу
број
21441/201201

Ниш,
Светозара
Марковића
бр.7, ( п –
29,50м2)

Градоначелник
Града Ниша

30.08.2012.
год.

10.

Уговор
о закупу
број
22631/201201

Грански
синдикат
здравства и
социјалне
заштите
„Независно
ст“
Београд,
ул.Нушиће
ва бр. 4/IV
TEHNO
SOLARIS
D.O.O. –
Ниш, са
пословним
седиштем у
Нишу ТПЦ
Амбасадор,
локал 23
Уједињени
Грански
синдикат
„Независно
ст“ са
пословним
седиштем у
Београду за

Ниш, ТПЦ
„Калча“ ламела
Ц, III спрат ( п
– 138,34м2)

Градоначелник
Града Ниша

30.08.2012.
год.

трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их

11.

Уговор
о закупу
број
23181/201201

12.

Уговор
о закупу
број
25011/201201

13.

рад
Регионално
г
председни
штава Ниш
Центар за
црквене
студије
Ниш,

трошкова.

Обреновићева
Градоначелник
20, ТПЦ
Града Ниша
„Горча“,
поткровље ( п –
44,84м2)

30.08.2012.
год.

Филателис
тичко
друштво
Ниш

Ул. Војводе
Градоначелник
Танкосића бр.
Града Ниша
9А у згради
МК „Филип
Кљајић“, у
приземљу,
просторија бр.7
( п – 11,36 м2 )

17.09.2012.
год.

Уговор
о закупу
број
25951/201201

Коло
српских
сестара,
рад месног
одбора
Ниш

Градоначелник
Града Ниша

25.09.2012.
год.

14

Уговор
о закупу
број
14122/1/2012
-01

Градоначелник
Града Ниша

26.09.2012.
год.

15.

Уговор
о закупу
број
1412-

Привредно
друштво за
трговину
СОБИМ
ПЛУС
Д.О.О. I
Анекс
Уговора,
признају се
средства
Привредно
друштво за
трговину
СОБИМ

Ул.
Обреновићева
бб, ТПЦ
„Калча“,
ламела Б, I
спрат, локал
бр. 62 ( п –
35,35м2, три
просторије )
Ул.
Обреновићева
бр. 124 ( п –
57,20 м2 ), а
састоји се од
три просторије

Ул.
Обреновићева
бр. 124 ( п –
67,50м2 ) и

Градоначелник
Града Ниша

26.09.2012.
год.

Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и

3/1/2012
-01

16.

Уговор
о закупу
број
30392/201201

17.

Уговор
о закупу
број
30391/12-01

18.

Уговор
о закупу
број
29251/12-01

19.

Уговор
о закупу
број
2906/1201

ПЛУС
Д.О.О. I
Анекс
Уговора,
признају се
средства
Друштво за
трговину
на велико и
мало, увозизвоз
НаисПродукт
д.о.о. Ниш,
Медиана,
Византијск
и Булевар
бб
HORTA
d.o.o. Ниш,
ул.
Великотрн
авска бр.
15/7

састоји се од
две просторије.

контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.

Ниш, Ђуке
Динић бр. 1,
приземље ( п –
87,35м2 )

Градоначелник
Града Ниша

15.10.2012.
год.

Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.

Ул. Вожда
Карађорђа бр.
7д, приземље (
п – 32,03м2 )

Градоначелник
Града Ниша

15.10.2012.
год.

Клуб за
ритмичку
гимнастику
„ФОКИЦА
“ Ниш,
Бубањска
Долина бр.
52а

Ниш, МК
„Божидар
Аџија“ ,
приземље,
велика сала бр.
4 ( п – 97,20м2)

Градоначелник
Града Ниша

15.10.2012.
год.

Савез
јеврејских
општина
Србије са
пословним
седиштем у
Београду,
Краља
Петра 71
а/ж

Ниш, ул.
Обреновићева
бб, ТПЦ
„Калча“, локал
Б, I спрат,
локал 61 ( п –
30,24м2 )

Градоначелник
Града Ниша

15.10.2012.
год.

Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.

20.

Уговор
о
коришће
њу број
3107/1201

ГО Црвени
Крст, Ниш,
Булевар 12
Фебруар
бр. 89

Ниш, Булевар
12 Фебруар бр.
31 ( п –
54,29м2)

Градоначелник
Града Ниша

02.11.2012.
год.

21.

Уговор
о закупу
број
30401/12-01

Удружење
пензионера
Рентгенова
Ниш, ул.
Рентгенова
бб

Ниш, МК
Градоначелник
„Мија
Града Ниша
Станимировић“
, просторија
бр.3, велика
сала ( п 144,00м2 )

02.11.2012.
год.

22.

Уговор
о закупу
број
30711/12-01

Ниш,
Караџићева бр.
5, у приземљу
и на I спрату (
п -128,64м2 )

Градоначелник
Града Ниша

02.11.2012.
год.

23.

Уговор
о закупу
број
3862/201201
Анекс

Српски
покрет
обнове
Београд,
ул. Кнез
Михајлова
бр. 48, за
рад ГО
СПО Ниш
Друштво за
производњ
у, трговину
и услуге
Пекара
Бранковић
д.о.о. Ниш

Трг Краља
Милана бр. 9 (
п – 76,00м2 )

Градоначелник
Града Ниша

08.11.2012
год.

24.

Уговор
о
преузим
ању дуга
број
30871/201201

1.Милићев
ић Мартин
из Ниша
(уступалац
дуга)
2.Предузећ
е Вула
д.о.о. Ниш
(преузимал
ац дуга)

Ул. Цара
Душана бр. 47
б ( п – 35,00
м2)

Градоначелник
Града Ниша

08.11.2012.
год.

Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.

25.

Уговор
о закупу
број
33011/12-01

26.

Анекс
Уговора
о закупу
број
13432/12-01

27.

Анекс
Уговора
о закупу
број
37052/201201

28.

Уговор
о закупу
број
29771/201201

29.

Уговор
о закупу

3.Град
НишГрадоначл
ник
Удружење
здравствен
их радника
Ниш са
седиштем у
Нишу,
Булевар
Немањића
бр.26
Привредно
друштво за
трговину,
услуге и
угоститељс
тво SUISSE
SHOPCAFFE
d.o.o. Ниш,
Синђелиће
в Трг бр.31
Привредно
друштво за
трговину,
услуге и
угоститељс
тво SUISSE
SHOPCAFFE
d.o.o. Ниш,
Синђелиће
в Трг бр.31
Народна
библиотека
„Стеван
Сремац“
Ниш, ул.
Боривоја
Гојковића
бр. 9
Илић
Љиљана из

Ниш, Булевар
Немањића
бр.26 МК
„Божидар
Аџија“,
канцеларија
бр.1 ( п –
12,70м2)

Градоначелник
Града Ниша

08.11.2012.
год.

Ниш,
Синђелићев
Трг бр. 31 ( п –
77,67м2 )

Градоначелник
Града Ниша

13.11.2012.
год.

Ниш,
Синђелићев
Трг бр. 31 ,
подрум ( п
55,30 м2 )

Градоначелник
Града Ниша

13.11.2012.
год.

Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.

ТПЦ „Горча“ II Градоначелник
спрат ( п –
Града Ниша
83,02м2 ) за рад
„Амерички
кутак“

08.11.2012.
год.

Ниш, ул.
Кнегиње

14.11.2012.
год.

Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате

Градоначелник
Града Ниша

Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.

број
31871/201201

Доњег
Душника,
Гаџин Хан

Милице бб, у
приземљу ( п –
36,00м2 )

30.

Уговор
о закупу
број
35191/12-01

Ниш, Орловића Градоначелник
Павла бр. 2 ( п Града Ниша
– 56,98м2 )

23.11.2012.
год.

31.

Уговор
о закупу
број
34231/201201

Привредно
друштво за
трговину
хлебом,
тестенином
, колачима
и
слаткишим
а Ниш, БК
Железнича
р МБН
д.о.о.
Предузеће
Вула д.о.о.
Ниш, ул.
Мостарска
бр. 9

Ниш, ул Цара
Душана бр. 47
Б ( п -35,00м2)

Градоначелник
Града Ниша

23.11.2012.
год.

32.

Уговор
о закупу
број
35701/12-01

ТПЦ „Калча“ II
спрат, ламела
Ц, локал бр. 69
( п – 35,00 м2 )

Градоначелник
Града Ниша

23.11.2012.
год.

33.

Уговор
о закупу
број
36221/12-01

Специјална
школа са
домом
ученика
„Бубањ“
Ниш, ул.
Бубањски
Хероји бр.
3
Удружење
грађана
„Другачији
заједно“
Ни, ул
Добричка
бр.1

Ниш, ул.
Париске
Комуне бр. 11
А(п–
158,00м2 )

Градоначелник
Града Ниша

03.12.2012.
год.

закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.

Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.

34.

35.

36.

Уговор
о
коришће
њу број
37061/201201

Народно
позориште
Ниш, ул.
Синђелиће
в Трг бб,
које
заступа в.д.
директор
Иван
Вуковић
Уговор
Град Ниш,
о закупу Младенови
број
ћ Славица
4041/201 из Ниша,
2-01
Ново Село,
Анекс
Насеље 9
Мај, ул.
Топлички
Партизанск
и Одред
113
Уговор
Перовић
о закупу Иван из
број
Ниша, ул.
2115Светозара
2/2012Марковића
01
бр. 1/8

37.

Уговор
о закупу
број
34011/201201

Г17 ПЛУС

38.

Уговор

ГО

Ниш, ул.
Градоначелник
Панталејска бр. Града Ниша
39 А, приземље
( п – 123,00м2 )

03.12.2012.
год.

Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.

Ниш, Ново
Село, објекат
МК „9 Мај“,
приземље ( п –
62,14м2 )

Градоначелник
Града Ниша

03.12.2012.
год.

Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.

Ниш, у оквиру
Летње
позорнице у
Нишкој
Тврђави,
укупна
површина 103,
26м2 првабедемска ниша
п-27,45м2,
другабедемска ниша
п – 29,23м2,
трећа-бедемска
ниша 32,53м2
Ниш, Генерала
Милојка
Лешјанина бр.
17/3 на првом
спрату п155,20м2

Градоначелник
Града Ниша

17.12.2012
год.

Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.

Градоначелник
Града Ниша

17.12.2012.
год.

Ниш, Рудничка

Градоначелник

25.12.2012.

Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола

о
коришће
њу број
40041/201201

Палилула
бр.11, ( пНиш ул.
35,26м2 )
Бранка
Радичевића
бр. 1

Града Ниша

год.

39.

Уговор
о закупу
број
41171/201201

Ниш, Вожда
Градоначелник
Карађорђа бр.
Града Ниша
78 ( п – 41,00м2
)

04.01.2013.
год.

40.

Уговор
о закупу
број
41411/201201

Друштво за
производњ
у, промет и
услуге MV
FORTUNE
d.o.o. Ниш,
ул. Николе
Узумовића
бр. 69
Удружење
грађана
„Стари
Ниш“ ул.
Генерала
Милојка
Лешјанина
бр. 26

Ниш, ул.
Градоначелник
Генерала
Града Ниша
Милојка
Лешјанина бр.
26 ( п – 39,61м2
)

04.01.2013.
год.

41.

Уговор
о закупу
број12/2
013.01
II Анекс
Уговора

Funky bar
d.o.o. Лоле
Рибара
бр.14 кога
заступа
Александа
р Ценић

Ниш, Трг
Градоначелник
Републике бр. 7 Града Ниша
( п- 83,50м2)

04.01.2013.
год.

42.

Уговор
о закупу
број
11/201301

Ниш, Трг
Републике бр.3
( п- 40,20м2 )

Градоначелник
Града Ниша

04.01.2013.
год.

43.

Уговор
о закупу

Funky bar
d.o.o. Ниш,
са
пословним
седиштем у
Нишу,
Лоле
Рибара
бр.14
Привредно
друштво за

Ниш, ул.
Обреновићева

Градоначелник
Града Ниша

16.01.2013.
год.

наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате

број
86/201301

трговину
SOBIM
д.о.о.
Горњи
Барбеш,
Гаџин Хан

бр. 124 ( п57,20м2 )

закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.

44.

Уговор
о закупу
број
87/201301

Привредно
друштво за
трговину
SOBIM
д.о.о.
Горњи
Барбеш,
Гаџин Хан

Ниш,
Обреновићева
бр. 124 ( п –
67,50м2)

Градоначелник
Града Ниша

16.01.2013.
год.

45.

Уговор
о закупу
број
42751/201201

Ниш, Генерала
Милојка
Лешјанина бр.
69 ( п’43,17м2)

Градоначелник
Града Ниша

16.01.2013.
год.

46.

Уговор
о закупу
број
41181/201201

Ниш, ТПЦ
„Калча“,
ламела Ц, на I
спрату, локал
75 ( п –
41,36м2)

Градоначелник
Града Ниша

17.01.2013.
год.

Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.

47.

Уговор
о закупу
број
4345-

Друштво за
ограничено
м
одговорно
шћу за
трговину
на велико,
инжењерин
г и спољну
трговину
INSTRUKI
TA
INŽENJER
NIG,
D.O.O. NIŠ
Јединствен
а Србија
Јагодина –
ул.
Железничк
а бб, за рад
ГО Ниш и
за рад
Окружног
одбора
Ниш
Покрет
„Живим за
Крајину“
Зајечар, ул.

Ниш, ТПЦ
„Калча“ ламела
Б, на I спрату,
локла бр. 39 ( п

Градоначелник
Града Ниша

17.01.2013.
год.

Контрола
наплате
закупнине
и

Николе
Пашића 1,
за рад
Регионално
г одбора „
Нишка
Регија –
Живим за
Ниш
Уговор
Градска
о
општина
коришће Медиана са
њу број седиштем у
4365Нишу, ул.
1/2012Париске
01
Комуне бб

– 46,54м2)

Ниш, Насеље
Брзи Брод, у
објекту зграде
МК „Брзи
Брод“ ( п –
135,30м2)

Градоначелник
Града Ниша

17.01.2013.
год.

49.

Уговор
о закупу
број
45121/201201

Ниш, ул.
Боривоја
Гојковића бр. 4
на првом
спрату ( п –
109,04м2 )

Градоначелник
Града Ниша

28.01.2013.
год.

50.

Уговор
о закупу
број 211/201301

Ниш,
Обреновићева
бр. 33 у
приземљу ( п –
73,78м2 )

Градоначелник
Града Ниша

01.02.2013.
год.

1/201201

48.

Српска
радикална
странка, са
пословним
седиштем у
Београду –
Земун –
Магистарс
ки Трг бр.
3 – за рад
ГО и
Окружног
одбора
Ниш
Друштво за
производњ
у,
унутрашњу
и спољну
трговину
MONTEGI
D.O.O.
Ниш, ТПЦ
Калча,
локал 9а

контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.

Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.

Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.

51.

Уговор
о закупу
број
34012/201201

Г17 ПЛУС
Београд,
Трг
Републике
бр. 5/IV за
рад ГО у
Нишу који
заступа
Бојан
Зечевић

Ниш, ул.
Градоначелник
Генерала
Града Ниша
Милојка
Лешјенина бр.
17/3 на I спрату
( п – 155,20м2 )

05.02.2013.
год.

Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.

52.

Уговор
о закупу
број
445/2013
-01
I Анекс

Привредно Ниш, Трг
друштво за Краља Милана
трговину,
бр. 23
производњ
у услуге
ХИЈЕРОГЛ
ИФ Д.О.О.
НИШ

Градоначелник
Града Ниша

08.02.2013.
год.

Ниш, ул.
Светозара
Марковића бр.
14 ( п –
309,00м2 )

Градоначелник
Града Ниша

20.02.2013.
год.

Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.

53.

Уговор
о закупу
број
2951/201301

54.

I Анекс
Уговора
о закупу
број
597/1301

Демократс
ка странка
Србије, са
пословним
седиштем
у Београду,
ул. Браће
Југовића
бр.20, за
рад ГО
Ниш
MARTEX
D.O.O.
Ниш,
Бабичких
одреда 76

Ниш, ул.
Обреновићева
бр. 124 у
приземљу ( п –
48,95м2 )

Градоначелник
Града Ниша

22.02.2013.
год.

55.

Уговор
о закупу
број
5431/13-01

Шаховски
клуб
слепих
„Свитања“
Ниш, ул.
Светозара
Марковића

Ниш, Булевар
Немањића бр.
85, приземље (
п – 33,00м2 )

Градоначелник
Града Ниша

12.03.2013.
год.

Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн

бр.7
56.

Уговор
о закупу
број
951/1301
Анекс

Привредно
друштво за
трговину,
производњ
у и услуге
DUŠAN
STIL
D.O.O. NIŠ

Ниш, ул. Цара
Градоначелник
Душана бр. 35 ( Града Ниша
п – 61,20м2 )

12.03.2013.
год.

57.

Уговор
о закупу
број
3039312-01
Анекс

HORTA
D.O.O. NIŠ
ул.
Великотрн
авска бр.
15/7

Ниш, ул.
Вожда
Карађорђа бр.
72, приземље (
п – 32,03м2 )

Градоначелник
Града Ниша

18.03.2013.
год.

58.

Уговор
о закупу
број
9131/201301

Илић
Љиљана из
Доњег
Душника,
Гаџин Хан,
оснивач
трговинске
радње
„АС“ Илић
Љиљана
Уговор
Народни
о
музеј –
коришће Ниш, ул.
њу број Генерала
836Милојка
1/13-01
Лешјанина
бр. 14

Ниш, ул.
Сомборска бб (
п- 35,00м2 )

Градоначелник
Града Ниша

02.04.2013.
год.

Ниш, ул.
Александра
Ненадовића бр.
2а, приземље (
п – 155,00 м2 )

Градоначелник
Града Ниша

02.04.2013.
год.

Уговор
о закупу
број
9671/13-01

Ниш, Трг
Учитеља Тасе
бр. 2 ( п –
110,09м2 )

Градоначелник
Града Ниша

05.04.2013.
год.

59.

60.

Друштво за
развој деце
и младих –
Отворени
клуб Ниш

их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн

61.

Уговор
о закупу
број
9121/13-01

Мандић
Милорад
из Ниша,
ул. Учитељ
Тасина бр.
32/4

Ниш, Булевар
Немањића бр.
71 ( п -84,60м2
)

Градоначелник
Града Ниша

05.04.2013.
год.

62.

Уговор
о закупу
број
11101/13-01

Ниш,
Византијски
Булевар бр. 2 (
п – 60,84м2 )

Градоначелник
Града Ниша

19.04.2013.
год.

63.

Уговор
о закупу
број
41413/201201

Трговинско
друштво
„Beer
commerce“
eksportimport
d.o.o. Niš,
село
Бубањ, ул.
7. Јули бр.7
Удружење
грађана
„Стари
Ниш“

Ниш, ул.
Генерала
Милоојка
Лешјанина бр.
26, приземље (
п- 39,61м2 )

Градоначелник
Града Ниша

19.04.2013.
год.

64.

Уговор
о
преузим
ању дуга
број
10251/201301

Ниш, ул.
Градоначелник
Обреновићева
Града Ниша
124 ( п – 2,90м2
)

22.04.2013.
год.

65.

Уговор
о закупу
број

1.Анђелков
ић
Милутин
(стари
дужник)
2.Златкови
ћ Саша
(нови
дужник)
3.Град
Ниш закуподава
ц
Перић
Павле из
Ниша, ул.

Ниш, Тврђава,
део пословног
простора-

23.04.2013.
год.

Градоначелник
Града Ниша

их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.

Контрола
наплате
закупнине

11261/13-01

Липовачка
бр. 19 А

магацина у
приземљу п –
39,06м2 који је
укупне п –
338,10м2

66.

Уговор
о
коришће
њу број
14981/201301

ГО
Пантелеј
Ниш, ул.
Гутенберго
ва бр. 4а

Село Пасјача,
објекат МК
„Пасјача“ ( п –
228, 58м2 )

Градоначелник
Града Ниша

16.05.2013.
год.

67.

Уговор
о закупу
број
11691/13-01

Златковић
Саша –
Ниш, ул.
Кумановск
а бр. 3

Ниш, ул.
Обреновићева
бр. 124 ( п –
2,90м2 )

Градоначелник
Града Ниша

16.05.2013.
год.

68.

Уговор
о
коришће
њу број
14111/201301

Ниш, ТПЦ
„Горча“ ( п –
94,45м2 )

Градоначелник
Града Ниша

16.05.2013.
год.

69.

70.

Народна
библиотека
„Стеван
Сремац“
Ниш, ул.
Боривоја
Гојковића
бр. 9 за рад
Француско
г центра за
културу
Уговор
Kapija bar
о закупу Caffe, d.o.o.
број
Ниш,
1770/201 Црвени
3-01
Крст,
Нишка
Тврђава,
локал бр. 6
Уговор
о закупу

Ниш, Нишка
Тврђава, локал
број 6

16.05.2013.
год.

Kapija bar
Ниш, Нишка
Caffe, d.o.o. Тврђава, локал

16.05.2013.
год.

и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате

број
Ниш,
1771/201 Црвени
3-01
Крст,
Нишка
Тврђава,
локал бр. 6

број 6, Ниша
бр. 13 лево

71.

Уговор
о закупу
број
15641/201301

Синдикат
просветних
радника
Ниш, ул.
Цара
Душана бр.
35

Ниш, ул. Цара
Душана, у
згради МК
„Чаир“ у
приземљу,
канцеларија
бр.2, ( п –
10,68м2 )

72.

Уговор
о
коришће
њу број
3511/201301

Народно
позориште
Ниш, ул.
Синђелиће
в Трг бб

Ниш, ул.
Панталејска бр.
39а, у
приземљу ( п 56,52м2 )

Градоначелник
Града Ниша

17.05.2013.
год.

73.

Уговор
о закупу
број
16881/201301

Фудбалски
клуб
„Пролетер
Доња
Врежина“
у Доњој
Врежини

Ниш, ул.
Књажевачка
бб, објекат
поред зграде
МК „ Доња
Врежина“ у
приземљу ( п 100,00м2 )

Градоначелник
Града Ниша

28.05.2013.
год.

74.

Уговор
Савез
о
извиђача
коришће Града

Ниш, ул Цара
Душана бр. 35
у МК „ Чаир“,

Градоначелник
Града Ниша

30.05.2013.
год.

17.05.2013.
год.

закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их тр
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
ошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине

њу број
16661/201301

Ниша, ул.
Цара
Душана бр.
35

канц.3 (п11,60м2)
Канц.5 (п10,51м2)

75.

Уговор
о закупу
број
21021/201301

Удружење
„НилкоСрбије“
Ниш,

Ниш, ТПЦ
„Калча“,
ламела Б, на I
спрату, локал
бр. 64 ( п –
23,05м2 )

Градоначелник
Града Ниша

17.06.2013.
год.

76.

Уговор
о закупу
број
20201/13-01

Организац
ија
спортских
риболоваца
„НаисНиш“

Ниш, Бранка
Крсмановића
бр. 9 , лево у
приземљу ( п –
17,60м2 )

Градоначелник
Града Ниша

17.06.2013.
год.

77.

Уговор
о закупу
број
23351/201301

Ниш, МК
„Станко
Пауновић“,
канцеларија 9,
на I спрату ( п
– 10,33м2 )

Градоначелник
Града Ниша

10.07.2013.
год.

78.

Уговор
о закупу
број
2572/1301

Атлетски
клуб
„Нишки
маратон“
Ниш,
Генерала
Милојка
Лешјанина
17
Драгослав
Цветковић,
предузетни
к
Часовнича
рска радња
Ниш

Ниш, Трг
Градоначелник
Павла
Града Ниша
Стојковића
14А приземље (
п -12,12м2 )

11.07.2013.
год.

79.

Уговор
о закупу
број
2556-

Тодоровић
Небојша
Ниш, ул.
Војводе

Ниш, ул.
Николе
Пашића бр. 10
у приземљу (

05.08.2013.
год.

Градоначелник
Града Ниша

и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и

1/13-01

Бојовића
бр. 18а

34,30м2 )

80.

Уговор
о закупу
број
2411-1/

Ниш, ул.
Обреновићева
бб ТПЦ
„Калча“,
ламела Ц,
локал 61, на II
спрату, ( п –
46,40м2 )

Градоначелник
Града Ниша

22.07.2013.
год.

81.

Уговор
о закупу
број
28131/201301

Покрет
Снага
Србије –
БК- са
седиштем у
Београду,
Теразије
бр. 28, за
рад ГО
ПСС БК
Ниш
Друштво
пчелара
„Матица
Ниш“

Ниш, ул.
Бранка
Крсмановића
бр. 27, десно у
приземљу ( п –
18,60м2 )

Градоначелник
Града Ниша

21.08.2013.
год.

82.

Уговор
о закупу
број
28411/13-01

„Ebers“
Асоцијациј
а за
здравље
дијабетича
ра Ниш, ул.
Страхињић
а Бана бр.8

Ниш, МК
„Медиана“
канцеларија бр.
2 ( п – 11,55м2)

Градоначелник
Града Ниша

27.08.2013.
год.

83.

Уговор
о закупу
број
30611/201301

Ниш, МК
„Божидар
Аџија“
просторија 8 (
п – 12,90м2 )

Градоначелник
Града Ниша

09.09.2013.
год.

84.

Уговор
о закупу
број

Удружење
особа због
ампутација
и повреда
на раду,
Ниш, ул.
Булевар
Немањића
бр. 26
Удружење
уметнички
х и старих

Ниш, Трг
Павла
Стојковића

Градоначелник
Града Ниша

09.09.2013.
год.

контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине

30031/201301

заната и
домаће
радиности,
Ниш, ул.
Епископск
а 77
Политичка
странка
„Зелени
Србије“
Београд,

бр.8 ( п –
51,00м2 )

Ниш, Трг
Павла
Стојковића 14а
( п – 30,64м2 )

Градоначелник
Града Ниша

09.09.2013.
год.

Ниш, МК
„Станко
Пауновић“,
канцеларија
број 8 ( п –
9,10м2 )

Градоначелник
Града Ниша

09.09.2013.
год.

Ниш, ул.
Бранка
Крсмановића,
приземље ( п –
51,50м2 )

Градоначелник
Града Ниша

01.11.2013.
год.

Ниш, ул.
Бранка
Крсмановића
бр.17 лево ( п –
34,60м2 )

Градоначелник
Града Ниша

01.11.2013.
год.

Градоначелник
Града Ниша

01.11.2013.
год.

85.

Уговор
о закупу
број
30021/201301

86.

Уговор
о закупу
број
29051/201301

87.

Уговор
о закупу
број
3777/1301

Друштво за
борбу
против
шећерне
болести
Ниш, ул.
Генерала
Милојка
Лешјанина
бр. 17а
ЈКП
„Медиана“
Ниш, ул.
Мраморска
број 10

88.

Уговор
о закупу
број
3776/1301

ЈКП
„Медиана“
Ниш, ул.
Мраморска
број 10

89.

Уговор
о закупу
број

ЈП
Ниш, ул.
„Аеродром Вожда
Ниш“ Ниш, Карађорђа бр.

и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине

3775/201 ул.
3-01
Ваздухопл
оваца 24

7, локал бр. 3 (
п -27,40м2 )

90.

Уговор
о закупу
број
3774/201
3-01

ЈКП
„Горица“
Ниш,
Тврђава бб

Ниш, ул.
Бранка
Крсмановића
бр. 3, десно ( п
– 33,72м2 )

Градоначелник
Града Ниша

01.11.2013.
год.

91.

Уговор
о закупу
број
1404/201
4-01

Здравствен
а уставнова
апотека
„Фармаком
“ Ниш

Ниш, ул.
Јована Ристића
бр. 23 ( п –
73,00м2 )

Градоначелник
Града Ниша

04.04.2014.
год.

92.

Уговор
о закупу
број
10871/201401

Удружење
„Нишвиле
фондација“

Ниш, ул. Цара
Душана 19, ( п
– 118,81м2 )

Градоначелник
Града Ниша

26.06.2014.
год.

93.

Уговор
о
коришће
њу број
22431/14-01

МУП-РС
Полиција
управа
Ниш, ул.
Наде
Томић бр.
15

МК „Филип
Градоначелник
Кљајић“
Града Ниша
просторија бр.6
– велика сала –
п -116,74м2, бр.
7 – п – 35,40м2

31.07.2014.
год.

94.

Уговор
о
коришће
њу број

МУП-РС
Полиција
управа
Ниш, ул.

Ул. Булевар 12
Фебруар бр. 89
( п – 808,05м2)

05.08.2014.
год.

Градоначелник
Града Ниша

и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и
контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.
Контрола
наплате
закупнине
и

22741/201401

Наде
Томић бр.
15

контрола
плаћања
комуналн
их
трошкова.

У периоду од 13.07.2012. године до 13.07.2014. године, покренуто је 278 поступака за
наплату закупнине у износу од 88.778.869,08 динара. Наплаћено по покренутим судским
поступцима 11.417.551,03 динара.
Закупцима пословног простора који су дуговали две или више закупнина , а чији су
уговори били у току достављена су 250 обавештења пред отказ. По овим обавештењима
део закупаца је измирио дуг у целости, неки закупци су закључили поравнање како би дуг
исплатили у више рата , а за неке је покренут поступак испражњења и утужења.
Управа за имовину и инспекцијске послове, Одсек за пословни простор је иницирао
278 поступака за наплату закупнине и 59 поступака за испражњење пословног простора.
У складу са захтевима закупаца Комисија за признавање средстава уложених у
санацију или реконструкцију пословног простора је увиђајем на лице места и на основу
документације достављене од стране закупаца а у складу са Упутством о начину и
поступку давања сагласности, обезбеђењу стручног надзора, обрачуну и процени
средстава уложених у санацију или реконструкцију пословног простора којим располаже
Град Ниш („Службени лист Града Ниша“ број 89/09)) и на основу Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, број 81/09, 24/2011 и број 121/2012),
одржала 19 седница. У складу са документацијом Комисија предлаже висину уложених
средстава на основу којих се предлаже Градоначелнику Града Ниша доношење решења о
признавању средстава.
У периоду од 13.07.2012. године до 13.07.2014. године укупно је фактурисано
274.584,750,50 динара а наплаћено 247.182.121,25 динара.
Према субјектима у стечају поднете су 6 пријаве потраживања и то :
1.“Купопром „ доо Ниш у износу од 1.045.227,19 динара.
2.“Нишпродукт „ доо Ниш у износу од 1.484.960,39 динара.
3.“Beer Commerce“ doo, у износу од 1.898.681,86 динара.
4.“Nitex“ doo Niš у износу од 368.719,68 динара.
5. „Ideal company“ у износу од 605.711,42 динара.
6 “Beer Commerce“ doo, у износу од 4.079.872,53 динара.
1) Приказ начина функционисања;
Законом о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011) регулисан је начин и
поступак располагања стварима у јавној својини а Уредбом о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“
број 24/2012)
ближе се уређују услови прибављања и отуђења непокретности

непосредном погодбом, давање у закуп ствари у јавној својини и поступци јавног
надметања и прикупљања писмених понуда.
Одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града
Ниша, („ Службени лист Града Ниша“ број 67/2013), регулише давање у закуп непокретне
ствари у јавној својини Града на начин који је у складу са напред наведеним Законом и
Уредбом.
Непокретне ствари дају се у закуп у поступку јавног надметања или прикупљања
писаних понуда. Изузетно, непокретне ствари могу се дати у закуп и непосредном
погодбом али на начин и по поступку утврђеном Уредбом.
На основу напред наведених прописа, Управа за имовину и инспекцијске послове, Одсек
за пословни простор ради решења о давању у закуп пословног простора, решења о
расписивању огласа за закуп пословног простора путем јавног надметања, решења о
давању на коришћење пословног простора, решења о распоређивању пословног простора,
решења о отказу уговора о закупу односно уговора о коришћењу, решења о раскиду
уговора, решења о признавању средстава, прати наплату закупнине, врши контролу
плаћања комуналних трошкова, начин коришћења пословног простора у складу са
уговором, доставља захтеве за давање мишљења на предлоге уговора о закупу односно о
коришћењу пословног простора Градском јавном правобранилаштву, захтеве за
покретање поступака за наплату закупнине судским путем, захтеве за испражњење
пословног простора, доставаља обавештења јавним предузећима о промени закупаца
пословног простора, евидентира уплате и врши повраћај кауције по расписаном огласу за
јавно надметање за закуп пословног простора.
2) Позитивни ефекти се огледају у наплати закупнине и давању пословног простора у
поступку јавног надметања за закуп пословног простора по расписаном огласу и
непосредном погодбом којим се смањује празан пословни простор и увећавају средстава
од наплате закупнине. Улагањем средстава закупаца у санацију или реконструкцију
пословног простора, увећава се вредност пословног простора којим располаже Град.
3) Опис односа проблема;
Због недовољног броја извршиоца на пословима израде уговора, решења, расписивање
огласа за давање у закуп пословног простора, поктретања поступака за наплату закупнине
и испражњења преко градског јавног правобраниоца, рад са странкама, контрола
пословног простора, праћење редовног измиривања комуналних трошкова, застарели
програми, рачунари и штампачи, не постоји могућност ажурнијег праћења поступака у
вези реализације закључених уговора о закупу и вођењу осталих поступака који се односе
на располагање пословним простором.
4) Списак мера;
Управа за имовину и инспекцијске послове, Одсек за пословни простор предузима све
мере у оквиру своје надлежности како би се реализовали закључени уговори односно води
се евиденција о поштовању уговорних ообавеза. Закупци односно корисници се
обавештавају да редовно измирују закупнину као и да достављају доказе о плаћеним
комуналним трошковима за период коришћења пословног простора за који је закључен
уговор о закупу пословног простора односно о коришћењу пословног простора.

5) Закључак о предузетим активностима-У периоду од 13.07.2012. године до 13.07.2014.
године покренуто је 59 поступака за испражњење пословног простора и 278 поступака за
наплату закупнине, вршена је контрола пословног простора,
6)План;
Повећање прихода од закупа пословног простора, контрола коришћења пословног
простора, контрола плаћања закупа пословног простора, контрола плаћања комуналних
трошкова према јавним и комуналним предузећима, враћање национализованог пословног
простора на основу Закона о враћању одузете имовине и обештећењу и санација или
реконструкција пословног простора.
ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО
ЗА ОБЛАСТ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ПОСЛОВЕ
У оквиру организационог дела Управе за имовину у инспекцијске пословеобласт имовинско-правни послови, у периоду од 13.07.2012. године до 13.07.2014. године,
реализација и извршавање одлука Скупштине Града Ниша, Градског већа Града Ниша и
Градоначелника Града Ниша, састојала се у следећем:
На основу Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл.лист
Града Ниша“, бр.66/10, 64/11 и 48/13) којом је уређен начин и поступак отуђења и давања
у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Ниша, а која је
донета у складу са Законом о планирању и изградњи („ Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 –
испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС 50/2013 – одлука УС и 98/2013
– одлука УС), поступајући по захтевима странака-физичких и правних лица Управа за

имовину и инспекцијске послове почев од дана 13.07.2012. године до дана 13.07.2014.
годие израдила је нацрте 43 (четрдесеттри) решења којима је решено о захтевима за
отуђење грађевинског земљишта по тржишним условима у јавној својини Града Ниша, а
која у на основу члана 56. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
(„Сл.лист Града Ниша“, бр.66/10, 64/11 и 48/13) и у складу са чланом 54. Статута Града
Ниша (Сл.лист Града Ниша“, бр.88/08) доноси Градоначелник Града Ниша.
На основу донетих решења, којима је су усвојени односно позитивно решени
захтеви странака, под условима прописаним чланом 96. Закона о планирању и изградњи
(„Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 – одлука УС 50/2013 – одлука УС и 98/2013 – одлука УС), Управа за имовину и
инспекцијске послове израђује нацрте уговора о отуђењу грађевинског земљишта, који се
закључују и оверавају пред надлежним судом у Нишу, а на основу којих прибавиоци
грађевинског земљишта стичу право уписа својине на предметној непокретности.
Доношењу сваког решења, претходило је утврђивање чињеничног стања на основу
законом прописане документације ради утврђивања законских услова за поступање,
укључујући и обављање увиђаја на лицу места, а закључењу сваког уговора који је
закључен на основу решења којим је усвојен претходи достављање нацрта Уговора
Градском јавном правобранилаштву, ради давања правног мишљења за закључење истог.
Доношењем Закона о враћању одузете имовине и обештећењу („Сл.гласник РС“
бр.72/11) и објављивањем јавног позива Агенције за реституцију за подношење захтева за
враћање одузете имовине односно обештећење почев од дана 01.03.2012. године-бившим

власницима, њиховим наследницима и правним следбеницима, знатно је смањен број
захтева странака за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини у односу на период
који је претходио доношењу наведеног закона.
Прилог: Списак назива аката и доносиоца аката израђених у поступку отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини у поступку непосредне погодбе-са бројем и датумом
доношења аката од 13.07.2012. године до 13.07.2014. године
На основу Одлуке Скупштине Града Ниша бр.06-346/2012-6-02 од 22.10.2012.
године, усвојен је Елаборат о оправданости oтуђења грађевинског земљишта Републици
Србији-Министарству здравља-Клиничком центру Ниш и Закључком Владе Републике
Србије 05- број 464-8427/2012 од 28.11.2012. године дата је претходна сагласност Граду
Нишу за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде Министарству
здравља-Клиничком центру Ниш.
Управа за имовину и инспекцијске послове спровела је наведени поступак отуђења
непосредном погодбом грађевинског земљишта у јавној својини Министарству здрављаКлиничком центру Ниш, израдом решења о отуђењу предметног грађевинског земљишта
без накнаде, на основу спроведеног претходног поступка у коме је прибављена законом
прописана документације, уз обављање увиђаја на лицу места. Извршавањем наведених
радњи и прибављањем релевантне документације, ова Управа је учествовала у изради
Елабората о оправданости oтуђења грађевинског земљишта Републици СрбијиМинистарству здравља-Клиничком центру Ниш, у сарадњи са Канцеларијом за локални
економски развој.
По спроведеном поступку, сачињен уговор о отуђењу предметног грађевинског
земљишта са Републиком Србијом-Министарством здравља-Клиничким центру Ниш и
исти је оверен пред надлежним судом. Наведени поступак спроведен је у свему према
одредбама Закона о планирању и изградњи и Уредбе Владе Републике Србије о условима
и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско
земљиште по цени, мањој од тржишне цене односно закупнине или без накнаде
(„Сл.гласник РС“, бр.13/2010), што је потврђено Закључком Владе Републике Србије 05број 464-8427/2012 од 28.11.2012. године, која је на основу израђених аката и достављене
документације, дала претходну сагласност Граду Нишу за отуђење грађевинског
земљишта у јавној својини без накнаде.
Поступајући по Закључку Градског већа Града Ниша бр.741-98/2013-03 од
14.05.2013. године који је донет у складу са Писмом о намерама, које је 24.04.2013.
године, компанија JOHNSON ELECTRIC INTERNATIONAL AG упутила Граду Нишу,
Управа за имовину и инспекцијске послове спровела је поступак прописан важећим
Законом о плнирању и изградњи и Уредбом Владе Републике Србије о условима и начину
под којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по
цени, мањој од тржишне цене односно закупнине или без накнаде („Сл.гласник РС“,
бр.13/2010, 54/2011, 21/2012 и 121/2012) и израдила нацрт Уговора о отуђењу
грађевинског земљишта у јавној својини, које је са израђеним Елаборатом о оправданости
отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у радној зони „Север“ у Нишу
достављен Градском већу Града Ниша и Скупштини Града Ниша, ради усвајања.

На основу Одлуке Скупштине Града Ниша бр.06-470/2013-1-02 од 02.08.2013.
године усвојен је Елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини у оквиру индустријске зоне Север у Нишу и и Закључком Владе Републике Србије
бр. 05 Број 464-7646/2013-1 од 19.09.2013.године, дата је претходна сагласност Граду
Нишу за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде у циљу реализације
пројекта економског развоја и то компанији JOHNSON ELECTRIC INTERNATIONAL AG,
ради изградње фабрике намењене производњи мотора за аутоиндустрију.
Реализацијом инвестиције која је детаљно образложена у Елаборату, очекивано је
увећање јавних прихода на територији Града Ниша, чиме је оправдано отуђење
грађевинског земљиште без обавезе плаћања накнаде у складу са Уредбом Владе РС о
условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп
грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене односно закупнине или без
накнаде („Сл.гласник РС“, бр.13/2010, 54/2011, 21/2012 и 121/2012).
Управа за имовину и инспекцијске послове спровела је поступак отуђења
непосредном погодбом грађевинског земљишта Индустријској зони „Север“, доношењем
решења о отуђењу
грађевинског земљишта без накнаде прибавиоцу JOHNSON
ELECTRIC INTERNATIONAL AG, на основу спроведеног претходног поступка
прибављања потребне документације, обављања увиђаја и учествовања у изради
Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у радној зони Доње Међурово
и комплексу бивше Електронске индустрије у Нишу без накнаде, након чега је уговор о
отуђењу предметног грађевинског земљишта у јавној својини, који је закључен са
JOHNSON ELECTRIC INTERNATIONAL AG дана и оверен пред надлежним судом дана
24.09.2013. године, након чега је прибавилац у присуству службених лица ове Управе
уведен у посед предметне непокретности и о истом је сачињен и потписан записник.
Успешном реализацијом овог пројекта у току 2013. године, започета је изградња
значајног објекта намењеног за производњи мотора за аутоиндустрију, те се може
сматрати да је и поред присутне економске кризе остварен више него позитиван резултат
у процесу управљања грађевинским земљиштем на територији Града Ниша.
На основу Решења Скупштине Града Ниша бр.06-470/2013-2-01 које је донето на
седници одржаној дана 02.08.2013. године, Град Ниш је прихватио преноса права својине
на војном комплексу „Црвена звезда“ у Нишу, уз накнаду од Републике СрбијеМинистарства одбране бр.06-470/2013-2-01.
У 2013. години, пред делом Управе надлежном за имовинско-правне послове
спроведен је поступак преноса преноса права својине на војном комплексу „Црвена
звезда“ у Нишу, уз накнаду од Републике Србије-Министарства одбране и по окончаном
поступку и сачињеном нацрту решења, Скупштина Града Ниша је на седници одржаној
дана 02.08.2013. године донела Решење о прихватању преноса права својине на војном
комплексу „Црвена звезда“ у Нишу, уз накнаду од Републике Србије-Министарства
одбране бр.06-470/2013-2-01.
У току је наставак реализације поступка и то поступак израде нацрта уговора у
циљу приступања закључењу уговора између Града Ниша и Републичке дирекције за
имовину РС, којим ће се ближе регулисати права и обавезе уговорних страна, након чега
ће се омогућити Граду Нишу да изврши упис права јавне својине на предметном
грађевинском земљишту и истим располаже у наредном периоду.

На основу Решења Скупштине Града Ниша бр. 06-504/2013-10-02 које је донето на
седници одржаној дана 29.08.2013. године, извршен је којим се преноси право јавне
својине на четири путничка моторна возила марке Chevrolet Orlando 1,8 LS+, у јавној
својини Града Ниша, Министарству унутрашњих послова Републике Србије –
Полицијској управи у Нишу, непосредном погодбом и без накнаде.
Управа за имовину и инспекцијске послове као орган надлежан за имовинско-правне
послове спровела је поступак преноса права јавне својине на наведеним покретним
стварима-путничким возилима и у складу са одредбама Закона о јавној својини
(“Службени гласник РС“, број 72/11 и 88/13) израдила нацрт решења који је донела
Скупштина Града Ниша. Реализацијом наведеног поступка Град Ниш је допринео
побољшању
услова рада полиције на територији Града Ниша и успостављању
квалитетног нивоа безбедности.
На основу Закључка Градског већа града Ниша бр.1603-31/2013-03 од 23.11.2013.
године којим је инициран поступак преноса права управљања, коришћења и
инвестиционих права на Нишкој Тврђави, са Републике Србије на Град Ниш, Управа за
имовину и инспекцијске послове обратила се Републичкој дирекцији за имовину РС
захтевом за пренос права управљања, коришћења и инвестиционих права на Нишкој
Тврђави, који је Републичка дирекција за имовину РС упутила ресорном министарству
Министарству културе и информисања, ради даљег поступања, о чему је ова Управа
обавештена дописом Републичке дирекције за имовину РС бр.464-589/2014-06 од
07.07.2014. године и поступак је у току. Реализацијом наведеног поступка било би
омогућено Граду Нишу да предузме све потребне односно планиране радње у циљу
одржавања и унапређења културног добра Нишке Тврђаве.
На основу Решења Скупштине Града Ниша бр.06-715/2013-11-02 од
29.11.2013.године, које је донето у складу са одредбама Закона о јавној својини
(„Службени гласник“ РС број 72/11 и 88/13), покренут је и спроведен поступак
прибављања у јавну својину Града Ниша непокретности, верског објекта-храма
посвећеног Св. Василију Острошком, заједничком изградњом Града Ниша и Српске
православне цркве-Епархије Нишке, на локацији насеља „Дуваниште“ у Нишу.
Стручно-административно поступање ове Управе у предметном поступку
састојало се у спровођењу поступка прибављања непокретности у јавној својини сагласно
одредбама Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр.72/11 и 88/13) израдом нацрта
решења, које је донела Скупштина Града Ниша, чиме је реализован Протокола о
међусобној сарадњи на реализацији пројекта о заједничком улагању на изградњи верског
објекта у Нишу на локацији насеља „Дуваниште“ бр.3690/2011-01 од 15.12.2011. године,
који је између Града Ниша и Српске православне цркве-Епархије Нишке закључен дана
15.12.2011. године, у циљу изградње верског објекта-храма посвећеног Св. Василију
Острошком, у Нишу, на локацији насеља „Дуваниште“, на неизграђеном грађевинском
земљишту у јавној својини Града Ниша.

-Списак

назива аката и доносиоца аката израђених у поступку отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини у поступку непосредне погодбе-са
бројем и датумом доношења аката од 13.07.2012. године до 13.07.2014.
године 1. Решење Градоначелника Града Ниша број 2465/2012-01 од 16.08.2012. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом –
„Winners“d.o.o.

2. Решење Градоначелника Града Ниша број 2545/2012-01 од 23.08.2012. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом –
Младеновић Слободан.

3. Решење Градоначелника Града Ниша број 2571/2012-01 од 27.08.2012. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом – Фокс
некретнине-Пешић Слободанка.

4. Решење Градоначелника Града Ниша број 2695/2012-01 од 04.09.2012. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом –
„Winners“d.o.o.

5. Решење Градоначелника Града Ниша број 3017/2012-01 од 28.09.2012. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом – Илић
Драгиша.

6. Решење Градоначелника Града Ниша број 3171/2012-01 од 15.10.2012. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом –
Ђорђевић Владислав.

7. Решење Градоначелника Града Ниша број 3503/2012-01 од 31.10.2012. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом –
Миљковић Драгољуб.

8. Решење Градоначелника Града Ниша број 3684/2012-01 од 13.11.2012. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом –
Михајловић Миленко и Миланче Митић.

9. Решење Градоначелника Града Ниша број 3908/2012-01 од 23.11.2012. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом –
Јовановић Милан.

10. Решење Градоначелника Града Ниша број 2/2013-01 од 04.01.2013. године – о
одбијању захтева за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини
непосредном погодбом – Амиџић Радмила (Љубица).

11. Решење Градоначелника Града Ниша број 4119/2012-01 од 16.01.2013. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом – Матић
Дејан.

12. Решење Градоначелника Града Ниша број 119/2013-01 од 18.01.2013. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом – Микић
Весна, Милена, Александар и Стефан.

13. Решење Градоначелника Града Ниша број 146/2013-01 од 21.01.2013. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом – Јевтић
Живота.

14. Решење Градоначелника Града Ниша број 695/2013-01 од 04.03.2013. године – о
одбијању захтева за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини
непосредном погодбом – Бошковић Бранислав.

15. Решење Градоначелника Града Ниша број 940/2013-01 од 12.03.2013. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом –
Еуролукс градња.

16. Решење Градоначелника Града Ниша број 941/2013-01 од 12.03.2013. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом –
Дичкоградња.

17. Решење Градоначелника Града Ниша број 1220/2013-01 од 01.04.2013. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом – Пешић
Ирена и Саша.

18. Решење Градоначелника Града Ниша број 2164/2013-01 од 10.06.2013. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом –
Николић Маринко.

19. Решење Градоначелника Града Ниша број 2196/2013-01 од 11.06.2013. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом –
Дичкоградња.

20. Решење Градоначелника Града Ниша број 2673/2013-01 од 22.07.2013. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом – Јовић
Драган.

21. Решење Градоначелника Града Ниша број 2761/2013-01 од 01.08.2013. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом – „Југо
импекс“ д.о.о.

22. Решење Градоначелника Града Ниша број 2762/2013-01 од 01.08.2013. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом –
„Неимар пројекат“ д.о.о.

23. Решење Градоначелника Града Ниша број 2763/2013-01 од 01.08.2013. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом – Интер
Каса Амбијента.

24. Решење Градоначелника Града Ниша број 2861/2013-01 од 09.08.2013. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом – „Стан
инвест“ д.о.о.

25. Решење Градоначелника Града Ниша број 2921/2013-01 од 19.08.2013. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом –
Агроградња компани.

26. Решење Градоначелника Града Ниша број 2949/2013-01 од 21.08.2013. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом – Дуки
комерц Стојковић Милан.

27. Решење Градоначелника Града Ниша број 3068/2013-01 од 30.08.2013. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом – Максић
Нада.

28. Решење Градоначелника Града Ниша број 3218/2013-01 од 12.09.2013. године – о
одбијању захтева за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини
непосредном погодбом – Костић Стојан.

29. Решење Градоначелника Града Ниша број 3233/2013-01 од 13.09.2013. године – о
одбијању захтева за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини
непосредном погодбом – Секуловски Борис.

30. Решење Градоначелника Града Ниша број 4248/2013-01 од 10.12.2013. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом – Тикић
Драгослав.

31. Решење Градоначелника Града Ниша број 250/2014-01 од 30.01.2014. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом – Коцић
Љубиша.

32. Решење Градоначелника Града Ниша број 462/2014-01 од 14.02.2014. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом – Кућа
Петровић.

33. Решење Градоначелника Града Ниша број 463/2014-01 од 14.02.2014. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом –
Стојиљковић Славиша и Станковић Властимир.

34. Решење Градоначелника Града Ниша број 1080/2014-01 од 27.03.2014. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом –
Ратковић Радован.

35. Решење Градоначелника Града Ниша број 1162/2014-01 од 31.03.2014. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом –
Миленовић Срђан.

36. Решење Градоначелника Града Ниша број 1374/2014-01 од 14.04.2014. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом –
Нишекспрес.

37. Решење Градоначелника Града Ниша број 1857/2014-01 од 20.05.2014. године – о
одбијању захтева за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини
непосредном погодбом – Миленковић Оливер и Драган.

38. Решење Градоначелника Града Ниша број 1858/2014-01 од 26.05.2014. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом –
Еуролукс градња.

39. Решење Градоначелника Града Ниша број 2085/2014-01 од 13.06.2014. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом –
Стојковић Милан.

40. Решење Градоначелника Града Ниша број 2086/2014-01 од 13.06.2014. године – о
одбијању захтева за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини
непосредном погодбом – Хаџипешић Душанка.

41. Решење Градоначелника Града Ниша број 2210/2014-01 од 24.06.2014. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом –
Петковић Славољуб.

42. Решење Градоначелника Града Ниша број 2536/2014-01 од 18.07.2014. године – о
одбијању захтева – Бијанић Саша.

43. Решење Градоначелника Града Ниша број 2638/2014-01 од 30.07.2014. године –
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом – Крстић
Борица.

НАЧЕЛНИК
Љубиша Јанић, дипл. правник

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту
животне средине
Број: 05- _____ /14
Датум: 26.08.2014.

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ И ИЗВРШАВАЊУ ОДЛУКА И ДРУГИХ АКАТА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША,
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША И ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА НИША
за период
13.07.2012. године до 13.07.2014. године

У складу са Одлуком о организацији градских управа Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број
4/10 – пречишћен текст 3/14), Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине образована је за пружање услуга из области одрживог развоја Града и појединих
делатности привреде, предузетништва, приватизације, робних резерви и области заштите
животне средине.
У Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине су утврђене следеће
организационе јединице:
I
II

Пројектни центар
Одсеци
а)
б)
в)
г)
д)
ђ)

Одсек за привреду
Одсек за градске робне резерве
Одсек за предузетништво
Одсек за одрживи развој
Одсек за статистику
Одсек за заштиту животне средине
I ПРОЈЕКТНИ ЦЕНТАР

Пројектни центар је јединица са посебним положајем, за извршавање стручних пројеката из
надлежности Управе. У Пројектном центру се систематизују подаци о пројектима, степену
њихове реализације и планираним активностима, израђују пројекти и аплицирају према
разним међународним и националним субјектима, пружа се стручна помоћ у изради пројеката
јавним предузећима и установама града у пројектима у којима је Град партнер, формира и
одржава база података о пројектима, иницира економски развој града кроз израду, управљање,
надзор и реализацију пројеката из свих области од интереса за град, врши мониторинг над
пројектима, имплементира пројекте (међународне и домицилне), ради базу података пројеката
Града, израђује пратеће програме, проналази партнере за пројекте, израђује презентације и
пропагандни материјал, врши едукацију за писање и управљање пројектима, има саветодавну
функцију у пројектним тимовима за реализацију пројеката, уређује сајтове и одржава сајт
Управе, прати позиве и програме ЕУ и Владе Републике Србије и друго.
I МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
1. Назив акта: На основу Решења Градског већа бр. 1235-13/2013-03 од 22.08.2013, између
Града Ниша и организације HELP закључен је Уговор о реализацији пројекта „Смањење
сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група
у Србији“ бр. 3042/2013-01 од 27.08.2013.
Назив доносиоца акта: Градско веће
Садржај активности: Одабир заинтересованих лица за покретање сопственог бизниса
Укупна вредност (EUR): 1.048.936,50
Учешће Града (EUR): 251.135,00
Други извори финансирања (EUR): Влада Републике Немачке у износу од 797.801,50
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење сарадње Србије и Града Ниша доприносу
укључивању маргинализованих Рома и других социјално угрожених група становништва у
друштвени и економски живот земље и смањење сиромаштва међу циљним групама
Опис проблема и изазова у пракси: Заинтересованост локалних заједница
Мере у циљу побољшања ефикасности: Вишеструка селекција у одабиру потенцијалних
полазника
Закључак о предузетим активностима: Пројекат оперативно спроводи организација
HELP и достављен је извештај за период мај-децембар 2013.
План даљих активности: Пројекат реализује немачка организација HELP и траје до
31.12.2016.
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2. Назив акта: На основу Решења Градског већа бр. 365-13/2014-03 од 20.03.2014, између
Града Ниша и Делегације Европске уније у Републици Србији закључен је Уговор о
реализацији пројекта „Имовина локалне самоуправе у процесима европских интеграција“
бр. 1458/2014-01 од 16.04.2014.
Назив доносиоца акта: Градско веће
Садржај активности: Завршетак пописа градске имовине како би се извршио упис у
јавне књиге
Укупна вредност (EUR): 141.315,00
Учешће Града (EUR): 17.890,48 кроз рад запослених у Градској управи Града Ниша
Други извори финансирања (EUR): Делегација Европске уније у Србији у износу од
123.424,52
Позитивни ефекти (циљ): Успостављање одрживог модела управљања имовином кроз
дефинисање портфолија имовине и праћење функционалних и финансијских резултата,
активирање имовине као важног финансијског ресурса Града
Опис проблема и изазова у пракси: Несређени имовинско-правни односи, који
успоравају упис у јавне књиге
Мере у циљу побољшања ефикасности: Едукација запослених и перманентна сарадња
између ресорних управа
Закључак о предузетим активностима: Формирани пројектни и радни томови који ће
радити на реализацији пројекта, израђени су тендерски пакети и у току је избор пружаоца
геодетских и финансијских услуга
План даљих активности: У наредном периоду у плану је расписивање више тендера за
пружаоце услуга едукација запослених, конкретан рад на упису.
3. Назив акта: На основу Решења Градског већа бр. 257-14/2014-03 од 24.02.2014, између
Града Ниша и Сталне конференције градова и општина (СКГО) закључен је Споразум о
сарадњи на пројекту „Локални план управљања отпадом“ бр. 255/2014-01 од 29.01.2014.
Назив доносиоца акта: Градско веће
Садржај активности: Учешће експерата у пружању техничке подршке граду Нишу у
изради Ревизије плана управљања отпадом
Укупна вредност (EUR):
Учешће Града (EUR): У раду запослених у ресорним управама на изради Ревизије
Други извори финансирања (EUR): Техничка подршка експерата које ангажује Европска
комисија у Србији
Позитивни ефекти (циљ): Пружање подршке Граду Нишу у изради Ревизије плана
управљања отпадом града
Опис проблема и изазова у пракси: Град Ниш се суочава са све већом количином отпада,
која захтева адекватно поступање
Мере у циљу побољшања ефикасности: Укључивање што више локалних субјеката у
управљање отпадом
Закључак о предузетим активностима: Закључен Споразум о сарадњи и почетак
реализације
План даљих активности: Активно учешће експерата ангажованих од стране СКГО и
локалних представника
4. Назив акта: На основу Решења Градоначелника бр. 380/2010-01 од 08.02.2010, између
Града Ниша и Европске комисије закључен је Уговор о реализацији пројекта „Јадранскодунавски кластери“ бр. 3325/2009-01 од 22.12.2009.
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Садржај активности: формирање секторских кластера на јадранско-дунавском нивоу
Укупна вредност (EUR): 79.380,00
Учешће Града (EUR): 11.907,00
Други извори финансирања (EUR): 67.473,00
Позитивни ефекти (циљ): Јачање територијалног маркетинга јадранско-дунавског
региона развијањем локалних економија и ресурса, креацијом секторских мрежа и имиџа
јадранске регије као атрактивне области за привлачење нових страних и локалних
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инвестиција
Опис проблема и изазова у пракси: Заинтерсованост већег броја предузећа за кластерско
организовање због лакше могућности изласка на међународно тржиште
Мере у циљу побољшања ефикасности: Подстицање кластерског начина организовања
фирми
Закључак о предузетим активностима: Хоризонтално повезани формирани секторски
кластери из четири области
План даљих активности: Пројекат завршен јануара 2013. године. Најава водећег
партнера да ће се у оквиру новог IPA циклусааплицирати прва фаза пројекта
5. Назив акта: На основу Решења Градоначелника бр. 2901/2010-01 од 25.10.2010, између
Града Ниша и Техничког Комитета за подршку сарадње на Балкану закључен је Споразум
о сарадњи на реализацији пројекта „Јачање капацитета Града Ниша за амбијентални и екотуризам“ бр. 2616/2010-01 од 22.09.2010.
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Садржај активности: Израда урбанистичке документације за етно село Сићево
Укупна вредност (EUR): 151.141,00
Учешће Града (EUR): 46.322,00
Други извори финансирања (EUR): 104.819,00
Позитивни ефекти (циљ): Стварање и промоција туристичке понуде града Ниша кроз
вредновање јединствене амбијенталне целине, као и побољшање животних услова
становништва у руралном подручју и заштита природног богатства
Опис проблема и изазова у пракси: Заинтересованост локалног становништва за
екотуризам
Мере у циљу побољшања ефикасности: Организовање едукација о значају екотуризма
Закључак о предузетим активностима: Урађена техничка документација за етно
село Сићево
План даљих активности: Пројекат завршен јуна 2013.
6. Назив акта: На основу Решења Градоначелника бр. 655/2012-01 од 09.03.2012, између
Града Ниша и организације HELP закључен је Уговор о реализацији пројекта „Подршка
одрживом локалном развоју путем смањења сиромаштва и економског оснаживања“ бр.
991/2012-01 од 05.04.2012.
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Садржај активности: Реализовани уговори о гранту са одабраним лицима и набављена
опрема за почетак рада
Укупна вредност (EUR): 149.672,00
Учешће Града (EUR): 48.000,00
Други извори финансирања (EUR): 101.672,00
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење локалног економског развоја града Ниша
отварањем нових радних места, пружањем подршке социјално угроженом становништву
са здравим пословним идејама за започињање или развој сопственог бизниса
Опис проблема и изазова у пракси: Заинтересованост локалних заједница
Мере у циљу побољшања ефикасности: Вишеструка селекција у одабиру потенцијалних
полазника
Закључак о предузетим активностима: : Пројекат оперативно спроводила организација
HELP и достављен је финални извештај
План даљих активности: Пројекат завршен маја 2013.
7. Назив акта: На основу Решења Градског већа бр. 1482-6/2013-03 од 28.10.2013, између
Града Ниша и Туристичке организације Ниш закључен је Уговор о помоћи у реализацији
пројекта „Менаџмент туристичких дестинација Софија-Ниш” бр. 3794/2013-01 од
01.11.2013.
Назив доносиоца акта: Градско веће
Садржај активности: Пројекат је спроводила Туристичка организација Ниш
Укупна вредност (EUR): 58.844,63
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Учешће Града (EUR): 50.000,00 у виду позајмице Туристичкој организацији Ниш
Други извори финансирања (EUR): 8.844,63
Позитивни ефекти (циљ): Побољшање туристичког потенцијала града Ниша
Опис проблема и изазова у пракси: Недовољно средстава за предфинансирање пројекта
од стране организације која спроводи пројекат, па се јавља потреба за позајмицом од стране
Града који има ограничена средства на позицији за суфинансирање пројеката
Мере у циљу побољшања ефикасности: Потребно је да организација која спроводи
пројекат има обезбеђена средства за предфинансирање или, ако то не може да обезбеди,
потребно је да приликом планирања буџета за наредну годину о томе обавести Град, како
би се буџетска позиција за ову намену адекватно сагледала.
Закључак о предузетим активностима: Град је, на основу документације, пренео
потребна средства за реализацију средстава.
План даљих активности: Пројекат завршен и очекује се рефундација средстава.
8. Назив акта: На основу Решења Градског већа бр. 1751-10/2013-03 од 20.12.2013, између
Града Ниша и Регионалног центра за развој малих и средњих предузећа и предузетништва
– Ниш д.о.о. Ниш закључен је Уговор о помоћи у реализацији пројекта „Откриј незнану
страну Балкана” бр. 144/2014-01 од 21.01.2014.
Назив доносиоца акта: Градско веће
Садржај активности: Пројекат је спроводио Регионални центар за развој
малих и средњих предузећа и предузетништва – Ниш д.о.о. Ниш
Укупна вредност (EUR): 35.783,16
Учешће Града: 1.000.000,00 динара у виду позајмице Регионалном центру за развој
малих и средњих предузећа и предузетништва – Ниш д.о.о. Ниш
Други извори финансирања (EUR):
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење услова пословања малих и средњих предузећа
Опис проблема и изазова у пракси: Недовољно средстава за предфинансирање пројекта
од стране организације која спроводи пројекат, па се јавља потреба за позајмицом од стране
града који има ограничена средства на позицији за суфинансирање пројеката
Мере у циљу побољшања ефикасности: Потребно је да организација која спроводи
пројекат има обезбеђена средства за предфинансирање или ако то не може да обезбеди,
потребно је да приликом планирања буџета за наредну годину о томе обавести град, како
би се буџетска позиција за ову намену адекватно сагледала.
Закључак о предузетим активностима: Град је на основу документације пренео
потребна средства за реализацију пројекта
План даљих активности: Пројекат завршен јуна 2014. и очекује се рефундација средстава
9. Назив акта: На основу Решења Градског већа бр. 1751-11/2013-03 од 20.12.2013, између
Града Ниша и Регионалног центра за развој малих и средњих предузећа и предузетништва
– Ниш д.о.о. Ниш закључен је Уговор о помоћи у реализацији пројекта „Пословање без
граница“ бр. 145/2014-01 од 21.01.2014.
Назив доносиоца акта: Градско веће
Садржај активности: Пројекат је спроводио Регионални центар за развој
малих и средњих предузећа и предузетништва – Ниш д.о.о. Ниш
Укупна вредност (EUR): 53.156,11
Учешће Града: 1.000.000,00 динара у виду позајмице Регионалном центру за развој
малих и средњих предузећа и предузетништва – Ниш д.о.о. Ниш
Други извори финансирања (EUR):
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење услова пословања малих и средњих предузећа
Опис проблема и изазова у пракси: Недовољно средстава за предфинансирање пројекта
од стране организације која спроводи пројекат, па се јавља потреба за позајмицом од стране
града који има ограничена средства на позицији за суфинансирање пројеката.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Потребно је да организација која спроводи
пројекат има обезбеђена средства за предфинансирање или ако то не може да обезбеди,
потребно је да приликом планирања буџета за наредну годину о томе обавести град, како
би се буџетска позиција за ову намену адекватно сагледала.
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Закључак о предузетим активностима: Град је на основу документације пренео
потребна средства за реализацију средстава
План даљих активности: Пројекат завршен јуна 2014. и очекује се рефундација средстава
10. Назив акта: На основу Решења Градског већа бр. 365-12/2014-03 од 20.03.2014, између
Града Ниша и ГО Пантелеј закључује се Уговор о помоћи у реализацији пројекта
„Модерна и безбедна транспортна инфраструктура” бр. 1452/2014-01 од 16.04.2014.
Назив доносиоца акта: Градско веће
Садржај активности: Пројекат спроводила ГО Пантелеј
Укупна вредност (EUR): 334.865,37
Учешће Града: 5.000.000,00 динара у виду позајмице ГО Пантелеј
Други извори финансирања (EUR):
Позитивни ефекти (циљ): Промоција и подршка територијалној повезаности бугарскосрпског прекограничног региона, као и подршка јачању конкурентности и одрживог
развоја побољшањем физичке инфраструктуре што ће побољшати регионалну
приступачност и економски развој.
Опис проблема и изазова у пракси: Недовољно средстава за предфинансирање пројекта
од стране организације која спроводи пројекат, па се јавља потреба за позајмицом од стране
града који има ограничена средства на позицији за суфинансирање пројеката.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Потребно је да организација која спроводи
пројекат има обезбеђена средства за предфинансирање или ако то не може да обезбеди,
потребно је да приликом планирања буџета за наредну годину о томе обавести град, како
би се буџетска позиција за ову намену адекватно сагледала.
Закључак о предузетим активностима: Град је на основу документације пренео
потребна средства за реализацију пројекта.
План даљих активности: Пројекат завршен јуна 2014. и очекује се рефундација средстава
11. Назив акта: На основу Решења Градоначелника бр. 2797/2012-01 од 11.09.2012, између
Града Ниша и ГО Палилула закључен је Уговор о помоћи у реализацији пројекта
„Промоција прекограничне сарадње кроз модернизацију социјалне инфраструктуре у
области спорта у општинама Ботевград и Палилула” бр. 2797-1/2012-01 од 27.09.2012.
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Садржај активности: Пројекат спроводила ГО Палилула
Укупна вредност (EUR): 218.480,74
Учешће Града: Град Ниш је за другу годину реализације пројекта пренео ГО Палилула
износ од 9.184,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке на
дан 07.05.2013. године, односно 1.016.728,50 динара на посебан динарски рачун након
достављене финансијске документације. Након рефундације средстава од стране водећег
партнера Општине Бoтевград, ГО Палилула је закључно са 31.03.2104. године
рефундирала средства у буџет Града Ниша.
Други извори финансирања (EUR):
Позитивни ефекти (циљ): Модернизација социјалне инфраструктуре у области спорта
Опис проблема и изазова у пракси: Недовољно средстава за предфинансирање пројекта
од стране организације која спроводи пројекат, па се јавља потреба за позајмицом од стране
града који има ограничена средства на позицији за суфинансирање пројеката.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Потребно је да организација која спроводи
пројекат има обезбеђена средства за предфинансирање или ако то не може да обезбеди,
потребно је да приликом планирања буџета за наредну годину о томе обавести град, како
би се буџетска позиција за ову намену адекватно сагледала.
Закључак о предузетим активностима: Град је на основу документације пренео
потребна средства за реализацију пројекта
План даљих активности: Пројекат завршен јануара 2014. и извршена је рефундација
средстава
12. Назив акта: На основу Решења Градоначелника бр. 2798/2012-01 од 11.09.2012, између
Града Ниша и ГО Палилула закључен је Уговор о помоћи у реализацији пројекта
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„Сарадња у циљу одрживог развоја културног туризма у општинама Бобов Дол и
Палилула” бр. 2798-1/2012-01 од 27.09.2012.
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Садржај активности: Пројекат спроводила ГО Палилула
Укупна вредност (EUR): 179.162,13
Учешће Града: Град Ниш је за другу годину реализације пројекта пренео ГО Палилула
износ од 63.875,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке на
дан 29.01.2013. године, односно 7.149.803,42 динара на посебан динарски рачун након
достављене финансијске документације. Након рефундације средстава од стране водећег
партнера Општине Бобов Дол, ГО Палилула је закључно са 31.03.2104. године
рефундирала средства у буџет Града Ниша.
Други извори финансирања (EUR):
Позитивни ефекти (циљ): Одрживи развој културног туризма
Опис проблема и изазова у пракси: Недовољно средстава за предфинансирање пројекта
од стране организације која спроводи пројекат, па се јавља потреба за позајмицом од стране
града који има ограничена средства на позицији за суфинансирање пројеката.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Потребно је да организација која спроводи
пројекат има обезбеђена средства за предфинансирање или ако то не може да обезбеди,
потребно је да приликом планирања буџета за наредну годину о томе обавести град, како
би се буџетска позиција за ову намену адекватно сагледала.
Закључак о предузетим активностима: Град је на основу документације пренео
потребна средства за реализацију пројекта.
План даљих активности: Пројекат завршен јануара 2014. и извршена је рефундација
средстава.
13. Назив акта: На основу Решења Градског већа бр.257-15/2014-03 од 24.02.2014.године и
Меморандума о разумевању Град Ниш реализује пројекат Међубалканска мрежа
еколошких локалних власти
Назив доносиоца акта: Градско веће
Садржај активности: Пројекат спроводи Удружење Општина Атине и Пиреја за заштиту
животне средине (PE.SY.D.A.P.), са седиштем у Керацинију, префектура Атика, Грчка, а
партнери на пројекту су Град Ниш и Нови Сад-Србија, Источно Сарајево, Бања Лука и
Бијељина-Босна и Херцеговина, Тирана-Албанија, Софија-Бугарска, Загреб, Осијек и
Ријека -Хрватска, Букурешт-Румунија и Марибор – Словенија.
Укупна вредност (EUR): Град Ниш као партнер на пројекту нема финансијске обавезе у
пројекту. Обавезе града Ниша су да активно учествује у активностима пројекта, организује
састанке на својој територији и учествује на међународним састанцима на којима ће се
преносити искуства са локалних догађаја и разговарати о могућим решењима.
Учешће Града: Права и обавезе Града Ниша, као партнера на пројекту регулисана су
Меморандумом о разумевању и међубалканској сарадњи за заштиту животне средине
потписан између Града Ниша и носиоца пројекта Удружења општина Атине и Пиреја за
заштиту животне средине (PE.SY.D.A.P.),
Други извори финансирања (EUR): Град нема финансијских обавеза
Позитивни ефекти (циљ): Циљ пројекта је размена искуства и добре праксе у области
заштите животне средине градова партнера на пројекту, чиме се доприноси унапређењу
заштите животне средине на територији Града Ниша.
Опис проблема и изазова у пракси: Пројекат ELAIN (Међубалканска мрежа еколошких
локалних власти) који финансира ЕУ кроз Програм „Европа за грађане“- Акција 1. Мера
1.2
Мреже збратимљених градова има за циљ транснационално партнерство градова Балкана
ради решавања заједничких еколошких питања, размене искуства и добре праксе у области
животне средине између партнера, што је корисно на еколошком, социјалном и
комуникационом нивоу за све градове партнере.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Веће интересовање јавности и заинтересованост
Града за реализацију активности пројекта.
Закључак о предузетим активностима: Организован први локални састанак релавантних
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чиниоца за заштиту животне средине, као и први међународни састанак градова партнера.
План даљих активности: Припрема другог локалног састанка. Пројекат је у току
II ДОМАЋИ ПРОЈЕКТИ
1. Назив акта: На основу Изјаве Градоначелника бр. 4083/2012-01 од 03.12.2012, између
Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе, Града Ниша и Грађевинског
предузећа „Планум“ А.Д. закључен је Уговор за основне радове за пројекат „Извођење
радова на реконструкцији улица у Граду Нишу и прелазак на режим кружних токова –
кружни ток улица Сремска, Булевара Немањића и Византијског булевара“ бр. 3445/201101 од 25.11.2011. и Уговор о извођењу додатних радова бр. 387/2013-01 од 05.02.2013.
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Садржај активности: Извођење радова на кружном току и извршена примопредаја радова
Вредност пројекта: 15.776.921,56 динара
Учешће Града: 9.458.906,56 динара
Плаћено од стране града: 0,00 динара
Износ за плаћање у финансијама: 6.652.938,49 динара
Преостале недоспеле обавезе: 0,00 динара
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење саобраћајне инфраструктуре
Опис проблема и изазова у пракси: Нередовно плаћање од стране Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. Иако је примопредаја радова
извршена прошле године, извођачу радова није плаћено
Мере у циљу побољшања ефикасности: Ефикасније измиривање обавеза од стране
ресорне Управе за финансије
Закључак о предузетим активностима: План даљих активности: Пројекат завршен 18.02.2013.
2. Назив акта: На основу Изјаве Градоначелника бр. 573/2011-01 од 02.03.2011, између
Министарства економије и регионалног развоја, Града Ниша и Привредног друштва „Стан
инвест“ Д.О.О. закључен је Уговор за основне радове за пројекат
„Изградња комбиноване дечије установе – обданиште 'Пахуљица' у насељу Никола Тесла“
бр. 1740/2011-01 од 13.06.2011. и Уговор о извођењу додатних радова бр. 1306/2012-01 од
04.05.2012.
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Садржај активности: Извођење радова на изградњи обданишта
Вредност пројекта: 72.822.702,70 динара
Учешће Града: 40.892.563,98 динара
Плаћено од стране града: 38.118.909,97 динара
Износ за плаћање у финансијама: 0,00 динара
Преостале недоспеле обавезе: 0,00 динара
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење инфраструктуре за потребе образовања
Опис проблема и изазова у пракси: Нередовно плаћање од стране Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. Од износа од 38.118.909,97 динара
које је град платио, 873.310,08 представљају камате по основу принудне наплате због
кашњења у плаћању. Због кашњења у плаћању 1. и 2. привремене ситуације за додатне
радове, извођач радова је обрачунао затезну камату у износу од 1.370.319,69 динара
Мере у циљу побољшања ефикасности: Ефикасније измиривање обавеза од стране
ресорне Управе за финансије
Закључак о предузетим активностима: Са извођачем радова смо имали одличну
сарадњу што се тиче достављања потребне документације, проблем је настао због
нередовног плаћања.
План даљих активности: Пројекат је завршен 19.11.2012.
3. Назив акта: На основу Изјаве Градоначелника бр. 996/2010-01 од 31.03.2010, између
Министарства за НИП, Града Ниша и Предузећа „Грамонт инжењеринг“ Д.О.О закључен
је Уговор за основне радове за пројекат „Изградња обданишта у насељу Бранко
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Бјеговић“ бр. 2748/2010-01 од 08.10.2010. и Уговор о извођењу додатних радова бр.
1559/2012-01 од 31.05.2012.
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Садржај активности: Извођење радова на изградњи обданишта
Вредност пројекта: 80.383.197,00 динара
Учешће Града: 42.187.911,85 динара
Плаћено од стране града: 37.205.248,83 динара
Износ за плаћање у финансијама: 0,00 динара
Преостале недоспеле обавезе: 0,00 динара
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење инфраструктуре за потребе образовања
Опис проблема и изазова у пракси: Нередовно плаћање од стране Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. Због кашњења у плаћању извођач
радова је у поступку принудне наплате на име законске затезне камате и трошкова
судског поступка наплатио износ од 1.157.253,86 динара
Мере у циљу побољшања ефикасности: Ефикасније измиривање обавеза од стране
ресорне Управе за финансије
Закључак о предузетим активностима: План даљих активности: Пројекат је завршен 22.06.2012.
4. Назив акта: На основу Изјаве Градоначелника бр. 877/2011-01 од 29.03.2011, између
Министарства економије и регионалног развоја, Града Ниша и Привредног друштва
„Транскоп-Р“ Д.О.О. закључен је Уговор за основне радове за пројекат „Извођење радова
на реконструкцији, доградњи и надградњи ОШ 'Душан Радовић' у Нишу“ бр. 1739/2011-01
од 13.06.2011. и Уговор о извођењу додатних радова бр. 4301/2012-01 од 14.12.2012.
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Садржај активности: Извођење радова на реконструкцији и доградњи ОШ „Душан
Радовић”
Вредност пројекта: 17.082.474,42 динара
Учешће Града: 8.897.657,31 динара
Плаћено од стране града: 8.455.980,83 динара
Износ за плаћање у финансијама: 0,00 динара
Преостале недоспеле обавезе: 0,00 динара
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење инфраструктуре за потребе образовања
Опис проблема и изазова у пракси: Није било проблема у реализацији овог пројекта,
плаћање је било на време од стране ресорне Управе за финансије.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Закључак о предузетим активностима: Са извођачем радова смо имали одличну
сарадњу што се тиче достављања потребне документације.
План даљих активности: Пројекат је завршен 25.12.2012.
5. Назив акта: На основу Изјаве Градоначелника бр. 2440/2011-01 од 15.08.2011. закључен је
Уговор за основне радове за пројекат „Реконструкција раскрсница у граду Нишу и
прелазак на режим кружних токова – парк Чаир и раскрсница Булевара Немањића
и улице Војводе Мишића“ бр. 3090/2011-01 од 21.10.2011. и Изјаве Градоначелника бр.
4083/2012-01 од 03.12.2012. Уговор о извођењу додатних радова бр. 388/2013-01 од
05.02.2013. са извођачем „МД ГИТ“
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Садржај активности: Извођење радова на изградњи кружних токова
Вредност пројекта: 44.006.148,21 динара
Учешће Града: 23.576.435,84 динара
Плаћено од стране града: 15.439.782,27 динара
Износ за плаћање у финансијама: 0,00 динара
Преостале недоспеле обавезе: 8.136.653,57 динара
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење саобраћајне инфраструктуре
Опис проблема и изазова у пракси: Пројекат је започео 2012. године, завршен је и
извршена је примопредаја радова 2013. године, али још увек нисмо добили окончану
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ситуацију јер извођач радова није доставио банкарску гаранцију за отклањање недостатака
у гарантном року. Дописом Градоначелника бр. 2500/2014-01 од 17.07.2014. год.
Министарство привреде је обавештено да извођач радова није доставио банкарске
гаранције и затражено је од инвеститора да предузме мере, како би извођач радова
извршио своје уговорене обавезе.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Приликом примопредаје радова комисија се
мора стриктно држати одредби из Уговора и приликом примопредаје радова од извођача
обавезно поред дневника и грађевинске књиге тражити и банкарску гаранцију како би се
избегао овакав случај.
Закључак о предузетим активностима: Дописом Градоначелника бр. 2500/2014-01 од
17.07.2014. год. Министарство привреде је обавештено да извођач радова није доставио
банкарске гаранције и затражено је од инвеститора да предузме мере како би извођач
радова извршио своје уговорене обавезе.
План даљих активности: По достављеној банкарској гаранцији Град ће извршити своје
уговорне обавезе, а на основу окончане ситуације.
6. Назив акта: На основу Изјаве Градоначелника бр. 846/2012-01 од 22.03.2012. закључен је
Уговор за основне радове за пројекат „Доградња ОШ 'Мирослав Антић' у
Нишу – изградња кабинета за хемију, биологију, техничко и музичко образовање и
школске спортске сале“ бр. 1758/2012-01 од 21.06.2012. са извођачем „Стан инвест“
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Садржај активности: Извођење радова на кабинета за хемију, биологију, техничко и
музичко образовање и школске спортске сале
Вредност пројекта: 97.970.802,53 динара
Учешће Града: 15.026.453,71 динара
Плаћено од стране града: 0,00 динара
Износ за плаћање у финансијама: 0,00 динара
Преостале недоспеле обавезе: 0,00 динара
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење инфраструктуре за потребе образовања
Опис проблема и изазова у пракси: Радови извођени мимо пројектне документације,
Министарство нередовно извршава своје уговорне обавезе, уговорена вредност радова је за
100 m2 мања од основе објекта.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Стриктно придржавање пројекта од стране
извођача радова и надзорног органа.
Закључак о предузетим активностима: према најавама представника Министарства
привреде, на састанку одржаном 22.07.2014. год. код већника Ненада Гашевића закључено
је да ће Уговор бити раскинут.
План даљих активности: Инвеститор Министарство за привреду је надлежно за
предузимање даљих активности.
7. Назив акта: На основу Изјаве Градоначелника бр. 2441/2011-01 од 15.08.2011. закључен је
Уговор за основне радове за пројекат „Изградња отворених спортских терена у ОШ
'Душан Радовић'“ бр. 3079/2011-01 од 19.10.2011. са извођачем „МД ГИТ“
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Садржај активности: Извођење радова на изградњи отворених спортских терена у ОШ
„Душан Радовић”
Укупна средства: 79.258.703,00 динара
Учешће Града: 39.629.351,50 динара
Плаћено од стране града: 30.682.043,86 динара
Износ за плаћање у финансијама: 0,00 динара
Преостале недоспеле обавезе: 8.947.307,64 динара
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење инфраструктуре за потребе образовања
Опис проблема и изазова у пракси: Пројекат је започео 2012. године, завршен је и
извршена је примопредаја радова 2013. године, али још увек нисмо добили окончану
ситуацију јер извођач радова није доставио банкарску гаранцију за отклањање недостатака
у гарантном року. Дописом Градоначелника бр. 2500/2014-01 од 17.07.2014. год.
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Министарство привреде је обавештено да извођач радова није доставио банкарске
гаранције и затражено је од инвеститора да предузме мере како би извођач радова
извршио своје уговорене обавезе.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Приликом примопредаје радова комисија се
мора стриктно држати одредби из Уговора и приликом примопредаје радова од извођача
обавезно, поред дневника и грађевинске књиге, тражити и банкарску гаранцију како би се
избегао овакав случај.
Закључак о предузетим активностима: Дописом Градоначелника бр. 2500/2014-01 од
17.07.2014. год. Министарство привреде је обавештено да извођач радова није доставио
банкарске гаранције и затражено је од инвеститора да предузме мере како би извођач
радова извршио своје уговорене обавезе.
План даљих активности: По достављеној банкарској гаранцији Град Ниш ће извршити
уговорне обавезе, а на основу окончане ситуације.
8. Назив акта: Уговор за основне радове за пројекат „Изградња булевара Сомборска“ бр.
2990/2010-01 од 03.11.2010. и Уговор о извођењу додатних радова бр. 1692/2012-01 од
13.06.2012. са извођачем „МД ГИТ“
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Садржај активности: извођење радова на изградњи булевара Сомборска
Укупна средства: 245.418.409,63 динара
Учешће Града: 124.093.679,63 динара
Плаћено од стране града: 75.654.548,43 динара
Износ за плаћање у финансијама: 0,00 динара
Преостале недоспеле обавезе: 48.439.131,20 динара
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење саобраћајне инфраструктуре
Опис проблема и изазова у пракси: Пројекат започео 2011. године, било је прекида због
нерешених имовинско – правних односа, пројекат је настављен у 2014. години
Мере у циљу побољшања ефикасности: Пре било какве изградње сем пројектне
документације потребно је решити и имовинско – правне односе
Закључак о предузетим активностима: На састанку одржаном 22.07.2014. год. код
већника Ненада Гашевића, представник Министарства привреде, г-дин Саша Мартиновић
је пренео надзорном органу Драгану Димитријевићу да корекција кружног тока на
раскрсници булевар Сомборска – ул. Васе Пелагића, који је саграђен мимо пројекта, неће
моћи да се финансира по основу већ закључених уговора, већ мора бити предмет нове
јавне набавке и новог Уговора.
План даљих активности: према најавама надзорног органа, радови би требало да буду
завршени до краја године
9. Назив акта: Уговор за основне радове „Реконструкција улица у граду Нишу – Орловића
Павла, Наде Томић и Страхињића Бана“ бр. 2898/2010-01 од 25.10.2010. са извођачем
„Ратко Митровић – Нискоградња“ Д.О.О.
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Садржај активности: извођење радова на реконструкцији улица
Укупна средства: 21.679.298,24 динара
Учешће Града: 10.839.649,12 динара
Плаћено од стране града: 2.978.387,22 динара
Износ за плаћање у финансијама: 4.000.000,00 динара
Преостале недоспеле обавезе: 3.861.261,90 динара
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење саобраћајне инфраструктуре
Опис проблема и изазова у пракси: Пројекат започео 2011. године, завршен је, али још
увек нисмо добили записник о примопредаји. Према информацијама извођача радова,
примопредаја је извршена 10.11.2011. године, али извођач није доставио банкарску
гаранцију
Мере у циљу побољшања ефикасности: Потребно је да приликом примопредаје радова
комисија захтева од извођача да се придржава Уговора и да уз дневник, грађевинску
књигу, банкарску гаранцију достави и исправну окончану ситуацију.
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Закључак о предузетим активностима: Дописом Градоначелника, извођачу радова је
враћена као неисправна окончана ситуација и затражено је да достави исправну окончану
ситуацију са потребном документацијом, овереном од стране надзорног органа.
План даљих активности: По достављању исправне окончане ситуације Град ће извршити
плаћање обавеза.
10. Назив акта: На основу Изјаве Градоначелника бр. 4082/2012-01 од 03.12.2012. закључен
је Уговор за основне радове „Реконструкција старог Официрског дома” бр. 2875/2013-01 од
12.08.2013. са извођачем „Банковић“.
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Садржај активности: извођење радова на реконструкцији старог официрског дома
Укупна средства: 101.782.845,48 динара
Учешће Града: 50.891.422,74 динара
Плаћено од стране града: 0,00 динара
Износ за плаћање у финансијама: 12.764.491,67 динара
Преостале недоспеле обавезе: 50.891.422,74 динара
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење инфраструктуре из области културе
Опис проблема и изазова у пракси: Кашњење у извођењу радова због дугог
усаглашавања количина вишкова, мањкова и непредвиђених радова од стране извођача
радова и надзорног органа.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Брже усаглашавање горе поменутих количина
радова, као и брже достављање граду на плаћање оверене привремене ситуације од стране
ресорног министарства.
Закључак о предузетим активностима: Дате сагласности на количине вишкова, мањкова
и непредвиђених радова, као и на рок за завршетак радова.
План даљих активности: Пројекат је у току.
11. Назив акта: На основу решења Градског већа број 606-1/2013-03 од 12.04.2013.године
Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је у оквиру мера унапређења
локалне и регионалне инфраструктуре „Градимо заједно“ прихватило пројекат
„Реконструкције улица у граду“.
Назив доносиоца акта: Градско веће
Садржај активности: извођење радова на реконструкцији улица Епископска, Косте
Стаменковића, Драгише Цветковића и Светозара Марковића са реконструкцијом
инфраструктуре.
Укупна средства: 77.983.079,47 динара
Учешће Града: 38.991.539,73 динара
Плаћено од стране града: 0,00 динара
Износ за плаћање у финансијама: 0,00
Преостале недоспеле обавезе: 38.991.539,73 динара
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење инфраструктуре
Опис проблема и изазова у пракси: Ресорно министартво још није кренуло са
реализацијом пројекта.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Брже решавање проблема код преузимања
послова између министарстава.
Закључак о предузетим активностима: Предлогом ребаланса буџета предвиђено је да се за
2014.годину дефинишу сва средства због обавезе давања изјаве.
План даљих активности: По ребалансу а на захтев Министарства привреде број 401-00
361/2014-11 од 22.07.2014.године, Градоначекник ће дати нову тражену изјаву.
12. Назив акта: На основу решења Градског већа број 606-1/2013-03 од 12.04.2013.године
Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је у оквиру мера унапређења
локалне и регионалне инфраструктре „Градимо заједно“ прихватило пројекат
„Реконструкција и доградња основне школе Бранко Миљковић“.
Назив доносиоца акта: Градско веће
Садржај активности: извођење радова на реконструкцији и доградњи објеката за
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образовање
Укупна средства: 80.000.000,00 динара
Учешће Града: 40.000.000,00 динара
Плаћено од стране града: 0,00 динара
Износ за плаћање у финансијама: 0,00
Преостале недоспеле обавезе: 40.000.000,00 динара
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење услова образовања
Опис проблема и изазова у пракси: Ресорно министартво покренуло и стопирало
поступак јавне набавке за избор извођача радова.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Брже решавање проблема код преузимања
послова између министарстава
Закључак о предузетим активностима: Буџетом за 2014.годину предвиђена су средства за
реализацију овог пројекта. Градоначелник је ресорном министарству дао изјаву о
обезбеђеним средствима.
План даљих активности: По спровођењу поступка јавне набавке и избору извођача
радова, очекује се закључење уговора о градњи.
III ПРОЈЕКТИ ГРАДА
1. Назив акта: На основу Решења Градоначелника бр. 2939/2009-01 од 11.11.2009, између
Града Ниша и Инкубатор центра закључен је Уговор о поступку и начину суфинансирања
и учешћа у пројекту „Покретање другог инкубационог циклуса и оснивање Центра за
информационо-комуникационе технологије Инкубатор центра у Нишу“ бр. 2939-1/200901 од 23.11.2009 и Анекс I бр. 3560/2010-01 од 27.12.2010; на основу Решења
Градоначелника бр. 499/2012-01 од 27.02.2012. Анекс II бр. 499-1/2012-01 од 14.03.2012;
на основу члана 5. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему и
Правилника о списку корисника јавних средстава Анекс III бр. 266/2013-01 од 29.01.2013;
на основу Решења Градског већа број 258-1/2014-03 од 24.02.2014. Анекс IV бр. 1208/201401 од 30.05.2014.
Назив доносиоца акта: Градоначелник, Градско веће
Садржај активности: праћење реализације пројекта сходно тексту и буџету пројекта,
пројекат спроводи Инкубатор центар Д.О.О. Ниш
Укупна вредност пројекта: 72.181.888,00 динара
Учешће Града: 55.789.098,00 динара
Плаћено од стране Града: 33.492.804,00 динара (на основу финансијске документације за
2009, 2010, 2011, 2012, 2013. и део 2014. године)
Преостале обавезе: 22.078.230,83 динара (обавезе за 2013, 2014. и 2015. годину)
Позитивни ефекти (циљ): Подстицање предузетништва и креирање нових радних места
кроз покретање другог инкубационог циклуса и успостављање сектора за ИКТ у
Инкубатор центру Д.О.О. Ниш.
Опис проблема и изазова у пракси: Трошење пренетих средстава мимо буџета пројекта
што има за последицу немогућност адекватног правдања путем извода.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Трошење пренетих средстава од стране
Инкубатор центра Д.О.О. у складу са буџетом пројекта.
Закључак о предузетим активностима: Више пута поднет захтев Инкубатор центру
Д.О.О. за правдање пренетих средстава.
План даљих активности: Пројекат траје до краја 2015. године и одвијаће се на основу
дефинисаних пројектних активности.
2. Назив акта: На основу Решења Градског већа бр. 1377-7/2013-03 oд 26.09.2013, између
Града Ниша и Геронтолошког центра Ниш закључен је Уговор о учешћу кроз
суфинансирање пројекта „Дневни боравак за дементне особе (плаћање накнаде за уређење
градског грађевинског земљишта)“ бр. 3427/2013-01 од 02.10.2013.
Назив доносиоца акта: Градско веће
Садржај активности: Пренос средстава Геронтолошком центру Ниш за плаћање
комуналија
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Укупна вредност пројекта: 782.775,71 динара
Учешће Града: 782.775,71 динара
Плаћено од стране града: 0,00 динара
Преостали износ за плаћање: 782.775,71 динара
Позитивни ефекти (циљ): Плаћање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта
за потребе Геронтолошког центра
Опис проблема и изазова у пракси: Ресорна Управа за финансије још увек није пренела
средства Геронтолошком центру Ниш
Мере у циљу побољшања ефикасности: Благовремено плаћање од стране ресорне
Управе за финансије
Закључак о предузетим активностима: Више пута достављане ургенције за плаћање
План даљих активности: Пројекат је завршен и објекат је свечано отворен.
3. Назив акта: На основу Решења Градског већа бр. 1332-13/2013-03 од 19.09.2013, између
Града Ниша и Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш закључен је Анекс уговора о
учешћу и суфинансирању пројекта „Културе, историје и језици латиноамеричког
говорног подручја на територији Града Ниша“ бр. 2652-1/2013-01 од 30.09.2013.
Назив доносиоца акта: Градско веће
Садржај активности: Град Ниш ће своје учешће у пројекту регулисати кроз уступање без
накнаде пословног простора за рад културног центра и кроз опремање простора.
Укупна вредност пројекта: 3.642.400,00 динара
Учешће Града: 1.674.400,00 динара
Позитивни ефекти (циљ): Стварање могућности за повезивање народа кроз стицање
нових знања у области културе, историје и језика.
Опис проблема и изазова у пракси: Мере у циљу побољшања ефикасности: Редовно извештавање од стране Народне
библиотеке „Стеван Сремац”.
Закључак о предузетим активностима: План даљих активности: Пројекат реализује Народна библиотека Стеван Сремац.
4. Назив акта: На основу Решења Градског већа бр. 1482-5/2013-03 од 28.10. 2013.године и
Решења о измени и допуни решења бр. 1482-5/2013-03 од 28.10.2013.године бр. 160320/2013-03 од 23.11.2013, између Града Ниша и РРА „Југ“ закључен је Уговор о учешћу и
суфинансирању пројекта „Регионални центар за управљање отпадом Келеш-ЈПП“ бр.
4119/2013-01 од 28.11.2013.
Назив доносиоца акта: Градско веће
Садржај активности: Рад на изради урбанистичке документације и припреми
међународног тендера од стране носиоца појекта РРА „Југ“
Укупна вредност пројекта: 12.998.179,71 динара
Учешће Града: 9.211.533,32 динара
Позитивни ефекти (циљ): Успостављање одрживог система управљања отпадом кроз
сагледавање свих опција третмана отпада у циљу смањења загађења животне средине и
деградације простора.
Опис проблема и изазова у пракси: Недовољно искуства у спровођењу јавно – приватног
партнерства.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Стална сарадња са републичким институцијама
која дају сагласност за тендерски пакет по моделу јавно – приватног партнерства.
Закључак о предузетим активностима: Поднет периодични извештај и дат налог
ресорној Управи за финансије за пренос средстава.
План даљих активности: Пројекат у току.
5. Назив акта: На основу Решења Градског већа бр. 1482-4/2013-03 од 28.10.2013, између
Града Ниша и ЈП „Нишка телевизија“ закључен је Уговор о учешћу и суфинансирању
пројекта „Вести на знаковном језику“ бр. 3912/2013-01 од 13.11.2013.
Назив доносиоца акта: Градско веће
Садржај активности: Пројекат спроводила Нишка телевизија кроз емитовање вести на
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знаковном језику
Укупна вредност пројекта: 315.000,00 динара
Учешће Града: 135.000,00 динара
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење положаја особа са оштећеним слухом увођењем
специјалне информативне емисије на знаковном језику.
Опис проблема и изазова у пракси:
Мере у циљу побољшања ефикасности:
Закључак о предузетим активностима: Дат захтев ресорној Управи за финансије за
трансфер средстава.
План даљих активности: Пројекат завршен јуна 2014.
6. Назив акта: На основу Решења Градоначелника бр. 365-11/2014-03 од 20.03.2014. између
Града Ниша и ЈП „Аеродром Ниш“ закључен је Уговор о поступку и начину финансирања
и учешћа у пројекту „Одрживост и унапређење сектора превоза путника на линији 34А и
34Б у Нишу – II фаза“ бр. 2067/2014-01 од 19.06.2014.
Назив доносиоца акта: Градско веће
Садржај активности: Пренос средстава ЈП Аеродрому Ниш за набавку горива и за
плаћање лизинга за аутобусе
Укупна вредност пројекта: 9.000.000,00 динара
Учешће Града: 9.000.000,00 динара
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење превоза путника на територији Града Ниша
Опис проблема и изазова у пракси: Немогућност у потпуности финансирања трошкова
из сопствених средстава.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Изналажење дугорочног модела за успешно
функционисање аеродрома.
Закључак о предузетим активностима: Средства за реализацију пројекта преносе се по
утврђеној динамици.
План даљих активности: Пројекат у току.
7. Назив акта: На основу Решења Градоначелника бр. 3594/2012-01 од 02.11.2012, између
Града Ниша и „Народних новина“ А.Д. Ниш закључен је Уговор о учешћу и финансирању
пројекта „У сусрет Константину“ бр. 3594-1/2012-01 14.12.2012.
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Садржај активности: Пројекат спроводиле „Народне новине“ кроз недељни серијал о
Константину.
Укупна вредност пројекта: 3.135.980,00 динара
Учешће Града: 2.500.000,00 динара
Плаћено од стране Града: 2.469.563,43 динара (пројекат исплаћен у целости)
Позитивни ефекти (циљ): Сензибилисање јавности и њено активно укључење у припреме
за најважнији догађај у граду у 2013. години.
Опис проблема и изазова у пракси: Мере у циљу побољшања ефикасности: Закључак о предузетим активностима: Пренета сва средства за реализацију пројекта и
достављен извештај.
План даљих активности: Пројекат завршен 2013. године
8. Назив акта: На основу решења Градоначелника бр. 2582/2011-01 од 31.08.2011. и бр.
2583/2011-01 од 31.08.2011, између Града Ниша и Грађевинско-архитектонског факултета
у Нишу закључен је Уговор о учешћу и финансирању пројекта „Научно-технолошки парк
Ниш – I фаза – Израда пројектне документације“ бр. 2582-1/2011-01 од 19.09.2011.
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Садржај активности: Пројекат спроводио Грађевинско – архитектонски факултет Ниш
кроз израду пројектне документације за Научно – технолошки парк у Нишу
Укупна вредност пројекта: 18.880.000,00 динара
Учешће Града: 18.880.000,00 динара
Плаћено од стране Града: 5.000.000,00 динара (Извршена је примопредаја пројектне
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документације, али је потребно урадити анекс уговора због промене ПДВ-а са 18% на 20%.
Тренутно се чека мишљење Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и
јавне набавке на предлог анекса уговора).
Позитивни ефекти (циљ): Оснивање Научно-технолошког парка у Нишу као
организације која обезбеђује инфраструктуру и услуге за помоћ иновативним предузећима
у остваривању пословних успеха на тржишту високих технологија.
Опис проблема и изазова у пракси: Носиоцу пројекта враћан извештај на дораду због
трошкова који нису били предвиђени буџетом пројекта, након исправке извештај усвојен.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Стриктно придржавање буџета пројекта.
Закључак о предузетим активностима: Извршена је примопредаја пројектне
документације, али је потребно урадити Анекс уговора због промене ПДВ-а са 18% на
20%. Анекс Уговора послат градоначелнику на потпис.
План даљих активности: По потписивању Анекса уговора, Град ће извршити своје уговорне
обавезе плаћања.
9. Назив акта: Решење Градоначелника бр. 1321/2011 од 28.04.2011 за пројекат
„Унапређење конкурентности Аеродрома 'Константин Велики' – II фаза“, Измена решења
Градоначелника бр. 1633/2012-01 од 07.06.2012, Измена решења Градоначелника бр.
2796/2012-01 од 19.09.2012, Решење Градског већа бр. 478-10/2013-03 од 29.03.2013.
Назив доносиоца акта: Градоначелник и Градско веће
Садржај активности: активности су предвиђале летове на релацији Ниш – Подгорица –
остале дестинације – Подгорица – Ниш, извођење радова на светлосном обележавању на
аеродрому Константин Велики у Нишу и израду Студије одрживости авиосаобраћаја
Укупна вредност пројекта: 525.383.700,00 динара
Учешће Града: 525.070.000,00 динара
Плаћено од стране Града: 367.005.962,38 динара
Преостале обавезе за плаћање:
а) обавезе према Собраћајном факултету у Београду за израду студије одрживости
ваздушног саобраћаја у износу од 2.940.000,00 динара.
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење конкурентности Аеродрома „Константин Велики“
и валоризација развојних потенцијала Града Ниша и региона Југоисточне Србије
Опис проблема и изазова у пракси: Заинтересованост авиокомпанија за летове са
нишког аеродрома без субвенција града. Због кашњења у плаћању од стране ресорне
Управе за финансије, „Минел инжењеринг евинг“ је Решењем Привредносг суда у Нишу,
број 2633/2013 од 15.11.2013. године наплатио 1.981.988,94 динара на име законске затезне
камате, док је за судске трошкове наплатио додатних 354.457,70 динара.
Мере у циљу побољшања ефикасности: техничко осавремењавање аеродрома и
изналажење модела за привлачење авиокомпанија без субвенција града.
Закључак о предузетим активностима: град је измирио обавезе према компанији
Montenegroairlines док је на предлог Решења за плаћање затезне камате због кашњења у
плаћању у износу од 2.300.000,00 динара уложен приговор Градског јавног
правобранилаштва.
План даљих активности: Плаћање обавеза од стране ресорне Управе за финансије према
Саобраћајном факултету Београд за урађену Студију одрживости авиосаобраћаја како би
се избегло плаћање затезне камате. Саобраћајни факултет је пред надлежним судом
покренуо поступак за наплату потраживања.
10. Назив акта: На основу Решења Градоначелника бр. 1404/2010-01 од 10.05.2010, између
Града Ниша и ЈП „Аеродром Ниш“ закључен је Уговор о поступку и начину финансирања
и учешћа у пројекту „Одрживост и унапређење сектора превоза путника на линији 34А и
34Б у Нишу“ бр. 1404-1/2010-01 од 24.05.2010.
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Садржај активности: Пренос средстава ЈП Аеродрому Ниш за набавку горива и за
плаћање лизинга за аутобусе.
Укупна вредност пројекта: 95.000.000,00 динара за период 2010-2013.
Учешће Града: 95.000.000,00 динара
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Плаћено од стране Града: 95.000.000,00 динара
Преостали износ за плаћање: 0,00 динара
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење превоза путника на територији Града Ниша и
сектора превоза путника у ЈП „Аеродром Ниш“
Опис проблема и изазова у пракси: Немогућност у потпуности финансирања трошкова
из сопствених средстава.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Изналажење дугорочног модела за успешно
функционисање аеродрома.
Закључак о предузетим активностима: Средства за реализацију пројекта пренета у
потпуности.
План даљих активности: Пројекат завршен 2013. године
11. Назив акта: На основу Решења Градоначелника бр. 1094/2012-01 од 12.04.2012, између
Града Ниша, Центра за социјални рад Ниш и Дома здравља Ниш закључен је Уговор о
прихватању учешћа и суфинансирања пројекта „Интегрисани сервис услуга за старa лица
и лица са инвалидитетом“ бр. 1094-1/2012-01 од 18.04.2012.
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Садржај активности: Пројекат спроводили Центар за социјални рад и Дом здравља Ниш
у виду помоћи лицима са инвалидитетом и старим лицима
Укупна вредност пројекта: 7.692.610,50 динара
Учешће Града: 5.097.460,50 динара, од чега 2.857.300,20 динара за суфинансирање
активности Дома здравља, а 2.240.160,30 динара за суфинансирање активности Центра за
социјални рад.
Плаћено од стране Града: 4.110.873,95 динара динара, од чега је Дому здравља пренето
2.079.914,00 динара, док је Центру за социјални рад пренето 2.030.959,95 динара
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење квалитета живота старих лица и лица са
инвалидитетом, смањење стопе смртности, као и смањење издвајања државе за
институционално збрињавање ове циљне групе.
Опис проблема и изазова у пракси: Немогућност старих лица и лица са инвалидитетом
да имају квалитетан живот без туђе помоћи.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Перманентно деловање свих институција за
побољшање услова живота наведених циљних група.
Закључак о предузетим активностима: Центру за социјални рад и Дому здравља Ниша у
потпуности пренета средства за реализацију пројекта.
План даљих активности: Пројекат завршен 2013. године
12. Назив акта: На основу Решења Градоначелника бр 3438/2011-01 од 24.11.2011, између
Града Ниша и ГО Пантелеј закључен је Уговор о учешћу и финансирању пројекта „Парк у
порти цркве св. Пантелејмона“ бр. 3438-1/2011-01 од 30.11.2011.
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Садржај активности: Изградња парка у цркви св. Пантелејмона
Укупна вредност пројекта: 14.663.128,40 динара
Учешће Града: 14.663.128,40 динара
Плаћено од стране Града: 10.979.723,03 динара
Преостали износ за плаћање: 0,00 динара
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење живота локалног становништва
Опис проблема и изазова у пракси: Мере у циљу побољшања ефикасности: Закључак о предузетим активностима: Средства за реализацију пројекта пренета у
целости носиоцу ГО Пантелеј.
План даљих активности: Пројекат завршен 2013. године.
13. Назив акта: На основу Решења Градског већа бр. 1026-5/2013-03 од 09.07.2013, између
Града Ниша и „Кopernikus cable network“ D.O.O. закључен је Уговор о учешћу и
суфинансирању пројекта „ТВ серијал 'Ниш – 17 векова толеранције'“ бр. 2651/2013-01 од
19.07.2013.
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Назив доносиоца акта: Градско веће
Садржај активности: Емитовање емисија на ТВ Коперникус поводом 17 векова
Миланског едикта
Укупна вредност пројекта: 4.472.474,00 динара
Учешће Града: 2.000.000,00 динара
Плаћено од стране Града: 2.000.000,00 динара
Преостали износ за плаћање: 0,00 динара
Позитивни ефекти (циљ): Да се, кроз квалитетан програм о потенцијалима Ниша и
околине, створи нови и другачији однос и приступ могућностима и улагањима, као и да се
заинтересује већи број домаћих и страних инвеститора и туриста из европских и
прекоокеанских земаља
Опис проблема и изазова у пракси: Мере у циљу побољшања ефикасности: Закључак о предузетим активностима: Носиоцу пројекта у потуности пренета средства
за реализацију пројекта
План даљих активности: Пројекат завршен 2013. године
14. Назив акта: На основу Решења Градоначелника бр. 4109/2012-01 од 05.12.2012, између
Града Ниша и Дома за децу и омладину „Душко Радовић“ Ниш закључен је Уговор о
учешћу и суфинансирању пројекта „Предах родитељство“ бр. 4109-1/2012-01 од
10.12.2012.
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Садржај активности: Коришћење услуге краткотрајног привременог боравка ван
породице за децу ометену у развоју и за њихове родитеље кроз стимулативно-инклузивне
активности.
Укупна вредност пројекта: 2.397.600,00 динара
Учешће Града: 1.494.000,00 динара
Плаћено од стране Града: 585.501,64 динара
Преостали износ за плаћање: 0,00 динара
Позитивни ефекти (циљ): Побољшање квалитета живота деце са сметњама у развоју и
њихових породица кроз стимулативно-инклузивне активности, уз коришћење услуге
краткотрајног привременог боравка ван породице, унапређење њиховог положаја и
смањење дискриминативног односа у коме се ова група деце налази у односу на другу
децу у локалној заједници.
Опис проблема и изазова у пракси: Дискриминаторски однос према деци ометеној у
развоју и њихово тешко укључивање у друштвене токове.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Системско решавање овог проблема након
завршетка пројекта.
Закључак о предузетим активностима: Дому за децу Душко Радовић у потпуности
пренета средства за реализацију пројектних активности
План даљих активности: Пројекат завршен 2013. године
15. Назив акта: На основу Решења Градског већа бр. 1603-19/2013-03 од 23.11.2013, између
Града Ниша и Центра за социјални рад Ниш закључен је Уговор о учешћу и финансирању
пројекта „Телеасистенција“ бр. 4170/2013-01 од 04.12.2013.
Назив доносиоца акта: Градско веће
Садржај активности: Активности спроводи Центар за социјални рад
Укупна вредност пројекта: 118.000,00 динара и целокупан износ финансира Град Ниш
Позитивни ефекти (циљ): Унапређење положаја старих и изнемоглих лица и особа са
посебним потребама
Опис проблема и изазова у пракси: Стара, изнемогла лица и лица са посебним
потребама суочавају се са великим проблемима без туђе помоћи.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Перманентно деловање свих институција ка
побољшању услова живота наведених циљних група.
Закључак о предузетим активностима: Дат налог ресорној Управи за финансије за
трансфер средстава
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План даљих активности: Пројекат завршен 2014. Године.
16. Назив акта: Одлука о измени и допуни Одлуке о давању сагласности за прикључење
на јавни водовод Града Ниша и водоснабдевање насељених места Кнежице, Перутине
и Ћурлине број 06-799/2013-4-2 од 26.12.2013. године
Назив доносиоца акта: Скупштина Града
Садржај активности: Активности спроводи Регионална развојна агенција Југ
Укупна вредност пројекта: 90.000.000,00 динара и целокупан износ финансира Град
Ниш.
Позитивни ефекти (циљ): Обезбеђење здраве и питке воде за становнике насељених
места Ћурлина, Перутина и Кнежица у општини Дољевац.
Опис проблема и изазова у пракси: Носилац пројекта РРА није успео да обезбеди
средства ресорног министарства за његову реализацију.
Мере у циљу побољшања ефикасности: За овај пројекат на време је урађена комплетна
пројектно техничка документација.
Закључак о предузетим активностима: Управа је буџетом за 2014.годину предвидела на
позицији 266 економска класификација 511 средства за реализацију овог пројекта за две
буџетске године у износу од 50% вредности пројекта. Како РРА није обезбедио средства од
ресорног министарства, предлогом ребаланса буџета та средства су пребачена на нову
позицију 266/2 чиме Град прихвата комплетно финансирање пројекта.
План даљих активности: Реализација пројекта још није отпочела,чека се да РРА преузме
активности у изради конкретног пројекта, чије ће усвајање бити у надлежности Градског
већа.
17. Назив акта: На основу Одлуке о буџету Града Ниша за 2014.годину (Службени лист
града Ниша, број 95/13), чланом 7 алинеја 21 дефинисан је пројекат „Реконструкција
водосистема Врело“
Назив доносиоца акта: Скупштина Града
Садржај активности: На основу Одлуке о изменам и допунама Одлуке о оснивању ЈКП за
водовод и канализацију Наиссус Ниш, („Службени лист града Ниша“ број 5/14), а у складу
са измењеном основном делатношћу предузећа, поднет је априла 2014.године пројекат
„Реконструкција водосистема Врело кроз његово инвестиционо одржавање ради
преузимања система на управљање и одржавање“
Укупна вредност пројекта: 26.225.917,20
Позитивни ефекти (циљ): Обезбеђење основних услова живота корисника водовода у
селима Палиграце, Велепоље, Горња Трнава и Врело.
Опис проблема и изазова у пракси: Пројекат је требало да се реализује у сарадњи са
ресорним министарством, а суфинансирање града је предвиђено у износу од 12.000.000,00
у две буџетске године. Носилац пројекта није успео да обезбеди средства ресорног
министарства.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Управа за привреду, одрживи развој и заштиту
животне средине је упутила захтев за мишљење и преузимање финансирања пројекта од
стране града број 05-419/14 од 16.05.2014.године Градоначелнику, Заменику градоначелника и
Градским већницима Михајлу Здравковићу и Милошу Банђуру. Мишљење није добила.
Закључак о предузетим активностима: Предлогом ребаланса буџета, због изостанка
финансирања пројекта од стране ресорног министарства, средства за реализацију овог
пројекта у 2014.години пренета су на новоотворену позицију 266/1, да би могла да буду
искоришћена.
План даљих активности: По усвајању ребаланса буџета, усаглашавања вредности
пројекта и добијања сагласности да град већински суфинансира пројекат заједно са
носиоцем пројекта ЈКП Наиссусом, материјал ће бити уврштен у процедуру Градског већа.
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II OДСЕЦИ
а) ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ
Одсек за привреду прати рад привредних субјеката на територији Града, процеса
приватизације и реструктурирања, припрема предлоге и мишљења о приватизацији предузећа,
предлаже мере и даје мишљење за разрешење актуелних проблема из области привреде,
формира, иновира и допуњује базу података привредних субјеката, прати рад Туристичке
организације Ниш, врши категоризацију смештајних капацитета у туристичке сврхе, даје
мишљење на поднете захтеве за финансирање социјалних програма из Буџета Града, даје
мишљење на поднете захтеве по Регионалном програму запошљавања код Националне службе
запошљавања-Филијала Ниш, учествује у избору и финансирању пројеката у функцији
запошљавања, утврђује делатности и критеријуме за спровођење јавних радова од интереса за
Град, прописује програм полагања и начин полагања стручног испита за туристичке водиче
Града, учествује у предлагању висине боравишне таксе и др.
I ПРОГРАМ ЗАПОШЉАВАЊА
1. Назив акта: Акциони план запошљавања Града Ниша за 2013.годину.
Назив доносиоца акта: Градоначелник Града Ниша.
Датум доношења: 02.04.2013.године, број акта 1161/2013-01.
Садржај активности: Акционим планом запошљавања Града Ниша утврђују се
приоритети активне политике запошљавања и мере за унапређивање запослености и
смањење незапослености на територији Града Ниша.
Укупна вредност : 80.000.000,00 динара-Буџет Града.
Позитивни ефекти (циљ): Поспешивање запошљавања кроз реализацију мера активне
политике запошљавања.
Опис проблема и изазова у пракси: Заинтересованост локалних заједница за решавање
запослености.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Могућност проширивања и примене већег броја
мера активне политике запошљавања.
Закључак о предузетим активностима: Активности у вези Акционог плана су
реализоване.
План даљих активности: Доношење Акционог плана запошљавања Града Ниша и за
наредне године.
2. Назив акта: Акциони план запошљавања Града Ниша за 2014.годину и Измена и
допуна Акционог плана запошљавања Града Ниша за 2014.годину.
Назив доносиоца акта: Градоначелник Града Ниша.
Датум доношења: Акциони план 23.01.2014.године, број акта 201/2014-01 и Измена и
допуна Акционог плана 12.06.2014. године, број акта 2108/2014-01.
Садржај активности: Акционим планом запошљавања Града Ниша утврђују се
приоритети активне политике запошљавања и мере за унапређивање запослености и
смањење незапослености на територији Града Ниша.
Укупна вредност : 58.000.000,00 динара-Буџет Града.
Позитивни ефекти (циљ): Поспешивање запошљавања кроз реализацију мера активне
политике запошљавања.
Опис проблема и изазова у пракси: Заинтересованост локалних заједница за решавање
запослености.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Могућност проширивања и примене већег броја
мера активне политике запошљавања.
Закључак о предузетим активностима: Реализација Акционог плана је у току.
План даљих активности: Доношење Акционог плана запошљавања Града Ниша и за
наредне године.
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3. Назив акта: Споразум о сарадњи у реализацији програма и мера активне политике
запошљавања Града Ниша за 2012.годину.
Назив доносиоца акта: Градоначелник Града Ниша.
Датум доношења: 17.09.2014.године, број акта 05-474/2012., по овлашћењу
Градоначелника Града Ниша, број 2620/2012-01 од 31.08.2012.године.
Садржај активности: Сарадња и дефинисање задатака у реализацији Програма и мера
активне политике запошљавања Града Ниша за 2012.годину, између Града Ниша и
Националне службе за запошљавање.
Укупна вредност : 37.000.000,00 динара- ребалансом буџета Града.
Позитивни ефекти (циљ): Реализација Акционог плана и поспешивање запошљавања
кроз реализацију мера активне политике запошљавања.
Опис проблема и изазова у пракси: Финансијска реализација у складу са могућностима и
актуелним стањем у буџету. Захтеви за рефундацију средстава према Националној служби
запошљавања достављају се у року Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке, међутим рефундација се не врши редовно и присутан је
вишемесечни застој у исплати средстава. Још увек, није рефундирано 2.424.116 динара,
закључно са 25.08.2014.године.
од стране Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Доследна реализација одредби дефинисаних
Споразумом.
Закључак о предузетим активностима: Реализација Споразума је при крају, мањи део
финансијских средстава није трансферисан Националној служби запошљавања, очекује се
пренос средстава у сагласности са могућностима буџета.
План даљих активности: Могући наставак реализације новог Програма запошљавања
приправника на територији Града Ниша.
II KATEГОРИЗАЦИЈА ГРАДА НИША

1. Назив акта: Израда Елабората категоризације Града Ниша и упитника за
категоризацију, као туристичког места (на основу члана 26. Закона о туризму).
Решење Градоначелника о именовању Радног тима за категоризацију Града Ниша,
као туристичког места, број 2261/2013-01 од 19.06.2013.године.
На основу поменутог акта Министарство привреде је дана 06.01.2014.године, донело
Решење број 332-01-00086/2/2013-09 којим се утврђује да Град Ниш испуњава услове за
туристичко место I категорије.
Садржај активности: Припрема квантитативних и квалитативних критеријума и анализе
стања у области туризма и туристичке инфраструктуре на основу којих се врши
категоризација туристичког места.
Позитивни ефекти (циљ): Категорисање Града Ниша, као туристичког места I категорије.
Опис проблема и изазова у пракси: Заинтересованост локалних заједница.
Закључак о предузетим активностима: Активност завршена.
III ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
1. Назив акта: Одлука о боравишној такси.
Назив доносиоца акта: Скупштина Града Ниша.
Датум доношења: 14.04.2014.године, број акта 06-183/2014-5-02.
Садржај активности: Дефинисање висине боравишне таксе у складу са прописима.
Одлуком о боравишној такси одређена је висина боравишне таксе од 130,00 динара.
Позитивни ефекти (циљ): Повећање прихода буџета Града Ниша од наплаћене
боравишне таксе.
Опис проблема и изазова у пракси: Заинтересованост локалних заједница.
Закључак о предузетим активностима: Одлука је у примени.
План даљих активности: Наставак примене актуалне одлуке.
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IV САГЛАСНОСТ НА УПОТРЕБУ СИМБОЛА ГРАДА НИША
1. Назив акта: Решење о давању сагласности Привредног друштва ''БАЛКАН
МАГНЕТ'' доо, из Ниша за коришћење грба Града Ниша у комерцијалне
и маркентишке сврхе.
Назив доносиоца акта: Скупштина Града Ниша.
Датум доношења: 14.06.2013.године, број 06-384/2013-46-02.
Садржај активности: Сагласност на коришћење грба Града Ниша у комерцијалне и
маркентишке сврхе.
Позитивни ефекти (циљ): С обзиром да се наведено Привредно друштво бави
производњом рекламних и украсних предмета и сувенира, да пласира своје производе на
тржишту то би се на тај начин вршила и својеврсна промоција Града Ниша.
Закључак о предузетим активностима: Активност завршена.
2. Назив акта: Решење о давању сагласности Љубиши Марковићу оснивачу
Предузетничке радње за издавачку делатност ''Нишки графит'' из Ниша, о употреби
имена Града Ниша у свом пословном имену као Нишки графит.
Назив доносиоца акта: Скупштина Града Ниша.
Датум доношења: 13.02.2013.године, број 06-84/2013-40-02.
Садржај активности: Сагласност на коришћење имена Града Ниша у пословном имену
привредног субјекта.
Позитивни ефекти (циљ): Употребом имена ''Нишки'' кроз сарадњу са различитим
партнерима, продајом производа у земљи и иностранству промовисао би се Град Ниш.
Закључак о предузетим активностима: Активност завршена.
V ТУРИЗАМ
1. Назив акта: Одлука о изменама одлуке о Туристичкој организацији Ниш.
Назив доносиоца акта: Скупштина Града Ниша.
Датум доношења: 13.02.2013. године, број 06-84/2013-36-02.
Садржај активности: Измена члана 4 у Одлуци о Туристичкој организацији Ниш, у делу
делатности Туристичке организације Ниш и усаглашавање шифара делатности.
Позитивни ефекти (циљ): Прецизно дефинисање послова и задатака и шифрирање истих.
Закључак о предузетим активностима: Одлука је донета и ступила на снагу.
План даљих активности: Наставак примене актуалне одлуке.
2. Назив акта: Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Туристичке организације Ниш.
Назив доносиоца акта: Скупштина Града Ниша.
Датум доношења: 13.03.2013. године, број 06-163/2013-12-02.
Садржај активности: Одлуком о изменама и допунама Статута Туристичке организације
Ниш, обухваћена је измена члана 9 Статута – делатност ТОН-а и измена члана 36. став 1,
алинеја 1-степен стручне спреме који мора да испуњава директор Туристичке
организације Ниш.
Позитивни ефекти (циљ): Усклађивање са изменама Одлуке о Туристичкој организацији
Ниш и Законом о класификацији делатности.
Закључак о предузетим активностима: Решење је донето и ступило на снагу.
План даљих активности: Наставак примене Статута Туристичке организације Ниш.
3. Назив акта: Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације
Ниш за 2013.годину и Финансијски план Туристичке организације Ниш за
2013.годину.
Назив доносиоца акта: Скупштина Града Ниша.
Датум доношења: 11.02.2013. године, број 06-81/2013-19-02.
Садржај активности: Годишњи Програм рада Туристичке организације Ниш, усмерен на
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промоцији Града Ниша као једног од најстаријих градова Европе и Балкана.
Позитивни ефекти (циљ): Квалитетније презентовање и промовисање јавних градских
манифестација.
Опис односа проблема и изазова у пракси:
Закључак о предузетим активностима:
План даљих активности:
4. Назив акта: Решење о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације Ниш за
период 01.01.2013.-31.12.2013.године са Финансијским извештајем о оствареним
приходима и расходима Туристичке организације Ниш од 01.01.2012.31.12.2012.године.
Назив доносиоца акта: Скупштина Града Ниша.
Датум доношења: 16.04.2013. године, број 06-247/2013-32-02.
Садржај активности: Наведени су и образложени остварени приходи и расходи за текућу
годину.
Позитивни ефекти (циљ): Бољи квалитет презентације Града Ниша и промоције
туристичке понуде у граду.
Опис односа проблема и изазова у пракси:
Закључак о предузетим активностима:
План даљих активности:
5. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији Ниш
Назив доносиоца акта: Градоначелник Града Ниша
Датум доношења: 06.12.2013.године, број 4209-1/2013-01 од 06.12.2013.
Садржај активности: Отварање новог Туристичко информативног центра у ул.
Обреновићева 38.
Позитивни ефекти: Повећање обима послова предвиђених планским документима.
Опис односа проблема и изазова у пракси:
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности:
Закључак о досада предузетим активностима:
План даљих активности:
6. Решење о давању сагласности директору Туристичке организације Ниш за заснивање
радог односа на неодређено време за три извршиоца
Назив доносиоца акта: Градоначелник Града Ниша
Датум доношења: 06.12.2013.године, бр. 4210-1/2013-01 од 06.12.2013.
Садржај активности на реализацији акта: Закључивање уговора о раду са три
извршиоца.
Позитивни ефекти: Повећање стручног и кадровског потенцијала Туристичке
организације Ниш.
Опис односа проблема и изазова у пракси:
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности:
Закључак о досада предузетим активностима:
План даљих активности:
7. Назив акта: Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације
Ниш за 2014.годину и Финансијски план Туристичке организације Ниш за
2014.годину.
Назив доносиоца акта: Скупштина Града Ниша.
Датум доношења: 04.02.2014. године, број 06-49/2014-1-02.
Садржај активности: Годишњи Програм рада Туристичке организације Ниш, којим су
обухваћене све активности и задаци који имају за циљ промоцију туристичког потенцијала
Града Ниш. У току је реализација активности предвиђених програмом.
Позитивни ефекти (циљ): Повећање квалитета промотивних активности које се односе на
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туристичку понуду града кроз боље медијско представљање и квалитетнији штампани
пропагандни материјал.
Опис односа проблема и изазова у пракси:
Закључак о предузетим активностима:
План даљих активности:
8. Назив акта: Налог Градоначелника.
Назив доносиоца акта: Градоначелник Града Ниша.
Датум доношења: 22.08.2013. године, број 3004/2013-01.
Садржај активности: Налог Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине за пренос средстава у износу од 5.367.594 динара за плаћање рачуна проистеклих
из обавеза финансирања активности прославе Миланског едикта.
Позитивни ефекти (циљ): Омогућавање реализације Програма и активности обележавања
Миланског едикта.
Закључак о предузетим активностима: Налог је реализован.
9. Назив акта: Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве.
Назив доносиоца акта: Градоначелник Града Ниша.
Датум доношења: 30.06.2014. године, број 2278/2014-01.
Садржај активности: Одобравање средстава у износу од 1.000.000 Туристичкој
организацји Ниш из средстава текуће буџетске резерве.
Позитивни ефекти (циљ): Реализација додатних активности Сајма туризма у Нишу
2014.године.
Закључак о предузетим активностима: Решење реализовано.
б) ОДСЕК ЗА ГРАДСКЕ РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Одсек за градске робне резерве обавља послове образовања, набавке, складиштења,
коришћења, размештаја, обнављања и продаје градских робних резерви, прати стање
снабдевености грађана основним животним намирницама, припрема билансе потреба
становништва, сарађује са одговарајућим произвођачким, прерађивачким и снабдевачким
организацијама у циљу обезбеђења нормалног снабдевања и др.
Назив акта: Средњорочни програм број 06-247/2013-55-02
Назив доносиоца акта: Скупштина Града Ниша
Датум доношења: 16.04.2013.
Садржај активности : Средњорочни програм робних резерви донет за период 2013-2017
Позитивни ефекти (циљ): Остваривање функције робних резерви Града у складу са Одлуком
о образовању робних резерви града Ниша, за дугорочни период.
Опис проблема и изазова у пракси: Немогућност реализације појединих активности
планираних Средњорочним програмом и потреба за усклађивањем кроз годишње планове.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Доношење годишњих планова робних резерви Града
Ниша.
Закључак о предузетим активностима: Прати се и реализује усвојени Средњорочни програм
План даљих активности: Средњорочним програмом планира се гашење робних резерви
града Ниша у лековима и санитетском материјалу .
1.

Назив акта: Годишњи програм робних резерви 2013 број 264/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 04.02.2013.
Садржај активности: Програм је донет у циљу остваривања функције робних резерви у 2013
години.
Позитивни ефекти (циљ): Остваривање функције робних резерви Града у складу са Одлуком
о образовању робних резерви града Ниша, у 2013 год.
2.
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Опис проблема и изазова у пракси: Складиштари који неовлашћено користе робу робних
резерви и дужници робе из робних резерви који нису у могућности да врате позајмњену робу
због отежаног пословања, ремете програмом планиране активности.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Редовне контроле и попис робе из робних резерви
као и утужења дужника за робу коју дугују робним резервама у сарадњи са ГЈП .
Закључак о предузетим активностима: Праћење и реализација активности из усвојеног
Годишњег програма робних резерви за 2013.годину.
План даљих активности: Реализација програмом предвиђених активности.
Назив акта: Годишњи програм робних резерви број 374/2014-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 11.02.2014.
Садржај активности: Програм је донет у циљу остваривања функције робних резерви у 2014
години
Опис проблема и изазова у пракси: Складиштари који неовлашћено користе робу робних
резерви и дужници робе из робних резерви који нису у могућности да врате позајмњену робу
због отежаног пословања, ремете програмом планиране активности.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Редовне контроле и попис робе из робних резерви
као и утужења дужника за робу коју дугују робним резервама у сарадњи са Градским јавним
правобранилаштвом.
Закључак о предузетим активностима: Праћење и реализација активности из усвојеног
Годишњег програма робних резерви за 2014.годину
План даљих активности: Измена Годишњег програма робних резерви за 2014 годину због
продаје евро дизела која није планирана програмом.
3.

Назив акта: Уговор о складиштењу евро дизела робних резерви број 2110/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 26.07.2012.
Садржај активности : Уговор закључен између Града Ниша и „Ниш експреса“ о складиштењу и
чувању евро дизела робних резерви
Позитивни ефекти (циљ): Складиштење робе робних резерви у циљу одржавања достигнутог
нивоа робних резерви
Опис проблема и изазова у пракси: Потреба да се формирају резерве у евро дизелу јер све
већи број возила користи ово гориво.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Редовна контрола ускладиштене робе робних
резерви и утврђивање евентуалних неправилности и спречавање настанка штете.
Закључак о предузетим активностима: Извршена конверзија дизел горива у евро дизел да би
се извршила позајмица ЈП Аеродром Ниш, која ће омогућити даље функционисање линије 34
градског саобраћаја. Конверзија је извршена у количини од 100.190 л дизел горива у евро
дизел у количини 90.000 л по обрачунатом паритету цена горива на дан замене.
План даљих активности: Сарадња са складиштарем „Ниш експресом“и периодично вршење
пописа и контроле робе.
4.

Назив акта: Анекс уговора број 2110-1/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 13.11.2012.
Садржај активности : Анекс уговора са Ниш-експресом о складиштењу и чувању нових
количин евро дизела робних резерви
Позитивни ефекти (циљ): Складиштење робе робних резерви у циљу одржавања достигнутог
нивоа робних резерви
Опис проблема и изазова у пракси: Потреба да се уговором дефинише количина робних
резерви у евро дизелу која се предаје на чување Ниш-експресу.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Редовна контрола ускладиштене робе робних
резерви и утврђивање евентуалних неправилности и спречавање настанка штете.
5.
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Закључак о предузетим активностима: Извршена конверзија дизел горива Д-2 у евро дизел.
Конверзија је извршена у количини од 38.228 л дизел горива Д-2 у евро дизел у количини
36.424 л по обрачунатом паритету цена горива на дан замене.
План даљих активности: Сарадња са складиштарем „Ниш експресом“ и периодично вршење
пописа и контроле робе.
Назив акта: Уговор о складиштењу евро дизела робних резерви број 4278/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 17.12.2012.
Садржај активности: Уговор закључен између града Ниша и ЈКП „Медиана“ о складиштењу и
чувању евро дизела робних резерви
Позитивни ефекти (циљ): Складиштење робе робних резерви у циљу одржавања достигнутог
нивоа робних резерви
Опис проблема и изазова у пракси: Због конверзије дизел горива Д-2 у евро дизел потреба да
се уговором дефинише количина робних резерви у евро дизелу која се предаје на чување ЈКП
„Медиана“.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Редовна контрола ускладиштене робе робних
резерви и утврђивање евентуалних неправилности и спречавање настанка штете.
Закључак о предузетим активностима: Извршена конверзија дизел горива Д-2 у евро дизел.
Конверзија је извршена у количини од 2.482 л дизел горива Д-2 у евро дизел у количини 2.340
л по обрачунатом паритету цена горива на дан замене.
План даљих активности: Сарадња са складиштарем ЈКП „Медиана“ и периодично вршење
пописа и контроле робе.
6.

7.
Назив акта: Сагласност за закључење уговора о чувању робе робних резерви број
2574/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 27.08.2012.
Садржај активности: Сагласност да се закључе уговори о чувању робе робних резерви Града
Ниша са А.Д.“Житопек“Ниш .
Позитивни ефекти (циљ): Складиштење шећера, соли, уља и детерџента коју дужници враћају
робним резервама по основу дуга.
Опис проблема и изазова у пракси: Немогућности да досадашњи складиштар Импекс
трговина складишти робу робних резерви .
Мере у циљу побољшања ефикасности: Због потребе чувања и занављања робе робних
резерви у шећеру, соли, уљу и детерџента предложено је да складиштар буде А.Д.“Житопек „
јер испуњава потребне услове.
Закључак о предузетим активностима: Закључени уговори о складиштењу, чувању и
занављању робних резерви са А.Д.“Житопек“ Ниш.
План даљих активности : Сарадња са складиштарем А.Д.“Житопек“ Ниш и редовна контрола
ускладиштене робе.
8 1. Назив акта: Решење број 2400/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 21.08.2012.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице робе из робних резерви у
количини од 28.000 л дизел горива ЈКП „Медиани“ .
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању ЈКП „Медиана“.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈКП „Медиана“ врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈКП
„Медиани“, очекује се побољшање њихове финансијских ситуације која би омогућила повраћај
дуга.
Закључак о предузетим активностима: Закључење два Анекса уговора о продужењу рока
позајмицама дизел горива из робних резерви Града Ниша у количини од 20.000 л и 8.000 л у
складу са решењем Градоначелника.
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План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
8.2. Назив акта: Решење број 1194/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 29.03.2013.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице робе из робних резерви у
количини од 27.400 л евро дизела ЈКП „Медиани“ .
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању ЈКП „Медиана“.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈКП „Медиана“ врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈКП
„Медиани“, очекује се побољшање њихове финансијских ситуације која би омогућила повраћај
дуга.
Закључак о предузетим активностима: Закључење два Анекса уговора о продужењу рока
позајмицама евро дизела из робних резерви Града Ниша у количини од 19.571 л и 7.829 л у
складу са решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
8.3.
Назив акта: Решење број 3592/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 11.10.2013.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице ЈКП „Медиана“ евро дизела у
количини од 27.400 л
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању ЈКП „Медиана“.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈКП „Медиана“ врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈКП
„Медиани“, очекује се побољшање њихове финансијских ситуације која би омогућила повраћај
дуга.
Закључак о предузетим активностима: Закључење два Анекса уговора о продужењу рока
позајмицама дизел горива из робних резерви Града Ниша у количини од 19.571 л и 7.829 л у
складу са решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
8.4.
Назив акта: Решење број 925/2014-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 20.03.2014.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице евро дизела ЈКП „Медиана“ у
количини од 27.400л
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању ЈКП „Медиана“.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈКП „Медиана“ врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈКП
„Медиани“, очекује се побољшање њихове финансијских ситуације која би омогућила повраћај
дуга.
Закључак о предузетим активностима: Закључење два Анекса уговора о продужењу рока
позајмицама дизел горива из робних резерви Града Ниша у количини од 19.571 л и 7.829 л у
складу са решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе..
Вредност позајмље не робе:
3.871.620 динара (цена 141,30 дин/л по велепродајном
ценовнику НИС Петрол од 14.08.204.год.)
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9.1.
Назив акта: Решење број 2401/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 21.08.2012.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице робе из робних резерви у
количини од 200 тона индустријске соли ЈКП „Медиани“ .
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању. Због недостатка
финансијских средстава немогућност да врате позајмљену робу из робних резерви.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈКП „Медиана“врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈКП
„Медиани“ очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућио повраћај
дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужење рока
позајмици 200 тона индустријске соли из робних резерви Града Ниша у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе..
9.2.
Назив акта: Решење број 1195/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 29.03.2013.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице робе из робних резерви у
количини од 200 тона индустријске соли ЈКП „Медиани“ .
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању. Због недостатка
финансијских средстава немогућност да врате позајмљену робу из робних резерви.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈКП „Медиана“.врате позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈКП
„Медиани“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила повраћај
дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужење рока
позајмици 200 тона индустријске соли из робних резерви Града Ниша у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе..
9.3.
Назив акта: Решење број 3593/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 11.10.2013.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице робе из робних резерви у
количини од 200 тона индустријске соли ЈКП „Медиани“ .
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању. Због недостатка
финансијских средстава немогућност да врате позајмљену робу из робних резерви.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈКП „Медиана“.врате позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈКП
„Медиани“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила повраћај
дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужење рока
позајмици 200 тона индустријске соли из робних резерви Града Ниша у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе..
9.4.
Назив акта: Решење број 924/2014-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
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Датум доношења: 20.03.2014.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице робе из робних резерви у
количини од 200 тона индустријске соли ЈКП „Медиани“ .
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању. Због недостатка
финансијских средстава немогућност да врате позајмљену робу из робних резерви.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈКП „Медиана“.врате позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈКП
„Медиани“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила повраћај
дуга.
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмици од 200 тона индустријске соли из робних резерви Града Ниша у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе..
Вредност позајмље не робе: 2.056.000 динара (цена 10,28 дин/кг индустријске соли,
последња набавка ЈКП «Медиана» за зимску сезону 2013/2014.)
Назив акта: Решење 2398/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 21.08.2012.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице робе из робних резерви у
количини од 106 тона индустријске соли ЈКП „Медиани“ .
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈКП „Медиана“ врате позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈКП
„Медиани“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила повраћај
дуга.
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмици од 106 тона индустријске соли из робних резерви Града Ниша у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе. ЈКП „Медиана“ 14.05.2013.године
вратила 106 тона индустријске соли.
10.

Назив акта: Решење 2578/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 27.8.2012.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице Установи „Пчелица“за 9.560 кг
млека у праху
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Установа „Пчелица“ врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
Установаи „Пчелица“очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење два Анекса уговора о продужењу рока
позајмицама млека у праху из робних резерви Града Ниша у количини од 9.333 кг и 227 кг, у
складу са решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
11.1.

Назив акта: Решење број 1155/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 26.03.2013.
11.2.
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Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице Установи „Пчелица“ у количини од
9.560 кг млека у праху
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Установа „Пчелица“ врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
Установаи „Пчелица“очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење два Анекса уговора о продужењу рока
позајмицама млека у праху из робних резерви Града Ниша у количини од 9.333 кг и 227 кг у
складу са решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
Назив акта: Решење број 3594/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 11.10.2013.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице Установи „Пчелица“у количини од
9.560 кг млека у праху
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Установа „Пчелица“ врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
Установаи „Пчелица“очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење два Анекса уговора о продужењу рока
позајмицама млека у праху из робних резерви Града Ниша у количини од 9.333 кг и 227 кг у
складу са решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
11.3.

11.4. Назив акта: Решење број 1043/2014-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 25.03.2014.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице Установи „Пчелица“ у количини од
9.560 кг млека у праху
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Установа „Пчелица“ врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
Установи „Пчелица“очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење два Анекса уговора о продужењу рока
позајмицама млека у праху из робних резерви Града Ниша у количини од 9.333 кг и 227 кг у
складу са решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
Вредност позајмље не робе: 4.493.200 динара (цена 470 дин/кг Млекара Суботица)
Назив акта: Решење број 2573/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 27.08.2012.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице ЈКП “Градској топлани“ у
количини од 612.000 кг мазута.
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
12.1.

30

Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈКП “Градска топлана“ врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈКП
“Градској топлани“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 612.000 кг мазута.у складу са
решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
Назив акта: Решење број 1154/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 26.03.2013.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице ЈКП “Градској топлани“ у количини
од 612.000 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈКП “Градска топлана“ врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈКП
“Градској топлани“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 612.000 кг мазута.у складу са
решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе..
12.2.

Назив акта: Решење број 3589/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 11.10.2013.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице ЈКП “Градска топлана“ у количини
од 612.000 кг мазута .
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈКП “Градска топлана“ врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈКП
“Градска топлана“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 612.000 кг мазута.у складу са
решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
12.3.

Назив акта: Решење број 1022/2014-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 26.03.2014.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице ЈКП “Градској топлани“ у количини
од 612.000 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈКП “Градска топлана“ врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈКП
“Градска топлана“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
12.4.

31

Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 612.000 кг мазута.у складу са
решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника.
Вредност позајмљене робе: 34.167.960 динара (цена мазута 55,83 дин/кг од 11.08.2014.год.
–допис ЈКП «Г.Топлана»)
Назив акта: Решење број 2577/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 27.08.2012.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице ЈКП “Градској топлани“ у количини
од 3.592.810 кг мазута.
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈКП “Градска топлана“ врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈКП
“Градској топлани“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење два Анекса уговора о продужењу рока
позајмицама мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 1.139.300 кг и 2.453.510 кг у
складу са решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
13.1.

Назив акта: Решење број 1144/2013-01
Назив доносиоца акта: градоначелник
Датум доношења: 26.03.2013.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице ЈКП “Градској топлани“ у количини
од 3.592.810 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈКП “Градска топлана“ врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈКП
“Градској топлани“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење два Анекса уговора о продужењу рока
позајмицама мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 1.139.300 кг и 2.453.510 кг у
складу са решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
13.2.

Назив акта: Решење број 3590/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 11.10.2013.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице ЈКП “Градска топлана“ у количини
од 3.592.810 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈКП “Градска топлана“ врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈКП
“Градској топлани“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење два Анекса уговора о продужењу рока
позајмицама мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 1.139.300 кг и 2.453.510 кг у
складу са решењем Градоначелника.
13.3.
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План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
Назив акта: Решење број 1069/2014-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 31.03.2014.
Садржај активности Продужење рока повраћаја позајмице ЈКП “ Градској топлани“ у количини
од 3.592.810 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈКП “Градска топлана“ врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈКП
“Градска топлана“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење два Анекса уговора о продужењу рока
позајмицама мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 1.139.300 кг и 2.453.510 кг у
складу са решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
Вредност позајмље не робе: 200.586.582 динара
13.4.

Назив акта: Решење број 2574/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 27.08.2012.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице ЈКП “Градској топлани“ у количини
од 1.696.870 м³ природног гаса.
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈКП “Градска топлана“ врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈКП
“Градској топлани“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице природног гаса из робних резерви Града Ниша у количини од 1.696.870 м³ у складу
са решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
14.1.

Назив акта: Решење број 1156/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 26.03.2013.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице ЈКП “Градској топлани“ у
количини од 1.696.870 м³ природног гаса.
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈКП “Градска топлана“ врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈКП
““Градској топлани“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице природног гаса из робних резерви Града Ниша у количини од 1.696.870 м³ у складу
са решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
14.2.

14.3.

Назив акта: Решење број 3591/2013-01
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Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 11.10.2013.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице ЈКП “Градској топлани“ у
количини од 1.696.870 м³ природног гаса.
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈКП “Градска топлана“ врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈКП
““Градској топлани“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице природног гаса из робних резерви Града Ниша у количини од 1.696.870 м³ у складу
са решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
Назив акта: Решење број 1021/2014-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 31.03.2014.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице ЈКП “Градској топлани“ у количини
од 1.696.870 м³ природног гаса.
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈКП “Градска топлана“ врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈКП
“Градској топлани“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице природног гаса из робних резерви Града Ниша у количини од 1.696.870 м³ у складу
са решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
Вредност позајмље не робе:
64.854.371 динара (цена природног гаса 38,22 м³ од
01.08.2014.год. ЈП «Србијагас»)
14.4.

Назив акта: Решење број 2657/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 31.08.2012.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице робе из робних резерви у
количини од 20.940 кг мазута Установи “Дивљана“.
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Установа “Дивљана“. врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
Установи “Дивљана“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 20.940 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника .
15.1.

Назив акта: Решење број 1150/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 26.03.2013.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице Установи “Дивљана“ у количини од
20.940 кг мазута
15.2.
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Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Установа “Дивљана“. врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
Установи “Дивљана“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 20.940 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
Назив акта: Решење број 3587/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 11.10.2013.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице Установи “Дивљана“ у количини од
20.940 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Установа “Дивљана“. врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
Установи “Дивљана“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 20.940 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
15.3.

15.4. Назив акта: Решење број 927/2014-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 20.03.2014.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице Установи “Дивљана“ у износу од
20.940 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Установа “Дивљана“. врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
Установи “Дивљана“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 20.940 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
Вредност позајмље не робе: 1.169.080 динара
Назив акта: Решење број 2656/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 31.08.2012
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице Установи “Дивљана“у количини од
20.880 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Установа “Дивљана“. врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
16.1.
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Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
Установи “Дивљана“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга.
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 20.880 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
16.2 Назив акта: Решење број 1149/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 26.03.2013.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице Установи “Дивљана“ у количини
од 20.880 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Установа “Дивљана“. врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
Установи “Дивљана“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 20.880 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
16.3. Назив акта: Решење број 3586/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 11.10.2013.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице Установи “Дивљана у количини од
20.880 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Установа “Дивљана“. врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
Установи “Дивљана“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 20.880 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
16.4. Назив акта: Решење број 926/2014-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 20.03.2014.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице Установи “Дивљана“ у износу од
20.880 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Установа “Дивљана“. врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
Установи “Дивљана“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
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Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 20.880 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
Вредност позајмље не робе: 1.165.760 динара
17.1. Назив акта: Решење 3317/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 18.10.2012.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице Установи “Дивљана“ у количини од
20.240 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Установа “Дивљана“. врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
Установи “Дивљана“ очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 20.240 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
17.2. Назив акта: Решење број 1148/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 26.03.2013.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице Установи “Дивљана“у количини од
20.240 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Установа “Дивљана“. врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
Установи “Дивљана“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 20.240 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
17.3. Назив акта: Решење број 3585/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 11.10.2013.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице Установи “Дивљана“ у количини од
20.240 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Установа “Дивљана“. врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
Установи “Дивљана“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 20.240 кг у складу са решењем
Градоначелника.
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План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
17.4. Назив акта: Решење број 1073/2014-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 26.03.2014.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице Установи “Дивљана“ у износу од
20.240 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Установа Дечији центар Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
Установи “Дивљана“ очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 20.240 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
Вредност позајмље не робе: 1.129.999 динара
18.1. Назив акта: Решење број 2579/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 27.08.2012.
Садржај активности: Позајмица 26.320 кг мазута Установи “Дивљана.
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Установа “Дивљана“ набави потребну количину мазута за грејање одмаралишта у Дивљани..
Мере у циљу побољшања ефикасности: Позајмицом из робних резерви Установи “Дивљана“,
омогућио би се долазак деце у одмаралиште а уједно и побољшање њихове финансијске
ситуације која би омогућила повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење уговора о позајмици мазута из робних
резерви Града Ниша у количини од 26.320 кг у складу са решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
18.2. Назив акта: Решење број 1674/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 30.04.2013.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице Установи “Дивљана“у количини од
26.320 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Установа “Дивљана“. врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
Установи “Дивљана“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 26.320 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
18.3. Назив акта: Решење број 3824/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 05.11.2013.
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Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице Установи “Дивљана“ у количини
од 26.320 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Установа “Дивљана“. врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
Установи “Дивљана“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 26.320 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника .
18.4. Назив акта: Решење број 1566/2014-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 05.05.2014.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице Установа “Дивљана“ у износу од
26.320 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Установа “Дивљана“. врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
Установи “Дивљана“, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 26.320 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
Вредност позајмљене робе: 1.469.445 динара
19.1. Назив акта: Решење број 2655/2012-01
Назив доносиоца акта: градоначелник
Датум доношења: 31.08.2012.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице Установи ДЦ Ниш у количини од
48.760 кг мазута.
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
установа Дечији центар Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
установи Дечији центар Ниш, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би
омогућила повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 48.760 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
19.2. Назив акта: Решење број 1151/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 26.03.2013.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице установи ДЦ Ниш у количини од
48.760 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Установа Дечији центар Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
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Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
установи Дечији центар Ниш, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би
омогућила повраћај дуга.
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 48.760 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника .
19.3. Назив акта: Решење број 3595/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 11.10.2013.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице установи ДЦ Ниш у количини од
48.760 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
установа Дечији центар Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
установи Дечији центар Ниш, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би
омогућила повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 48.760 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
19.4. Назив акта: Решење број 1023/2014-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 26.03.2014.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице установи ДЦ Ниш у износу од
48.760 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
установа Дечији центар Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
установи Дечији центар Ниш, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би
омогућила повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 48.760 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
Вредност позајмљене робе: 2.722.270 динара
Назив акта: Решење број 2658/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 31.08.2012.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице установи Дечији центар Ниш у
количини од 18.060 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
установа Дечији центар Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
установи Дечији центар Ниш очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би
омогућила повраћај дуга .
20.1.
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Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 18.060 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
Назив акта: Решење број 1152/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 26.03.2013.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице установи ДЦ Ниш у количини од
18.060 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
установа Дечији центар Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
установи Дечији центар Ниш очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би
омогућила повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 18.060 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
20.2.

Назив акта: Решење број 3596/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 11.10.2013.
Садржај активности Продужење рока повраћаја позајмице установи ДЦ Ниш у количини од
18.060 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
установа Дечији центар Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
установи Дечији центар Ниш очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би
омогућила повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 18.060 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
20.3.

Назив акта: Решење број 1025/2014-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 26.03.2014.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице установи ДЦ Ниш у износу од
18.060 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
установа Дечији центар Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
установи Дечији центар Ниш очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би
омогућила повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 18.060 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
20.4.
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Вредност позајмљене робе: 1.008.289 динара
21.1, Назив акта: Решење 2654/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 31.08.2012.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице установи Дечији центар Ниш у
количини од 25.240 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
установа Дечији центар Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
установи Дечији центар Ниш очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би
омогућила повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 25.240 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
21.2. Назив акта: Решење број 1153/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 26.03.2013.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице установи ДЦ Ниш у количини од
25.240 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
установа Дечији центар Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
установи Дечији центар Ниш очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би
омогућила повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 25.240 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе
по решењу Градоначелника и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
21.3. Назив акта: Решење број 3597/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 11.10.2013.
Садржај активности Продужење рока повраћаја позајмице установи ДЦ Ниш у количини од
25.240 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
установа Дечији центар Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
установи Дечији центар Ниш очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би
омогућила повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 25.240 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
21.4. Назив акта: Решење број 1024/2014-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 26.03.2014.
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Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице установи ДЦ Ниш у износу од
25.240 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
установа Дечији центар Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
установи Дечији центар Ниш очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би
омогућила повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 25.240 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
Вредност позајмљене робе: 1.409.149 динара
22.1. Назив акта: Решење број 4017/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 03.12.2012.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице ЈП Аеродрому Ниш у количини од
30.000 л евро дизела - прва позајмица
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈП Аеродром Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈП
Аеродром Ниш, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице евро дизела из робних резерви Града Ниша у количини од 30.000 л у складу са
решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
22.2. Назив акта: Решење број 2251/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 17.06.2013.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице ЈП Аеродрому Ниш у количини од
30.000 л евро дизела - прва позајмица
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈП Аеродром Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈП
Аеродром Ниш, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице евро дизела из робних резерви Града Ниша у количини од 30.000 л у складу са
решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
22.3. Назив акта: Решење број 4092/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 02.12.2013.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице ЈП Аеродрому Ниш у количини од
30.000 л евро дизела - прва позајмица
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
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Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈП Аеродром Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈП
Аеродром Ниш, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице евро дизела из робних резерви Града Ниша у количини од 30.000 л у складу са
решењем Градоначелника.
План даљих активности: План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе
по решењу Градоначелника и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
22.4. Назив акта: Решење број 2097/2014-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 13.06.2014.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице ЈП Аеродрому Ниш у количини од
30.000 л евро дизела - прва позајмица
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈП Аеродром Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈП
Аеродром Ниш, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужење рока
позајмице евро дизела из робних резерви Града Ниша у количини од 30.000 л у складу са
решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника .
Вредност позајмљене робе: 4.239.000 динара
23.1. Назив акта: Решење број 4018/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 03.12.2012.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице ЈП Аеродрому Ниш у количини од
30.000 л евро дизела - друга позајмица
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈП Аеродром Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈП
Аеродром Ниш, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице евро дизела из робних резерви Града Ниша у количини од 30.000 л у складу са
решењем Градоначелника.
План даљих активности: План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе
по решењу Градоначелника и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
23.2, Назив акта: Решење број 2252/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 17.06.2013.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице ЈП Аеродрому Ниш у количини од
30.000 л евро дизела - друга позајмица
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈП Аеродром Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈП
Аеродром Ниш, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
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Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице евро дизела из робних резерви Града Ниша у количини од 30.000 л у складу са
решењем Градоначелника.
План даљих активности: План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе
по решењу Градоначелника и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
23.3. Назив акта: Решење број 4093/2013-01
Назив доносиоца акта:Градоначелник
Датум доношења: 02.12.2013.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице ЈП Аеродрому Ниш у количини од
30.000 л евро дизела - друга позајмица
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈП Аеродром Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈП
Аеродром Ниш, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице евро дизела из робних резерви Града Ниша у количини од 30.000 л у складу са
решењем Градоначелника.
План даљих активности: План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе
по решењу Градоначелника и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
23.4. Назив акта: Решење број 2096/2014-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 13.06.2014.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице ЈП Аеродрому Ниш у количини од
30.000 л евро дизела - друга позајмица
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈП Аеродром Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈП
Аеродром Ниш, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице евро дизела из робних резерви Града Ниша у количини од 30.000 л у складу са
решењем Градоначелника.
План даљих активности: План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе
по решењу Градоначелника и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
Вредност позајмљене робе: 4.239.000 динара
24.1. Назив акта: Решење број 4016/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 03.12.2012.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице ЈП Аеродрому Ниш у количини од
30.000 л евро дизела - трећа позајмица
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈП Аеродром Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈП
Аеродром Ниш, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице евро дизела из робних резерви Града Ниша у количини од 30.000 л у складу са
решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника .
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24.2. Назив акта: Решење број 2250/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 17.06.2013.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице ЈП Аеродрому Ниш у количини од
30.000 л евро дизела - трећа позајмица
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈП Аеродром Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈП
Аеродром Ниш, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице евро дизела из робних резерви Града Ниша у количини од 30.000 л у складу са
решењем Градоначелника.
План даљих активности: План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе
по решењу Градоначелника и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
Назив акта: Решење број 4091/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 02.12.2013.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице ЈП Аеродрому Ниш у количини од
30.000 л евро дизела - трећа позајмица
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈП Аеродром Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈП
Аеродром Ниш, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице евро дизела из робних резерви Града Ниша у количини од 30.000 л у складу са
решењем Градоначелника.
План даљих активности: План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе
по решењу Градоначелника и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
24.3.

Назив акта: Решење број 4091/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 02.12.2013.
Садржај активности : Продужење рока повраћаја позајмице ЈП Аеродрому Ниш у количини од
30.000 л евро дизела - трећа позајмица
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
ЈП Аеродром Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви ЈП
Аеродром Ниш, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице евро дизела из робних резерви Града Ниша у количини од 30.000 л у складу са
решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
Вредност позајмљене робе: 4.239.000 динара
24.4.

Назив акта: Решење број 2770/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 01.08.2012.
25.
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Садржај активности: Смањење робних резерви у шећеру у количини 7.000 кг, уљу у количини
6.260 л, кухињској соли у количини 3.130 кг и детерџенту у количини 3.756 кг
Позитивни ефекти (циљ): Градској управи Града Ниша и Градском јавном правобранилаштву
отписан је преостали дуг по датој позајмици из 1994.год. у шећеру у количини 7.000 кг, уљу у
количини 6.260 л, кухињској соли у количини 3.130 кг и детерџенту у количини 3.756 кг.
Опис проблема и изазова у пракси: Немогућност наплате преосталог дуга по основу
позајмице из 1994.год..
Мере у циљу побољшања ефикасности: Затражено правно мишљење Градског јавног
правобраниоца у вези даљег поступка према дужницима. Мишљење Градског јавног
правобраниоца бр.М-149/13 од 12.06.2013. године је да је потраживање по основу преосталог
дуга застарело, на основу члана 371 Закона о облигационим односима с обзиром да је протекло
више од десет година од дана када је позајмица требало да буде враћена.
Закључак о предузетим активностима: На основу мишљења Градског јавног правобраниоца
бр.М-149/13 од 12.06.2013. године урађен предлог решења о отпису потраживања.
План даљих активности: Спровођење потребних књижења у вези реализације и смањење
робних резерви за количину робе по решењу.
Назив акта: Решење број 2227/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 02.08.2012.
Садржај активности: Бесповратно уступање Дому здравља Ниш 800 ампула југоцилина и
гашење робних резерви у леку југоцилин.
Позитивни ефекти (циљ): По члану 47 Закона о лековима и медицинским средствима, леку
југоцилин истекла је регистрација и не може се зановити и чувати у робним резервама.
Опис проблема и изазова у пракси: Због истека регистрације леку југоцилин јавио се проблем
да леку истекне рок употребе.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Због спречавања настанка штете (истека рока) на
леку, предложено од стране складиштара Апотеке Ниш уступање лека некој од здравствених
установа.
Закључак о предузетим активностима: На основу донетог решења лек је предат Дому
здравља о чему су сачињени записници о изузимању лека из складишта Апотеке Ниш и предаји
Дому здравља.
План даљих активности: Спровођење потребних књижења у вези реализације и смањење
робних резерви за количину робе по решењу.
26.

Назив акта: Решење број 2229/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 02.08.2012.
Садржај активности : Одобрење да се 1.402 ампуле лека југоцилин из робних резерви
расходује и уништи по законом предвиђеном поступку због протеклог рока.
Позитивни ефекти (циљ): По члану 47 Закона о лековима и мед. средствима, леку југоцилин
истекла је регистрација и не може се зановити и чувати у робним резервама.
Опис проблема и изазова у пракси: Због истека регистрације леку југоцилин јавио се проблем
да лек није могао да се занови избог тога је истекао рок употребе.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Како складиштар нема права да чува и самостално
уништи лек коме је истекао рок предузете су мере да се лек расходује и уништи по законом
предвиђеном поступку.
Закључак о предузетим активностима: На основу добијене понуде закључен је уговор бр.05101/12 од 07.02.2012.год. о преузимању и збрињавању фармацеутског отпада са овлашћеном
фирмом Инвестфарм из Београда за збрињавање фармацеутског отпада. О предаји лека
сачињена је одговарајућа документација.
План даљих активности: Спровођење потребних књижења у вези реализације и смањење
робних резерви за количину робе по решењу.
27.

Назив акта: Решење број 2973/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
28.
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Датум доношења: 26.09.2012.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице Србија турист Ниш у количини од
25.500 кг мазута
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Србија турист Ниш врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
Србија туристу Ниш, очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице мазута из робних резерви Града Ниша у количини од 25.500 кг у складу са решењем
Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
Због непоштовање рока повраћаја донета пресуда за надокнаду дуга робним резервама..
Принудном наплатом измирен дуг по пресуди у износу од 2.033.266 динара 07.07.2014.год.
Назив акта: Решење број 3665/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 09.11.2012.
Садржај активности: Продужење рока повраћаја позајмице Млину Вртиште у количини од
83.140 кг пшенице
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
Млин Вртиште врати позајмљену робу робним резервама Града Ниша.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продужењем рока позајмице из робних резерви
Млину Вртиште очекује се побољшање њихове финансијске ситуације која би омогућила
повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључење Анекса уговора о продужењу рока
позајмице пшенице из робних резерви Града Ниша у количини од 83.140 кг у складу са
решењем Градоначелника.
План даљих активности: Праћење рока повраћаја позајмице робе по решењу Градоначелника
и изналажење могућности за повраћај позајмљене робе.
Корисник позајмице вратио дуг у пшеници 09.11.2013.год.
29.

Назив акта: Решење број 3981/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 28.11.2012.
Садржај активности: Преструктурирање дизел горива Д-2 у евро дизел.
Позитивни ефекти (циљ): Повећање робних резерви у евро дизел код складиштара „Ниш
експрес“
Опис проблема и изазова у пракси: Због престанка рафинерије НИС Петрола са производњом
дизел горива Д-2 извршена је замена за евро дизел код складиштара „Ниш експрес“
Мере у циљу побољшања ефикасности: Редовна контрола ускладиштене робе робних
резерви и утврђивање евентуалних неправилности и спречавање настанка штете.
Закључак о предузетим активностима: Извршена конверзија дизел горива Д-2 у евро дизел.
Конверзија је извршена у количини од 38.228 л дизел горива Д-2 у евро дизел у количини
36.424 л по обрачунатом паритету цена горива на дан замене.
План даљих активности: Сарадња са складиштарем „Ниш експресом“ и периодично вршење
пописа и контроле робе.
30.

Назив акта: Решење број 4031/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 03.12.2012.
Садржај активности : Смањење робних резерви у количини од 6.000 л дизел горива Д-2.
Позитивни ефекти (циљ): Усклађивање количине дизел горива у робним резервама.
31.
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Опис проблема и изазова у пракси: Због стечаја ЈП Ниш филма немогућност наплате дуга по
основу позајмице 6.000 л дизел горива Д-2 из робних резерви.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Како је Решењем Привредног суда у Нишу 2
Ст.бр.566/2011 од 15.09.2011.године,
отворен и затворен стечајни поступак над ЈП
„Нишфилмом“ Ниш, а 24. 10.2011.године привредно друштво обрисано из регистра Агенције
за привредне регистре не постоји могућност наплате потраживања.
Закључак о предузетим активностима: Урађен предлог решења о отпису потраживања због
немогућности наплате потраживања од дужника
План даљих активности: Спровођење потребних књижења у вези реализације и смањење
робних резерви за количину робе по решењу
Назив акта: Решење број 4143/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 07.12.2012.
Садржај активности : Преструктурирање дизел горива Д-2 у евро дизел због престанка
производње код складиштара ЈКП „Медиана“.
Позитивни ефекти (циљ): Ускладиштење евро дизела код складиштара ЈКП „Медиана“
Опис проблема и изазова у пракси: Због престанка рафинерије НИС Петрола са производњом
дизел горива Д-2 извршена је замена за евро дизел код складиштара ЈКП „Медиана“
Мере у циљу побољшања ефикасности: Редовна контрола ускладиштене робе робних
резерви и утврђивање евентуалних неправилности и спречавање настанка штете.
Закључак о предузетим активностима: Извршена конверзија дизел горива Д-2 у евро дизел.
Конверзија је извршена у количини од 2.482 л дизел горива Д-2 у евро дизел у количини 2.340
л по обрачунатом паритету цена горива на дан замене и закључен Уговор о ускладиштењу и
чувању евро дизела.
План даљих активности: Сарадња са складиштарем ЈКП „Медиана“ и периодично вршење
пописа и контроле робе.
32.

Назив акта: Решење број 4277/2012-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 17.12.2012.
Садржај активности : Смањење робних резерви у пшеници у количини од 137.414,295 кг и
формирање робних резерви у евро дизелу у количини од 27.820,01 литар на основу повраћаја
дуга „Житопека“ А.Д. Ниш
Позитивни ефекти (циљ): Усклађивање количине пшенице у робним резервама са стварним
стањем.
Опис проблема и изазова у пракси: Због немогућности „Житопека“да врати пшеницу
предложено је да повраћај буде у евро дизелу.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Закљученим споразумом омогућено је да дужник
врати уместо пшенице одговарајућу количина евро дизела по ценама на дан повраћаја по
обрачуну на основу паритета цена горива и пшенице на дан замене
Закључак о предузетим активностима: Сачињени записници са дужником и складиштаром о
повраћају евро дизела у количини од 27.820,01 и његовом ускладиштењу у складиште Ниш
експреса.
План даљих активности: Спровођење потребних књижења у вези реализације и смањење
робних резерви за количину робе по решењу.
33.

Назив акта: Сагласност број 2337/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 24.06.2013.
Садржај активности: Сагласност о продаји пшенице из робних резерви
Позитивни ефекти (циљ): Немогућности даљег чувања и занављања пшенице, а како би се
избегла штета која би настала због неадекватног чувања 114.000кг пшенице, одлучено је да се
она прода.
Опис проблема и изазова у пракси: Због престанка пословања складиштара робних резерви у
пшеници АД " Житопромет " Ниш није у могућности да чува и занављања пшеницу.
34.
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Мере у циљу побољшања ефикасности: Како на територији Града не постоји складиштар где
би се чувала пшеница, одлучено је да се прода како не би дошло до штете због неадекватног
чувања.
Закључак о предузетим активностима: На основу сагласности сачињена су одговарајућа акта
за реализацију продаје пшенице.
План даљих активности: Спровођење активности за продају пшенице.
Назив акта: Споразум о повраћају робеброј 2423/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 28.06.2013.
Садржај активности : Споразум о повраћају робе робним резервама од стране „Импекс
трговина“Ниш по пресуди
Позитивни ефекти (циљ): Повраћај робе коју „Импекс трговина“Ниш дугује робним резервама
по основу пресуде за неовлашћено отуђење.
Опис проблема и изазова у пракси: „Импекс трговина“ Ниш неовлашћено је отуђила робу
робних резерви која је била ускладиштена на основу Уговора о чувању и занављању робе
робних резерви.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Споразумом је дефинисано да уколико предузеће
„Импекс трговина“ доо Ниш није у могућности да дуг врати средствима која ће бити враћена од
стране РУЈ, измирење дуга према робним резервама рада Ниша изврши у роби.
Закључак о предузетим активностима: За количину робе коју је „Импекс трговина Ниш“
вратила робним резервама сачињени су записници о пријему и ускладиштењу код
складиштара АД „Житопек“.
План даљих активности : Праћење реализације споразума и интервенисање у случају
неблаговременог поступања по споразуму.
35.

Назив акта: Решење број 2801/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 05.08.2013.
Садржај активности : Решење о расписивању огласа за продају пшенице из робних резерви.
Позитивни ефекти (циљ): Продаја пшенице у количини од 114.000 кг која је ускладиштена
код АД „Житопромета“ Ниш и 83.140 кг коју је вратио Млин Вртиште.
Опис проблема и изазова у пракси: На територији Града Ниша не постоји предузеће које има
услове за правилно чување и занављање пшенице. па самим тим се јавља проблем коме ову
количину пшенице поверити на чување.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Да би се избегла штета која би настала због
неадекватног чувања одлучено је да се пшеница прода.
Закључак о предузетим активностима: Припремљен текст огласа за оглашавање продаје
пшенице из робних резерви и објављен у дневном листу „Политика“.
План даљих активности: Спровођење активности продаје пшенице.
36.

Назив акта: Решење број 2901/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 22.08.2013.
Садржај активности : О именовању комисије за спровођење поступка по огласу за продају
пшенице робних резерви
Позитивни ефекти (циљ) : Спровођење поступка избора најбољег понуђача .
Опис проблема и изазова у пракси: На територији Града Ниша не постоји предузеће које има
услове за правилно чување и занављање пшенице.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продаја пшенице да би се избегла штета због
неадекватног чувања.
Закључак о предузетим активностима: Комисије је сачинила записник о спроведеном
поступку по огласу за продају пшенице .
План даљих активности : Обавештење учеснику конкурса о избору и испорука пшенице купцу
и израда пратеће документације.
37.
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Назив акта: Сагласност број 3508/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 08.10.2013.
Садржај активности: Сагласност да се лекови и сан.материјал који се налазе у робним
резервама бесповратно уступе Дому здравља Ниш.
Позитивни ефекти (циљ): Бесповратним уступањем лекова и санитетског материјала Дому
здравља избегла би се могућност да лековима истекне рок употребе због проблема у
занављању. .
Опис проблема и изазова у пракси: Складиштар Апотека Ниш се због проблема које име у
занављању лекова из робних резерви обратио молбом да се проблем реши због могућности да
рокови употребе појединих лекова истекну.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Како је количина лекова и санитетског материјала
веома мала за интервенцију у случају несташице одлучено је да се уступе Дому здравља Ниш и
тако избегне могућност уништења лекова због истеклог рока.
Закључак о предузетим активностима: На основу донетог решења лекови и санитетски
материјал предати су Дому здравља о чему су сачињени записници о изузимању из складишта
Апотеке Ниш и предаји Дому здравља.
План даљих активности: Спровођење потребних књижења у вези реализације и смањење
робних резерви за количину робе по решењу.
38.

Назив акта: Решење број 4429/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 10.01.2014.
Садржај активности: Смањење р.резерви у шећеру у количини од 22.099,942 кг на основу
повраћаја дуга робним резервама у новцу од стране ЈКП „Тржница“
Позитивни ефекти (циљ): Усклађивање количине шећера у робним резервама са стварним
стањем.
Опис проблема и изазова у пракси: Због немогућности ЈКП „Тржница“да врати шећер
предложено је да повраћај буде у новцу.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Закљученим споразумом омогућено је да дужник
уместо шећера враћа по 100.000 динара месечно.
Закључак о предузетим активностима: ЈКП ''Тржница'' уплатила је износ од 1.800.000,00
динара што прерачунато у килограме кристал шећера износи 22.099,942 кг. За сваку уплату
сачињени су записници о повраћају дуга
План даљих активности: Спровођење потребних књижења у вези реализације и смањење
робних резерви за количину робе по решењу.
39.

Назив акта: Решење број 4430/2013-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 10.01.2014.
Садржај активности: Смањење робних резерви у пшеници у количини од 154.825,964 кг на
основу повраћаја дуга робним резервама у новцу од стране АД „Житопек“ Ниш.
Позитивни ефекти (циљ): Усклађивање количине пшенице у робним резервама са стварним
стањем.
Опис проблема и изазова у пракси: Због немогућности „Житопека“ да врати пшеницу
предложено је да повраћај буде у новцу.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Закљученим споразумом омогућено је да дужник
уместо пшенице враћа по 1.000.000 динара месечно.
Закључак о предузетим активностима: ''Житопек'' а.д. Ниш уплатио је 3.000.000 динара што
прерачунато у килограме меркантилнне пшенице износи 154.825,964 кг. За сваку уплату
сачињени су записници о повраћају дуга
План даљих активности : Спровођење потребних књижења у вези реализације и смањење
робних резерви за количину робе по решењу.
40.

Назив акта: Решење број 26/2014-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
41.
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Датум доношења: 10.01.2014.
Садржај активности: Смањење робних резерви у пшеници у количини од 113.960 кг.
Позитивни ефекти (циљ): Усклађивање количине пшенице у робним резервама са стварним
стањем.
Опис проблема и изазова у пракси: Немогућност да „Житопромет“ даље чува и занавља
пшеницу .
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продаја пшенице да би се избегла штета због
неадекватног чувања.
Закључак о предузетим активностима: По спроведеном поступку продаје пшенице урађен
предлог решења за смањене количине пшенице у робним резервама.
План даљих активности: : Спровођење потребних књижења у вези реализације и смањење
робних резерви за количину робе по решењу.
Назив акта: Решење број 27/2014-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 10.01.2014.
Садржај активности: Смањење р.резерви у пшеници у количини од 83.140 кг на основу
продаје.
Позитивни ефекти (циљ): Усклађивање количине пшенице у робним резервама са стварним
стањем.
Опис проблема и изазова у пракси: Не постоји предузеће које има услове за правилно чување
и занављање пшенице, па самим тим се јавља проблем коме ову количину пшенице поверити
на чување.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Продаја пшенице коју Млин Вртиште враћа робним
резервама јер не постоје услови за њено чување .
Закључак о предузетим активностима: По обављеној продаји пшенице урађено решење за
смањење количине робних резерви у пшеници.
План даљих активности: Спровођење потребних књижења у вези реализације и смањење
робних резерви за количину робе по решењу.
42.

Назив акта: Сагласност да „Житопек“ застане са повраћајем дуга број 58/2014-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 03.02.2014.
Садржај активности: Сагласност на молбу „Житопека“да застане са повраћајем дуга и настави
да своју обавезу по споразуму о начину и динамици повраћаја дуга робним резервама измирује
од марта 2014.године.
Позитивни ефекти (циљ): Превазилажење проблема у пословању.
Опис проблема и изазова у пракси: Због недостатка финансијских средстава немогућност да
измирују редовно своју обавезу по Споразуму.
Мере у циљу побољшања ефикасности : Сагласност да се застане са повраћајем дуга и
настави да своју обавезу измирује од марта. “Житопек“ очекује побољшање финансијске
ситуације која би омогућила повраћај дуга .
Закључак о предузетим активностима: Закључен анекс споразума са „Житопеком“ да своју
обавезу наставе да измирују од марта 2014.године и уплаћују 1.000.000,00 динара месечно.
План даљих активности: Праћење извршањања обавезе по споразуму.
43.

Назив акта: Решење број 2602/2014-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 28.07.2014.
Садржај активности: Решење о расписивању огласа за продају евро дизела из робних резерви
Позитивни ефекти (циљ) : Смањење трошкова складиштења, евапорације и др. трошкова.
Опис проблема и изазова у пракси: Тржиште Србије је стабилно што се тиче снабдевености
евро дизелом и осталим дериватима, па је закључак да је даље чување евро дизела у робним
резервама нерационално. јер се јављају непотребни трошкови складиштења, евапорације и др.
трошкови
44.
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Мере у циљу побољшања ефикасности : У циљу мера штедње као и рационалнијег и
економичнијег пословања градским робним резервама одлучено је о продаји евро дизела.
Закључак о предузетим активностима: Припрема текста огласа за оглашавање продаје евро
дизела и решења о именовању комисије за спровођење поступка продаје.
План даљих активности: Спровођење активности за продају евро дизела.
Назив акта: Решење број 2641/2014-01
Назив доносиоца акта: Градоначелник
Датум доношења: 30.07.2014.
Садржај активности: Решење о именовању комисије за спровођење поступка по огласу за
продају евро дизела робних резерви
Позитивни ефекти (циљ) : Законско спровођење процедуре продаје евро дизела.
Опис проблема и изазова у пракси: Нејављање купаца на оглас о продаји евро дизела
Мере у циљу побољшања ефикасности: Закључак о предузетим активностима: Сазивање комисије ради спровођења поступка по
огласу .
План даљих активности : Спровођење активности до продаје евро дизела
45.

в) ОДСЕК ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Одсек за предузетништво обавља послове издавања уверења из службене евиденције регистра
радњи, обавља послове регулисане Споразумом закљученим између Града Ниша и Агенције за
привредне регистре, обавља послове из области развоја предузетништва и самозапошљавања
пружањем информативних и саветодавних услуга, креира и спроводи едукације, обуке и
тренинге корисне за предузетнике, иницира и врши реализацију пројеката и осталих
активности из области предузетништва и пружа административно техничке услуге
предузетницима.
Град Ниш и Агенција за привредне регистре закључили су Споразум о унапређењу
међусобне сарадње и убрзања спровођења поступка регистрације предузетника између Града
Ниша и Агенције за привредне регистре број 2691/2005-1 од 03.02.2006.године.
Уговорне стране су се споразумеле да се изврши отварање Канцеларије за пријем
документације неопходне за регистрацију предузетника на територији Града Ниша.
Канцеларија се налази на адреси у Нишу, ул. Николе Пашића бр. 24 (канцеларија број
27), и послује као део Одсека за предузетништво у оквиру Управе за привреду, одрживи развој и
заштиту животне средине-Град Ниш.
Анекс Спорезума закључен између Града Ниша и Агенције за привредне регистре дана
25.05.2009.године, заведен под бројем 1250/2009-1, којим се мења члан 2. Споразума, који се
односи на рокове пријема документације.
Позитивни ефекти:
Реализацијом
Споразума омогућено је убрзано спровођење поступка регистрације
предузетника, као и могућност да предузетници и будући предузетници остварују своја права и
интересе у месту у коме живе и обављају делатност.
Такође, Канцеларија није осмишљена као шалтер за пријем поднесака, већ предузетници на
једном месту поред предаје документације, добијају и стручну помоћ у виду попуњавања
захтева, одређивања шифре делатности, информације везане за предузетничке активности
(правне савете из области предузетништва, пореске политике, самофинансирања и сл.).
Опис проблема и изазова у пракси:
-нефункционисање електронских пријава за регистрацију предузетника
-не постоји повезивање Канцеларије са другим државним органима и органима локалне
самоуправе који се баве предузетништвом
-немогућност исправке техничке грешке у решењу
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-решења се из Београда прослеђују поштом, тако да је време уручења решења дуже од законом
предвиђених рокова
Мере у циљу побољшања ефикасности
- умрежавање и повезивање Канцеларије са другим државним органима и органима локалне
самоуправе који се баве предузетништвом
-прослеђивање решења у краћем року
-могућност исправке техничке грешке из решења у Канцеларији
-могућност прослеђивања електронске пријаве
Закључак о предузетим активностима;
-у 2012.години Канцеларија је примила и проследила 2.653 предмета и остварила приход од
398.578,50.
-у 2013.години Канцеларија је примила и проследила 2.692 предмета и остварила приход од
462.465,00.
-у првих шест месеци 2014.године Канцеларија је примила и проследила 1.147 предмета и
остварила приход од 228.773,70.
План даљих активности
-проширење активности везане за рад Канцеларије
-рад на едукацији предузетника, штампање флајера и брошура, водича за предузетнике.
г) ОДСЕК ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Одсек за одрживи развој обавља послове везане за израду анализе достигнутог степена развоја
Града, као и анализе појединих делатности полазећи од стратешких и акционих опредељења са
становишта одрживости, врши припрему за доношење и спровођење Стратегије развоја Града,
Програма развоја Града (акционих планова), проучава, прати и анализира развој привредних и
ванпривредних делатности на територији Града, припрема оцене и мере за превазилажење
негативних тенденција у развоју из различитих области, пружа стручну и логистичку помоћ
органима и телима локалне самоуправе у области планирања развоја, иницира и учествује у
изради пројеката од значаја за Град, организује стручне расправе о правцима развоја града, и
др.
II ПРОГРАМА РАЗВОЈА ГРАДА НИША
1. Назив акта: Скупштина града Ниша, на седници од 24.12.2012. године донела је Програм
развоја Града Ниша за 2013.годину број:06-533/2012-6-02. Програм је објављен у Службеном
листу града Ниша број 110 од 24.12.2012.године.
Назив доносиоца акта: Скупштина града Ниша
Садржај активности: Програм развоја Града Ниша за 2013. годину представља разраду
стратешких опредељења утврђених Стратегијом развоја Града Ниша. Програмом се дефинише
велики број конкретних активности и акција као и носиоци тих активности.
Други извори финансирања (EUR): Буџет Града, Фонд за развој и самофинансирање
заједничких потреба грађана, сопстевена средства носилаца активности, средства на бази
јавно-приватног партнерства, средства из републичких извора – из надлежности републичких
министарстава, средства донација, фондови, кредити и други извори сагласни планираним
активностима и пројектима.
Позитивни ефекти (циљ): Стварање атрактивног развојног амбијента као услова 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.
Опис проблема и изазова у пракси: Недовољна заинтересованост носилаца развоја за
активно и непосредно учешће у изради пралнских докумената које се огледа у недостављању
тражених инфорамција о плановима будућег развоја; непостојање одговарајућих служби за
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планско аналитичке послове код носилаца развоја, недоивољна обавештеност носилаца развоја
о значају и важности планских докумената на нивоу локалне самоуправе
Мере у циљу побољшања ефикасности: Анализа постојећег стања и доношење мера за
превазилажење негативних тенденција у развоју
Закључак о предузетим активностима: Програм развоја града Ниша за 2013. годину спроводе
носиоци активности (ЈКП, Установе, Управе, НВО идр.)
План даљих активности: Израда периодичних извештаја о реализацији Програма развоја
града Ниша са мерама за превазилажење постојећег стања.
2. Назив акта: Скупштина града Ниша, на седнци од 17.12.2013. године донела је Програм
развоја Града Ниша за 2014.годину број:11-1875/2013. Програм је објављен у Службеном листу
града Ниша број 95 од 17.12.2013.године.
Назив доносиоца акта: Скупштина града Ниша
Садржај активности: Програм развоја Града Ниша за 2014. годину представља разраду
стратешких опредељења утврђених Стратегијом развоја Града Ниша. Програмом се дефинише
велики број конкретних активности и акција као и носиоци тих активности.
Други извори финансирања (EUR): буџет Града, Фонд за развој и самофинансирање
заједничких потреба грађана, цопстевена средства носилаца активности, средства на бази
јавно-приватног партнерства, средства из републичких извора – из надлежности републичких
министарстава, средства донација, фондови, кредити и други извори сагласни планираним
активностима и пројектима.
Позитивни ефекти (циљ): Стварање атрактивног развојног амбијента као услова 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.
Опис проблема и изазова у пракси: Недовољна заинтересованост носилаца развоја за
активно и непосредно учешће у изради пралнских докумената које се огледа у недостављању
тражених инфорамција о плановима будућег развоја; непостојање одговарајућих служби за
планско аналитичке послове код носилаца развоја, недоивољна обавештеност носилаца развоја
о значају и важности планских докумената на нивоу локалне самоуправе
Мере у циљу побољшања ефикасности: Анализа постојећег стања и доношење мера за
превазилажење негативних тенденција у развоју
Закључак о предузетим активностима: Програм развоја града Ниша за 2014. годину
спроводе носиоци активности (ЈКП, Установе, Управе, НВО идр.)
План даљих активности: Израда периодичних извештаја о реализацији Програма развоја
града Ниша са мерама за превазилажење постојећег стања.
3. Назив акта: Градско веће града Ниша на седници одржаној 19.09.2013. године донело је
Закључак број 1332-15/2013-03 којим налаже Управи за привреду, одрживи развој и заштиту
животне средине – Одсеку за одрживи развој, да у складу са закључком Привредно –
економског савета број 1282/2013-03 од 05.09.2013. године доставља извештаје о реализацији
Програма развоја Града за 2013. годину.
Назив доносиоца акта: Градско веће града Ниша
Садржај активности: Сагласно Закључку Градсксог већа, Одсек за одрживи развој је сачинио
Шестомесечни извештај о реализацији Програма развоја Града Ниша за 2013.годину и
07.10.2013.године доставио Привредно-економском савета. Годишњи извештај о реализацији
Програма развоја Града Ниша за 2013. годину, Одсек за одрживи развој је доставио Привредно
економском савету на разматрање дана 28.05.2014. године.
Позитивни ефекти (циљ): Привредно-економски савет је Шестомесечни извештај разматрао
на седнци одржаној 03.12.2013. године.
Опис проблема и изазова у пракси: Привредно економски савет, као стално радно тело
Градског већа града Ниша прати спровођење планова и програма локалног развоја.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Давање иницијатива везане за економски развој и
мишљења о приоритетним пројетима локалног економског развоја
Закључак о предузетим активностима: Даље праћење остваривања Програма развоја града
Ниша за 2013.годину
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План даљих активности: Пратити активности на промовисању привредних потенцијала Града
III АКЦИОНИ ПЛАН ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД 2015-2020
1. Назив акта: Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 30.05.2014. године донело је
Решење бр.715-6/2014-03 којим Град Ниш приступа изради Акционог плана одрживог развоја
Града Ниша 2015-2020 године.
Назив доносиоца акта: Градско веће града Ниша
Садржај активности: Акциони план одрживог развоја града Ниша за период 2010-2014 је на
истеку, па је неопходно предузети све потребне активности како би се сачинио Акциони план
одрживог развоја града Нша за период 2015-2020, а све у складу са усвојеном Ревизијом
стратегије развоја града Ниша за период 2009-2020.
Позитивни ефекти (циљ): Програмирање одрживог развоја Града за средњорочни период,
дефинисањем развојног оквира као предуслова утврђивања локалне политике.
Опис проблема и изазова у пракси: Акциони план представља операционализацију
стратешких опредељења дефинисаних Стратегијом развоја. Имајући у виду чињеницу да се од
2015.године прелази на програмско буџетирање, то је значај израде Акционог плана већи и
захтева активно укључивање свих нослиаца развоја у конкретно планирање будућих
активности на реалним основама.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Акциони план одрживог развоја града Ниша ће се
израдити укључивањем великог броја заинтересованих страна организованих кроз тимове,
подтимове и радна тела
Закључак о предузетим активностима: Одржани су састанци представника носиоца
активности КЛЕР-а, Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине са
председником Привредног економског савета, урађен је текст Решења о формирању Радне
групе за израду Акционог плана и преко КЛЕР-а, упућен на потпис Градоначелнику.
План даљих активности: Акциони план одрживог развоја града Ниша биће урађен до краја
године ангажовањем великог борја радних тимова и грађана кроз јавне расправе.
д) ОДСЕК ЗА СТАТИСТИКУ
Одсек за статистику обавља послове формирања база и ажурирања података за статистичко
сагледавање кретања у привредним делатностима и јавним службама Града, врши обраду
прикупљених података и припрему за њихово објављивање у оквиру редовних статистичких
публикација: Статистичком годишњаку Града Ниша (годишње), статистичким билтенима
Града (квартално), саопштењима о индустријској производњи Града (месечно) и посебним
тематским публикацијама (по потреби) које су доступне у штампаном и електронском облику
(на web страници Одсека), припрема статистичко-документациону основу за израду Програма
развоја Града, обезбеђује доступност обрађеним званичним статистичким подацима
заинтересованим привредним субјектима, установама, организацијама, медијима и
појединцима и др.
1.
Назив акта: Закључак о покретању иницијативе о изради Елабората о оправданости
давања у закуп грађевинског земљишта на територији Града Ниша компанији EYEMAXX
Management GmbH Аустрија.
Назив доносиоца акта: Градско веће Града Ниша.
Датум доношења: 10.08.2012.године-наведен у мејлу Службе за послове Градоначелника
примљеног 15.08.2012. године.
Садржај активности: Учешће у изради Елабората израдом сегмента који се односи на основне
статистичке податке за Нишавску област, Град Ниш и градске општине Града за области
виталне статистике, запослености, незапослености, предузетништва, зарада, инфлаторних
кретања, итд., за 2010. и 2011. годину.
Укупна вредност : Позитивни ефекти (циљ): Правовремено достављање тражених статистичких података ради
израде Елабората.
Опис проблема и изазова у пракси: Није било проблема у изради материјала.
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Мере у циљу побољшања ефикасности: Закључак о предузетим активностима: Активности су урађене у дефинисаним роковима.
План даљих активности: Перманентно иновирање Елабората званичним статистичким
подацима.
2. Назив акта: Закључак о покретању иницијативе за израду Елабората о оправданости
отуђења грађевинског земљишта у јавној својини, у оквиру комплекса Аеродрома ''Константин
Велики'' у Нишу, компанији EYEMAXX Management GmbH Аустрија.
Назив доносиоца акта: Градско веће Града Ниша.
Датум доношења: 18.02.2013. године, број акта 159/2013-14.
Садржај активности: За потребе израде Елабората припремљен је материјал ''Осврт на
друштвено-економску ситуацију у Нишу'' са демографским подацима, подацима о
запослености, незапослености, стопама незапослености, просечним зарадама, образовању
становништва, националном дохотку, индустријској производњи, предузетништву, итд., са
анализом стања, пратећим табелама и графиконима.
Укупна вредност : Позитивни ефекти (циљ): Правовремено достављање тражене анализе са статистичким
подацима ради израде Елабората.
Опис проблема и изазова у пракси: Није било проблема у изради материјала.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Закључак о предузетим активностима: Активности су извршене у задатим роковима.
План даљих активности: Континуирано иновирање Елабората званичним статистичким
подацима.
3.
Назив акта: ''План одбране Града Ниша са аспекта функционисања привреде Града у
условима проглашења ратног и ванредног стања''.
Назив доносиоца акта: Градоначелник Града Ниша, по налогу Министарства одбране
Републике Србије од 13.03.2013. године.
Датум доношења: 19.03.2013. године, број акта 1049/13-01.
Садржај активности: За потребе израде наведеног документа припремљена је Анализа
актуелних проблема у области привредних делатности, физичког обима индустријске
производње, запослености, незапослености, зарада, инфлаторних кретања, са пратећим
табелама и графиконима.
Укупна вредност : Позитивни ефекти (циљ): Достављање тражене анализе и статистичких података за
правовремену израду документа о одбрани Града Ниша.
Опис проблема и изазова у пракси: Није било проблема у изради материјала.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Закључак о предузетим активностима: Активности реализоване у предвиђеном року.
План даљих активности: Није било потребе за даљим активностима.
4.
Назив акта: Анкета о заступљености припадника националних мањина и употреби
језика националних мањина у раду градских управа Града Ниша.
Назив доносиоца акта: Градоначелник Града Ниша, по захтеву Владе Републике СрбијеКанцеларије за људска и мањинска права, број 90-00-00020/2013-07 од 07.05.2013. године.
Датум доношења: 20.05.2013. године, број акта 1758-1/2013-01.
Садржај активности: Анкета је, путем посебних упитника добијених из Канцеларије за људска
и мањинска права Владе Републике Србије, спровредена у свим управама и службама Града
Ниша и Градском јавном правобранилаштву, извршено је систематизовање и сумирање
добијених одговора и резултати Анкете су достављене Канцеларији за људска и мањинска
права Владе Републике Србије дописом број 05-11/13-28 од 13.06.2013. године и
Градоначелнику Града Ниша дописом број 05-11/13-29 од 13.06.2013. године.
Укупна вредност : Позитивни ефекти (циљ): Успешно спроведена Анкета.
Опис проблема и изазова у пракси: Није било проблема у спровођењу Анкете.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Поступак Анкете је ефикасно извршен.
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Закључак о предузетим активностима: Анкета је спроведена и резулати Анкете су
достављени Канцеларији за људска и мањинска права Владе Републике Србије у задатом року.
План даљих активности: Није било потребе за даљим активностима.
5.
Назив акта: Решење о именовању Радног тима за категоризацију Града Ниша као
туристичког места.
Назив доносиоца акта: Градоначелник Града Ниша.
Датум доношења: 19.06.2013. године, број акта 2261/2013-01.
Садржај активности: Радни тим је у складу са одредбама Закона о туризму и Правилника о
категоризацији туристичких места (''Службени гласник РС'', број 24/2012. и 31/2012.) извршио
све поступке у оквиру прикупљања, систематизовања и припреме материјала за приказ
квантитативних и квалитативних критеријума на основу којих се у Министарству привреде
врши категоризација туристичких места.
Током ових активности одржана су и три састанка Радног тима на којима су чланови
информисани о извршеним пословима на прикупљању документације и достави
целокупног материјала Министарству привреде – Сектору за туризам.
На основу прикупљеног материјала од управа Града, јавних предузећа, установа и
институција, као пратећи документ урађен је и Елаборат о категоризацији Града Ниша као
туристичког места.
Укупна вредност : Позитивни ефекти (циљ): На основу достављене документације Министарство привреде
Републике Србије је донело Решење број 332-01-00086/2/2013-09 од 06.01.2014. године, којим
се утврђује да Град Ниш испуњава услове за туристичко место I категорије са роком важности
од три године.
На основу овог Решења Министарства привреде Републике Србије, којим је утврђено да је за
Град Ниш извшен поступак категоризације за добијање статуса туристичког места и потврђено
да се Град Ниш сврстава у туристичка места I категорије, код Републичког завода за статистику
Србије успешно је реализован поступак да Град Ниш и Нишка Бања и у статистичким
извештајима буду сагледани у складу са донетим решењем Министарства привреде, тако да је
Град Ниш сврстан у категорисана туристичка места, а Нишка Бања враћена на списак бањских
места.
Опис проблема и изазова у пракси: Није било израженијих проблема у прикупљању
потребних података.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Треба наставити са перманентним побољшањем
квалитативних критеријума који ће резултирати квантитативним показатељима – повећањем
броја туриста и ноћења туриста у Граду Нишу.
Закључак о предузетим активностима: Радни тим је у потпуности извршио задатак,
прикупио сву потребну документацију за утврђивање степена испуњења квантитативних и
квалитативних критеријума за целокупну територију Града Ниша дефинисану наведеним
Правилником и дописом Градоначелника Града Ниша број 4238/2013-01 од 10.12.2013. године,
упутио је Министарству привреде Републике Србије – Сектору за туризам, ради оцене и
категоризације.
План даљих активности: С обзиром да је Министарство привреде Републике Србије донело
Решење о категоризацији Града Ниша на рок важности од три године, план даљих активности
треба да се огледа у сталном побољшању туристичке понуде Града Ниша.
6. Назив акта: Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа – упитник и
листа питања.
Назив доносиоца акта: Градоначелник Града Ниша.
Датум доношења: 13.08.2013. године, број акта 2891/2013-01, по захтеву Министарства
унутрашњих послова – Управе за ванредне ситуације број 217-464/13 од 09.08.2013. године за
потребе израде Националне процене угрожености Републике Србије.
Садржај активности: Достављени Упитник је попуњен траженим статистичким подацима и
достављен Штабу за ванредне ситуације Града Ниша дописом број 05-669/13 од 22.08.2013.
године.
Укупна вредност : -
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Позитивни ефекти (циљ): На време и успешно извршен задат посао.
Опис проблема и изазова у пракси: Није било проблема приликом израде Упитника.
Мере у циљу побољшања ефикасности: Закључак о предузетим активностима: Активности су реализоване у предвиђеном року.
План даљих активности: Није било потребе за даљим активностима.
ђ) ОДСЕК ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одсек за заштиту животне средине организује послове контроле и праћења квалитета
животне средине (површинских вода, ваздуха, аерополен, земљишта, нивоа комуналне буке,
нејонизујућих зрачења и радиоактивности) и израђује нацрт годишњих програма из области
заштите животне средине.
У случају удеса учествује у организацији и изради акционих и санационих планова и програма и
стара се о превенцији и предузимању мера у случају угрожености животне средине, сарађује са
Републичким органима на успостављању базе података за катастар загађивача, води Локални
регистар - катастар извора загађивања животне средине, припрема и реализује програм
сузбијања штетних организама у циљу заштите становништва од заразних болести, води
поступак оцене и давања сагласности на студију о процени утицаја одређених пројеката на
животну средину планираних на подручју града.
Такође, организује јавни увид, јавне презентације и јавне расправе о студијама о процени
утицаја пројеката на животну средину, спроводи поступак издавања интегрисаних дозвола за
рад постројења, дозвола за рад стационарних извора загађивања ваздуха и дозвола за
обављање промета и коришћења нарочито опасних хемикалија. У складу са законском
регулативом, утврђује услове и мере заштите животне средине у поступку доношења
просторних и урбанистичких планова и издаје мишљења и сагласности на стратешку процену
утицаја одређених планова на животну средину.
1. Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне
средине Града Ниша
Програм доноси Градско веће Града Ниша.
Програмом се утврђује, намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине, планираних у буџету Града Ниша за текућу годину.
Припрема сваког појединачног Програма и Пројекта
1.1. Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне
средине Града Ниша за 2012 годину, бр.356-64/2012-03, од 05.06.2012.године, уз сагласност
надлежног Министарства Бр./Н:401-00-138/2012-01, од 20.02.2012.године, Решењем
Градоначелника Града Ниша бр.1663/2012-01, од 08.06.2012.године, дата је сагласност на
Програм. Укупна средства дефинисана Програмом износила су 138.662.000,00 динара.
1.2. Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне
средине Града Ниша 2013. годину, бр.446-30/2013- 03 од 27.03.2013. године, уз сагласност
надлежног Министарства Бр./Н:401-00-00136/2013-01, од 05.03.2013. године, Решењем
Градоначелника Града Ниша бр.911/2013-01, од 08.03.2013.године, дата је сагласност на
Програм. Укупна средства дефинисана Програмом износила су 136.045.000,00 динара.
1.3. Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне
средине Града Ниша за 2014.годину, бр.317-6/2014-03 од 10.03.2014.године, уз сагласност
надлежног Министарства Бр./Н:401-00-00094/2014, од 27.01.2014. године, Решењем
Градоначелника Града Ниша бр.364/2014-01, од 06.02.2014.године, дата је сагласност на
Програм. Укупна средства дефинисана Програмом износила су 153.909.000,00 динара.
На основу наведених програма припремљени су, донети, реализовани су и реализују се следећи
Програми и Пројекти:
2.

Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша

2.1. Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2012/2013 годину,
бр.1126-4/2012-03, од 02.11.2012.године, донет је на седници Градског већа Града Ниша, на
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основу прибављене сагласности надлежног Министарства бр.353-01-01467/2012-03 од
25.07.2012. године. У складу са Закључком Градског већа Града Ниша бр.1126-5/2012-03, од
02.11.2012.године, Градоначелник Града Ниша, Решењем бр.3624/2012-01, од 06.11.2012.
године, одобрио је финансирање Програма.
Праћење квалитета ваздуха врши се у циљу заштите здравља, људи, вегетације и природних
еко система.
Начин спровођења активности: Затражена Понуда од Института за јавно здравље Ниш и у
складу са чл. 7 Закона о јавним набавкама и Овлашћењем Градоначелника Града Ниша
бр.38/2013-01, од 11.01.2013.године, потписан је Уговор о пружању услуге контроле квалитета
ваздуха на територији града Ниша за 2012/2013, бр.05-38/2013 од 17.01.2013 године.
Вредност Уговора је 2.300.000,00 динара, Уговор је реализован у целости.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке достављена је комплетна документација за плаћање по уговореним
и извршеним обавезама, али није исплаћен износ од 1.916.668,00 динара, на дан
22.08.2014.године.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављена је дана
08.08.2014. године Опомена пред утужење за период од 01.01.2014 – до 31.07.2014. године,
Института за јавно здравље Ниш.
Закључак о до сада спроведеним активностима: Након достављања Опомене, Управа за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке није поступила, тако да ће
поред главног дуга након утужења стићи на наплату и камата.
План даљих активности: Ургенција Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке за исплату по достављеној документацији.
2.2. Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2013/2014. годину,
бр.1751-7/2013-03, од 20.12.2013. године, донет је на седници Градског већа Града Ниша, на
основу прибављене сагласности надлежног Министарства бр.353-01-00482/2013-08, од
12.04.2013. године. У складу са Закључком Градског већа Града Ниша број.1751-8/2013-03, од
20.12.2013.године, Градоначелник Града Ниша, Решењем број 4348/2013-01, од
24.12.2013.године, одобрио је финансирање Програма.
Праћење квалитета ваздуха врши се у циљу заштите здравља, људи, вегетације и природних
еко система.
Начин спровођења активности: Спроведен је поступак јавне набавке и на основу Одлуке о
додели Уговора бр. 05-165/14 од 24.02.2014 и Овлашћења Градоначелника Града Ниша
бр.624/2014-01, од 27.02.2014.године, потписан је Уговор о пружању услуге контроле
квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2014. године, бр.05-165/14-1, од 28.02.2014
године, са Институтом за јавно здравље Ниш.
Вредност Уговора је 2.281.893,10 динара. Уговор се реализује-последњи Извештај је за месец
јул.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке достављена је комплетна документација за плаћање по уговореним
и извршеним обавезама, али није исплаћен износ од 950.788,76 динара, на дан
22.08.2014.године.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављена је дана
08.08.2014. године Опомена пред утужење за период од 01.01.2014 – до 31.07.2014. године,
Института за јавно здравље Ниш.
Закључак о до сада спроведеним активностима: Након достављања Опомене, Управа за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке није поступила, тако да ће
поред главног дуга након утужења стићи на наплату и камата.
План даљих активности: Ургенција Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке за исплату по достављеној документацији.
3.
Програм мониторинга, праћења стања и прогнозе аерополена на територији града
Ниша
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3.1.Програм мониторинга, праћења стања и прогнозе аерополена на територији града Ниша за
2012/2013 годину, бр.1126-6/2012-03, од 02.11.2012.године, донет је на седници Градског већа
Града Ниша. У складу са Закључком Градског већа Града Ниша бр.1126-7/2012-03, од
02.11.2012.године, Градоначелник Града Ниша Решењем бр.3623/2012-01, од 06.11.2012.
године, одобрио је финансирање Програма.
Праћење стања и прогноза аерополена и редовно информисање јавности у циљу превенције
алергијских болести.
Начин спровођења активности: Затражена Понуда од Института за јавно здравље Ниш и у
складу са чл. 7 Закона о јавним набавкама и Овлашћењем Градоначелника Града Ниша
бр.39/2013-01, од 11.01.2013.године, потписан је Уговор о пружању услуге мониторинга
праћења стања и прогнозе аерополена на територији града Ниша за 2012/2013 годину, бр.0537/2013, од 17.01.2013. године.
Вредност Уговора је 800.000,00 динара. Уговор је реализован у целости.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке достављена је комплетна документација за плаћање по уговореним
и извршеним обавезама, али није исплаћен износ од 444.441,88 динара, на дан
22.08.2014.године.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављена је дана
08.08.2014. године Опомена пред утужење за период од 01.01.2014 – до 31.07.2014. године,
Института за јавно здравље Ниш.
Закључак о до сада спроведеним активностима: Након достављања Опомене, Управа за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке није поступила, тако да ће
поред главног дуга након утужења стићи на наплату и камата.
План даљих активности: Ургенција Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке за исплату по достављеној документацији.
3.2 Програм мониторинга, праћења стања и прогнозе аерополена на територији града Ниша за
2013/2014 годину, бр.597-37/2013-03, од 11.04.2013.године, донет је на седници Градског већа
Града Ниша. У складу са Закључком Градског већа Града Ниша бр. 597-38/2013-03 од
11.04.2013.године, Градоначелник Града Ниша Решењем бр.1453/2013-01 од 15.04.2013.године,
одобрио је финансирање Програма.
Праћење стања и прогноза аерополена и редовно информисање јавности у циљу превенције
алергијских болести.
Начин спровођења активности: Затражена Понуда од Института за јавно здравље Ниш и у
складу са чл. 7 Закона о јавним набавкама и Овлашћењем Градоначелника Града Ниша
бр.625/2014-01, од 27.02.2014.године, потписан је Уговор о пружању услуге мониторинга
праћења стања и прогнозе аерополена на територији града Ниша за 2014 годину, бр.05-66/141, од 28.02.2014.године.
Вредност Уговора је 800.000,00 динара. Уговор се реализује, последњи извештај је за месец јул.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке достављена је комплетна документација за плаћање по уговореним
и извршеним обавезама, али није исплаћен износ од 444.444,32 динара, на дан
22.08.2014.године.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављена је дана
08.08.2014. године Опомена пред утужење за период од 01.01.2014 – до 31.07.2014. године,
Института за јавно здравље Ниш.
Закључак о до сада спроведеним активностима: Након достављања Опомене, Управа за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке није поступила, тако да ће
поред главног дуга након утужења стићи на наплату и камата.
План даљих активности: Ургенција Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке за исплату по достављеној документацији.
4.Програм мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији града Ниша
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4.1 Програм мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2013/2014
годину, бр.597-39/2013-03, од 11.04.2013.године, донет је на седници Градског већа Града
Ниша. У складу са Закључком Градског већа Града Ниша бр.597-40/2013-03, од 11.04.2013.
године, Градоначелник Града Ниша Решењем бр.1452/2013-01, од 15.04.2013.године, одобрио
је финансирање Програма.
Мониторинг стања нивоа комуналне буке врши се ради добијања потребних резултата и
информација у циљу превентивног деловања заштите здравља људи као и могућности
информисања јавности.
Начин спровођења активности: Спроведен је поступак јавне набавке и на основу Одлуке о
додели Уговора бр.05-1019/13, од 25.12.2013. године и Овлашћења Градоначелника Града
Ниша бр. 41/2014-01 од 13.01.2014.године, потписан је Уговор о пружању услуга праћења нивоа
комуналне буке на територији града Ниша за 2014. годину, бр. 05-33/14 од 15.01.2014 године,
са „МД пројект институт“ д.о.о. из Ниша.
Вредност Уговора је 1.689.600,00 динара. Уговор се реализује-последњи Извештај је за месец
јул.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке доставља се документација за плаћање по уговореним и извршеним
обавезама, плаћање је редовно (РИНО Програм)
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављају се ургенције и
упозорења за плаћање, да би се испоштовали рокови.
Закључак о до сада спроведеним активностима: Управа за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке поступила је по ургенцијама и упозорењима и у року су
измирене обавезе.
План даљих активности: Биће достављена Ургенција Управи за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке за исплату по фактури која доспева за наплату 18.09.2014.
године.
5.Програм праћења активности радионуклида у земљишту и животној средини на
територији града Ниша
5.1 Програм праћења активности радионуклида у земљишту и животној средини на територији
града Ниша за 2012/2013 годину, бр.356-67/2012-03 од 05.06.2012. године, донет је на седници
Градског већа Града Ниша. У складу са Закључком Градског већа Града Ниша бр. 356-68/201203 од 05.06.2012. године, Градоначелник Града Ниша Решењем бр. 1586/2012-01 од
07.06.2012.године, одобрио је финансирање Програма.
Узорковање и гамаспектрометријско испитивање које је предвиђено Програмом, показаће
садржај радионуклида у пољопривредном и непољопривредном земљишту и у сезонском воћу
и поврћу.
Начин спровођења активности: Спроведен је поступак јавне набавке и на основу Решења о
избору најповољније понуде бр. 05-648/2012 од 16.11.2012. године и Овлашћења
Градоначелника Града Ниша бр. 4253/2012-01 од 14.12.2012.године, потписан је Уговор о
пружању услуга праћења активности радионуклида у земљишту и животној средини на
територији града Ниша за 2012/2013 годину, бр. 05-800/12 од 28.12.2012 године, са ПМФ-ом,
Нови Сад.
Вредност Уговора је 960.000,00 динара. Уговор је реализован у целости.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке достављена је комплетна документација за плаћање по уговореним
и извршеним обавезама, али није исплаћен износ од 960.000,00 динара , на дан
22.08.2014.године.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављана су обавештења
да је потребно да се измире обавезе како би се избегло утужење и наплата камате.
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Закључак о до сада спроведеним активностима: Управа за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке није поступила по нашим обавештењима.
План даљих активности: Биће достављена Ургенција Управи за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке за исплату дуга, по достављеној документацији.
5.2. Програм праћења активности радионуклида у земљишту и животној средини на
територији града Ниша за 2013/2014 годину, бр. 597-43/2013-03 од 11.04.2013.године, донет је
на седници Градског већа Града Ниша. У складу са Закључком Градског већа Града Ниша
бр.597-44/2013-03 од 11.04.2013.године, Градоначелник Града Ниша Решењем бр.1451/201301 од 15.04.2013.године, одобрио је финансирање Програма.
Узорковање и гамаспектрометријско испитивање које је предвиђено Програмом, показаће
садржај радионуклида у пољопривредном и непољопривредном земљишту и у сезонском воћу
и поврћу.
Начин спровођења активности: Спроведен је поступак јавне набавке и на основу Одлуке о
додели Уговора бр. 05-1015/13 од 24.12.2013. године и Овлашћења Градоначелника Града
Ниша бр. 45/2014-01 од 13.01.2014.године, потписан је Уговор о пружању услуга испитивања
масене активности радионуклида у земљишту и у животној средини на територији града Ниша
за 2014 годину, бр. 05-45/14 од 17.01.2014 године, са Заводом за здравствену заштиту радника
„Ниш“.
Вредност Уговора је 840.000,00 динара. Уговор се реализује и достављен је Извештај.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Било је одступања од Оперативног плана због
временских услова.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: У
складу са Извештајем и роковима плаћања биће достављен рачун Управи за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
Закључак о до сада спроведеним активностима: Анализиран је Извештај и обавештен је
пружалац услуга да достави рачун у складу са Извештајем.
План даљих активности: Биће достављена Ургенција Управи за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке у складу са роковима плаћања.
6. Програм систематског праћења квалитета земљишта на територији града Ниша.
6.1. Програм систематског праћења квалитета земљишта на територији града Ниша за
2013/2014 годину. бр. 597-49/2013-03 од 11.04.2013.године, донет је на седници Градског већа
Града Ниша. У складу са Закључком Градског већа Града Ниша бр. 597-50/2013-03 од
11.04.2013.године, Градоначелник Града Ниша Решењем бр. 1450/2013-01 од
15.04.2013.године, одобрио је финансирање Програма.
Праћење квалитета земљишта врши се у циљу заштите и очувања овог природног ресурса и
производње здравствено безбедне хране.
Начин спровођења активности: Спроведен је поступак јавне набавке и на основу Одлуке о
додели Уговора бр. 05-1016/13 од 24.12.2013. године и Овлашћења Градоначелника Града
Ниша бр. 44/2014-01 од 13.01.2014.године, потписан је Уговор о пружању услуга систематског
праћења квалитета земљишта на територији града Ниша за 2014.годину, бр. 05-62/14 од
21.01.2014 године, са Институтом „Ватрогас“ – Нови Сад.
Вредност Уговора је 1.067.976,00 динара. Уговор се реализује и достављен је Извештај за
узорковање извршено у пролећном периоду.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке достављена је документација за плаћање по уговореним и
извршеним обавезама, плаћање је редовно (РИНО Програм)
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављају се ургенције и
упозорења за плаћање, да би се испоштовали рокови.
Закључак о до сада спроведеним активностима: Управа за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке поступила је по ургенцијама и упозорењима и у року је
измирена обавеза.
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План даљих активности: Биће достављена Ургенција Управи за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке у складу са роковима плаћања.
7. Пројекат контролног мониторинга нивоа нејонизјућих зрачења у животној средини,
одређивање електромагнетно угрожених подручја на територији града Ниша.
7.1.Пројекат контролног мониторинга нивоа нејонизјућих зрачења у животној средини,
одређивање електромагнетно угрожених подручја на територији града Ниша за
2012/2013.годину, бр. 356-79/2012-03 од 05.06.2012.године, донет је на седници Градског већа
Града Ниша. У складу са Закључком Градског већа Града Ниша бр. 356-80/2012-03 од
05.06.2012.године, Градоначелник Града Ниша Решењем бр. 1591/2012-01 од
07.06.2012.године, одобрио је финансирање Програма.
Контролни мониторинг нивоа нејонизујућих зрачења врши се за нискофреквентна подручја и
високофреквентна подручја, ради добијања вредности и оцене степена излагања нејонизујућем
зрачењу у животној средини.
Начин спровођења активности: Спроведен је поступак јавне набавке и на основу Решења о
избору најповољније понуде бр. 05-602/12 од 07.11.2012. године и Овлашћења Градоначелника
Града Ниша бр. 4113/2012-01 од 07.12.2012.године, потписан је Уговор о пружању услуга
контролног мониторинга нивоа нејонизјућих зрачења у животној средини, одређивање
електромагнетно угрожених подручја на територији града Ниша за 2012/2013.годину, бр. 05781/12 од 24.12.2012 године, са ПМФ-ом, Нови Сад.
Вредност Уговора је 441.600,00 динара. Уговор је у целости реализован.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке достављена је комплетна документација за плаћање по уговореним
и извршеним обавезама, али није исплаћен износ од 441.600,00 динара , на дан
22.08.2014.године.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављана су обавештења
да је потребно да се измире обавезе како би се избегло утужење и наплата камате.
Закључак о до сада спроведеним активностима: Управа за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке није поступила по нашим обавештењима.
План даљих активности: Биће достављена Ургенција Управи за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке за исплату дуга, по достављеној документацији.
7.2.Пројекат контролног мониторинга нивоа нејонизјућих зрачења у животној средини,
одређивање електромагнетно угрожених подручја на територији града Ниша за
2013/2014.годину, бр. 597-47/2013-03 од 11.04.2013.године, донет је на седници Градског већа
Града Ниша. У складу са Закључком Градског већа Града Ниша бр. 597-48/2013-03 од
11.04.2013.године, Градоначелник Града Ниша Решењем бр. 1449/2013-01 од
15.04.2013.године, одобрио је финансирање Програма.
Контролни мониторинг нивоа нејонизујућих зрачења врши се за нискофреквентна подручја и
високофреквентна подручја, ради добијања вредности и оцене степена излагања нејонизујућем
зрачењу у животној средини.
Начин спровођења активности: Спроведен је поступак јавне набавке и на основу Одлуке о
додели Уговора бр. 05-1014/13 од 24.12.2013. године и Овлашћења Градоначелника Града
Ниша бр. 43/2014-01 од 13.01.2014.године, потписан је Уговор о пружању услуга контролног
мониторинга нивоа нејонизјућих зрачења у животној средини, одређивање електромагнетно
угрожених подручја на територији града Ниша за 2014.годину, бр. 05-63/14 од 21.01.2014
године, са Институтом „Ватрогас“ – Нови Сад.
Вредност Уговора је 359.982,00 динара. Уговор је у целости реализован.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке достављана је документација за плаћање по уговореним и
извршеним обавезама, плаћање је редовно (РИНО Програм)
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављане су ургенције и
упозорења за плаћање, да би се испоштовали рокови.
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Закључак о до сада спроведеним активностима: Управа за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке поступила је по ургенцијама и упозорењима и у року је
измирена уговорена обавеза.
План даљих активности: По овом Уговору нема потребе спроводити даље активности.
8. Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша
8.1 Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за
2012/2013.годину, бр. 356-71/2012-03 од 05.06.2012.године, донет је на седници Градског већа
Града Ниша. У складу са Закључком Градског већа Града Ниша бр. 356-72/2012-03 од
05.06.2012.године, Градоначелник Града Ниша Решењем бр. 1588/2012-01 од
07.06.2012.године, одобрио је финансирање Програма.
Циљ спровођења Програма је заштита вода и подразумева скуп мера и активности којима се
квалитет површинских вода штити и унапређује ради очувања живота и здравља људи.
Начин спровођења активности: Затражена Понуда од Института за јавно здравље Ниш и у
складу са чл. 7 Закона о јавним набавкама и Овлашћењем Градоначелника Града Ниша бр.
2317/2012-01 од 09.08.2012.године, потписан је Уговор о пружању услуге праћења квалитета
површинских вода на територији града Ниша за 2012/2013.годину, бр. 05-410/12 од 13.08.2012
године.
Вредност Уговора је 1.000.000,00 динара, Уговор је реализован у целости.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке достављена је комплетна документација за плаћање по уговореним
и извршеним обавезама, али није исплаћен износ од 500.000,66 динара, на дан
22.08.2014.године.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављена је дана
08.08.2014. године Опомена пред утужење за период од 01.01.2014 – до 31.07.2014. године,
Института за јавно здравље Ниш.
Закључак о до сада спроведеним активностима: Након достављања Опомене, Управа за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке није поступила, тако да ће
поред главног дуга након утужења стићи на наплату и камата.
План даљих активности: Ургенција Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке за исплату по достављеној документацији.
8.2 Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за
2013/2014.годину, бр. 597-45/2013-03 од 11.04.2013.године, донет је на седници Градског већа
Града Ниша. У складу са Закључком Градског већа Града Ниша бр. 597-46/2013-03 од
11.04.2013.године, Градоначелник Града Ниша Решењем бр. 1447/2013-01 од
15.04.2013.године, одобрио је финансирање Програма.
Циљ спровођења Програма је заштита вода и подразумева скуп мера и активности којима се
квалитет површинских вода штити и унапређује ради очувања живота и здравља људи.
Начин спровођења активности: Спроведен је поступак јавне набавке и на основу Одлуке о
додели Уговора бр. 05-166/14 од 24.02.2014. године и Овлашћења Градоначелника Града Ниша
бр. 758/2014-01 од 07.03.2014.године, потписан је Уговор о пружању услуга праћења квалитета
површинских вода на територији града Ниша за 2014.годину, бр. 05-199/14 од 11.03.2014
године, са Институтом за јавно здравље Ниш.
Вредност Уговора је 980.100,00 динара, Уговор се реализује и достављен је извештај за месец
август.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке достављена је комплетна документација за плаћање по уговореним
и извршеним обавезама, али није исплаћен износ од 490.050,00 динара, на дан
22.08.2014.године.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављена је дана
08.08.2014. године Опомена пред утужење за период од 01.01.2014 – до 31.07.2014. године,
Института за јавно здравље Ниш.
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Закључак о до сада спроведеним активностима: Након достављања Опомене, Управа за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке није поступила, тако да ће
поред главног дуга након утужења стићи на наплату и камата.
План даљих активности: Ургенција Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке за исплату по достављеној документацији.
9. Програм мониторинга воде за пиће јавних чесама на територији града Ниша
9.1 Програм мониторинга воде за пиће јавних чесама на територији града Ниша за 2012/2013.
годину, бр. 356-73/2012-03 од 05.06.2012.године, донет је на седници Градског већа Града
Ниша. У складу са Закључком Градског већа Града Ниша бр. 356-74/2012-03 од
05.06.2012.године, Градоначелник Града Ниша Решењем бр. 1590/2012-01 од
07.06.2012.године, одобрио је финансирање Програма.
Циљ спровођења Програма је добијање информација о квалитету вода јавних чесама и
могућности информисања и превентивног деловања у циљу заштите здравља људи.
Начин спровођења активности: Затражена Понуда од Института за јавно здравље Ниш и у
складу са чл. 7 Закона о јавним набавкама и Овлашћењем Градоначелника Града Ниша бр.
2315/2012-01 од 09.08.2012.године, потписан је Уговор о пружању услуге мониторинга воде за
пиће јавних чесама на територији града Ниша за 2012/2013. годину, бр. 05-411/12 од
13.08.2012 године.
Вредност Уговора је 499.820,00 динара, Уговор је реализован у целости.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке достављена је комплетна документација за плаћање по уговореним
и извршеним обавезама, али није исплаћен износ од 249.910,00 динара, на дан
22.08.2014.године.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављена је дана
08.08.2014. године Опомена пред утужење за период од 01.01.2014 – до 31.07.2014. године,
Института за јавно здравље Ниш.
Закључак о до сада спроведеним активностима: Након достављања Опомене, Управа за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке није поступила, тако да ће
поред главног дуга након утужења стићи на наплату и камата.
План даљих активности: Ургенција Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке за исплату по достављеној документацији.
10. Истраживачко развојни програм оцене квалитета ваздуха – путем сензора, са
проценом здравственог ризика при краткотрајним експозицијама, објављивањем
резултата у реалном времену и предлогом мера за смањење загађења 1. А. Фаза, бр. 14827/2013-03 од 28.10.2013.године, донет је на седници Градског већа Града Ниша. У складу са
Закључком Градског већа Града Ниша бр. 1482-8/2013-03 од 28.10.2013.године, Градоначелник
Града Ниша Решењем бр. 3749/2013-01 од 30.10.2013.године, одобрио је финансирање
Програма.
Циљ Програма је да информације о квалитету ваздуха за целокупну територију града Ниша,
буду доступне и објављене у реалном времену. Применом одговарајућих модела вршиће се
предвиђање концентрација загађујућих материја у деловима града где није спроведено њихово
директно мерење.
Начин спровођења активности: Спроведен је поступак јавне набавке и на основу Одлуке о
додели Уговора бр. 05-15/14 од 08.01.2014 и Овлашћења Градоначелника Града Ниша бр.
42/2014-01 од 13.01.2014.године, потписан је Уговор о пружању услуга Истраживачко
развојног програма оцене квалитета ваздуха – путем сензора, са проценом здравственог ризика
при краткотрајним експозицијама, објављивањем резултата у реалном времену и предлогом
мера за смањење загађења 1. А. Фаза, бр. 05-38/14 од 15.01.2014 године, са „Иновационим
центром напредних технологија-ИЦНТ“д.о.о. из Ниша.
Вредност Уговора је 2.880.000,00 динара. Уговор се реализује.
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Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке доставља се документација за плаћање по уговореним и извршеним
обавезама, плаћање је редовно (РИНО Програм)
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављају се ургенције и
упозорења за плаћање, да би се испоштовали рокови.
Закључак о до сада спроведеним активностима: Управа за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке поступила је по ургенцијама и упозорењима и у року су
измирене обавезе.
План даљих активности: Биће достављена Ургенција Управи за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке за исплату по фактури која доспева за наплату 20.09.2014.
године.
11. Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша
11.1. Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2013. годину,бр. 59741/2013-03 од 11.04.2013.године, донет је на седници Градског већа Града Ниша. У складу са
Закључком Градског већа Града Ниша бр. 597-42/2013-03 од 11.04.2013.године, Градоначелник
Града Ниша Решењем бр. 1448/2013-01 од 15.04.2013.године, одобрио је финансирање
Програма.
Циљ Програма је спречавање и сузбијање заразних болести које се шире посредством инсеката.
Начин спровођења активности: Спроведен је поступак јавне набавке и на основу Одлуке о
додели Уговора бр. 05-446/13 од 20.05.2013. године и Овлашћења Градоначелника Града Ниша
потписан је Уговор о пружању услуга уништавања инсеката у складу са Програмом спровођења
дезинсекције на територији града Ниша за 2013.годину,бр. 05-465/13 од 28.05.2013 године, са
Предузећем „SANIT M&M“ д.о.о. из Ниша.
Вредност Уговора је 1.747.810,00 динара. Уговор је у целости реализован.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке достављана је документација за плаћање по уговореним и
извршеним обавезама, плаћање је редовно (РИНО Програм).
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављане су ургенције и
упозорења за плаћање, да би се испоштовали рокови.
Закључак о до сада спроведеним активностима: Управа за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке поступила је по ургенцијама и упозорењима и у року је
измирена уговорена и извршена обавеза.
План даљих активности: По овом Уговору нема потребе спроводити даље активности.
Надзор над реализацијом Програма спровођења дезинсекције на територији града Ниша за
2013. годину, вршио је Институт за јавно здравље Ниш.
Начин спровођења активности: Затражена Понуда од Института за јавно здравље Ниш на
основу чл. 7 Закона о јавним набавкама и Овлашћења Градоначелника Града Ниша бр.
2059/2013-01 од 30.05.2013.године, потписан је Уговор о пружању услуге надзора и стручне
контроле уништавања инсеката у складу са Програмом спровођења дезинсекције на
територији града Ниша за 2013. годину, бр. 05-477/13 од 30.05.2013.године.
Вредност Уговора је 360.000,00 динара. Уговор је реализован.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке достављена је комплетна документација за плаћање по уговореним
и извршеним обавезама, али није исплаћен износ од 360.000,00 динара, на дан
22.08.2014.године.
У складу са Извештајем Института за јавно здравље Ниш бр. 07-3989 од 29.08.2013.године
спроведена је ванредна дезинсекција на територији града Ниша.
На основу прикупљене три понуде изабрана је понуда предузећа „SANIT M&M“ д.о.о. из Ниша,
као најповољнија и потписан је Уговор за пружање услуге ванредне дезинсекције, на пет
локација на територији града Ниша бр. 05-685/13 од 02.09.2013.године, у складу са
Овлашћењем Градоначелника Града Ниша бр. 3126/2013-01 од 02.09.2013.године.
Вредност Уговора је 195.000,00 динара. Уговор је реализован у целости и предузећу „SANIT
M&M“ д.о.о. из Ниша исплаћен је уговорени износ.
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За пружање услуге надзора и стручне контроле сузбијања комараца у складу са спровођењем
ванредне дезинсекције, на пет локација на територији града Ниша, потписан је Уговор са
Институтом за јавно здравље Ниш, бр. 05-686/13 од 03.09.2013.године, у складу са чл. 7 Закона
о јавним набавкама и Овлашћењем Градоначелника Града Ниша бр. 3125/2013-01 од
02.09.2013.године.
Вредност Уговора је 100.000,00 динара. Уговор је реализован и Институту за јавно здравље
Ниш исплаћен је уговорени износ.
Надзор над реализацијом Програма спровођења дезинсекције и дератизације на територији
града Ниша у 2012. години, бр. 346-77/2012-03, од 05.06.2012. године, вршио је такође
Институт за јавно здравље Ниш.
Начин спровођења активности: Затражена је Понуда од Института за јавно здравље Ниш и у
складу са чл. 7 Закона о јавним набавкама и Овлашћењем Градоначелника Града Ниша бр.
2041/2012-01 од 25.07.2012.године, потписан је Уговор о пружању услуге надзора и стручне
контроле спровођења дезинсекције и дератизације на територији града Ниша у 2012. години,
бр. 05-383/12 од 26.07.2012.године.
Вредност Уговора је 649.000,00 динара. Уговор је реализован.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке достављена је комплетна документација за плаћање по уговореним
и извршеним обавезама, али није исплаћен износ од 649.000,00 динара, на дан
22.08.2014.године.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављена је дана
08.08.2014. године Опомена пред утужење за период од 01.01.2014 – до 31.07.2014. године,
Института за јавно здравље Ниш.
Закључак о до сада спроведеним активностима: Након достављања Опомене, Управа за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке није поступила, тако да ће
поред главног дуга након утужења стићи на наплату и камата.
План даљих активности: Ургенција Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке за исплату по достављеној документацији.
11.2. Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2014. годину, бр.
365-9/2014-03 од 20.03.2014.године, донет је на седници Градског већа Града Ниша. У складу са
Закључком Градског већа Града Ниша бр. 365-10/2014-03 од 20.03.2014.године, Градоначелник
Града Ниша Решењем бр. 1033/2014-01 од 24.03.2014.године, одобрио је финансирање
Програма.
Циљ Програма је спречавање и сузбијање заразних болести које се шире посредством инсеката.
Начин спровођења активности: Спроведен је поступак јавне набавке и на основу Одлуке о
додели Уговора бр. 05-337/14 од 17.04.2014 и Овлашћења Градоначелника Града Ниша бр.
1556/2014-01 од 29.04.2014.године, потписан је Уговор о пружању услуга спровођења
дезинсекције на територији града Ниша за 2014.годину, бр. 05-368/14 од 29.04.2014 године, са
предузећем „SANIT M&M“ д.о.о. из Ниша.
Вредност Уговора је 1.928.350,00 динара. Уговор се реализује у складу са Оперативним планом
и динамиком реализације.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке достављана је документација за плаћање по уговореним и
извршеним обавезама, плаћање је редовно (РИНО Програм)
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављане су ургенције и
упозорења за плаћање, да би се испоштовали рокови.
Закључак о до сада спроведеним активностима: Управа за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке поступила је по ургенцијама и упозорењима и у року се
измирује уговорена обавеза.
План даљих активности: Биће достављена Ургенција Управи за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке за исплату по фактури која доспева за наплату 30.08.2014.
године.
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Надзор над реализацијом Програма спровођења дезинсекције на територији града Ниша за
2014. годину врши Институт за јавно здравље Ниш.
Начин спровођења активности: На основу прикупљене три понуде изабрана је Понуда
Института за јавно здравље Ниш, као најповољнија и у складу са Овлашћењем Градоначелника
Града Ниша бр. 1557/2014-01 од 29.04.2014.године, потписан је Уговор о пружању услуге
надзора и стручне контроле уништавања инсеката у складу са Програмом спровођења
дезинсекције на територији града Ниша за 2014. годину, бр.05-369/14 од 29.04.2014. године.
Вредност Уговора је 320.000,00 динара. Уговор се реализује.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке биће достављана документација за плаћање по уговореним и
извршеним обавезама.
12. Пренос средстава ЈКП „Медиана“ Ниш
Начин спровођења активности: На основу Решења Министарства енергетике, развоја и
заштите животне средине Републике Србије - Републичког инспектора за заштиту животне
средине бр. 353-03-00431/2013-06 од 18.04.2013.године, Градоначелник Града Ниша потписао
је Уговор о преносу средстава са ЈКП „Медиана“ Ниш, бр. 3291/2013-01 од 19.09.2013.године.
Вредност Уговора је 500.000,00 динара. Уговор је реализован.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке достављана је документација за плаћање по уговореним и
извршеним обавезама, али није исплаћен износ од 432.000,00 динара, на дан 22.08.2014.године.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављане су ургенције и
упозорења за плаћање, да би се испоштовао рок.
Закључак о до сада спроведеним активностима: Управа за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке није поступила по ургенцијама и упозорењима.
План даљих активности: Биће достављена Ургенција Управи за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке за исплату.
13. Међублоковско зеленило
13.1 Пројекат „Наставак уређења међублоковског зеленила на територији града Ниша у
периоду X – XII 2012 године“, донет је на седници Градског већа Града Ниша, Закључком бр.
1284-24/2012-03 од 03.12.2012.године. Градоначелник Града Ниша Решењем бр. 4110/2012-01
од 05.12.2012.године, одобрио је финансирање Пројекта.
Начин спровођења активности: Градоначелник Града Ниша потписао је Уговор о
финансирању Пројекта „Наставак уређења међублоковског зеленила на територији града Ниша
у периоду X – XII 2012 године“, бр. 4110-1/2012-01 од 26.12.2012 године.
Вредност Уговора је 14.999.552,24 динара. Уговор је реализован у целости.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке достављaна је документација за плаћање по уговореним и
извршеним обавезама.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављана су обавештења
да је потребно да се измире извршене обавезе.
Закључак о до сада спроведеним активностима: Управа за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке поступила је по нашим обавештењима и исплаћен је
целокупни износ.
План даљих активности: По овом Пројекту нема даљих активности.
Надзор над реализацијом Пројекта „Наставак уређења међублоковског зеленила на територији
града Ниша у периоду X – XII 2012 године“, вршила је Комунална инспекција Градских општина.
Начин спровођења активности: ЈКП „ГОРИЦА“ Ниш, закључило је Уговоре о вршењу надзора
реализације Пројекта „Наставак уређења међублоковског зеленила на територији града Ниша у
периоду X – XII 2012 године“, са Градском општином: Црвени Крст бр. 759/2012-02 од
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28.08.2012. године; Палилула бр. 561/12-01 од 05.09.2012. године, Пантелеј бр. 650/12-02 од
28.08.2012. године и Медијана бр. 031-2/351-2012/01 од 27.08.2012. године.
Уговорима није предвиђена надокнада за вршење надзора.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Уговори су успешно реализовани.
13.2. Програм Уређења међублоковског зеленила на територији града Ниша у периоду од
VI до IX 2013 године, донет је на седници Градског већа Града Ниша, Закључком бр. 8136/2013-03 од 30.05.2013.године.
Градоначелник Града Ниша Решењем бр. 2116/2013-01 од 05.06.2013.године, одобрио је
финансирање Програма.
Начин спровођења активности: Градоначелник Града Ниша потписао је Уговор о
финансирању Програма уређења међублоковског зеленила на територији града Ниша у
периоду од VI до IX 2013 године, бр. 2116-1/2013-01 од 06.06.2013. године.
Вредност Уговора је 9.999.762,88 динара. Уговор је реализован у целости.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке достављaна је документација за плаћање по уговореним и
извршеним обавезама.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављана су обавештења
да је потребно да се измире извршене обавезе, што је реализовано.
Закључак о до сада спроведеним активностима: Уговор је успешно реализован.
План даљих активности: По овом Програму нема даљих активности.
Надзорни орган: Решењем Градоначелника Града Ниша, бр.2276/2013-01, од 17.06.2013.
године, одређена је Биљана Урошевић, дипл.инг.хорти културе, запослена у ЈП Дирекција за
изградњу Града Ниша, као надзорни орган за контролу реализације Програма уређења
међублоковског зеленила на територији града Ниша у периоду од VI до IX 2013 године.
13.3. Програм уређења међублоковског зеленила у циљу унапређења животне средине
донет је на седници Градског већа Града Ниша, Закључком бр.755-6/2014 од 05.06.2014.године.
Градоначелник Града Ниша Решењем бр. 2017/2014-01 од 06.06.2014.године, одобрио је
финансирање Програма.
Начин спровођења активности: Градоначелник Града Ниша потписао је Уговор о
финансирању Програма уређења међублоковског зеленила у циљу унапређења животне
средине, бр. 2072/2014-01 од 10.06.2014. године.
Вредност Уговора је 16.500.000,00 динара. Уговор се реализује.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке достављaна је документација за плаћање по уговореним и
извршеним обавезама.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављана су обавештења
да је потребно да се измире извршене обавезе.
Закључак о до сада спроведеним активностима: Управи за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке достављена је комплетна документација за плаћање по
уговореним и извршеним обавезама, али није исплаћен износ од 8.070.173,95 динара, на дан
22.08.2014.године.
План даљих активности: Биће достављена Ургенција Управи за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке за исплату по достављеној документацији.
Надзорни орган: Решењем Градоначелника Града Ниша, бр.1997-1/2014-01, од 10.06.2014.
године, одређена је Биљана Урошевић, дипл.инг. хорти културе, запослена у ЈП Дирекција за
изградњу Града Ниша, као надзорни орган за контролу реализације Програма уређења
међублоковског зеленила у циљу унапређења животне средине.
14. Програм „Уређења Парк шуме Бубањ
14.1. Програм „Уређења Парк шуме Бубањ у периоду од VI до IX 2013. године“, донет је на
седници Градског већа Града Ниша, Закључком бр.813-5/2013-03, од 30.05.2013. године.
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Градоначелник Града Ниша Решењем бр. 2115/2013-01, од 05.06.2013.године, одобрио је
финансирање Програма.
Начин спровођења активности: Градоначелник Града Ниша потписао је Уговор о
финансирању Програма „Уређења Парк шуме Бубањ у периоду од VI до IX 2013. године“, бр.
2115-1/2013-01 од 06.06.2013. године.
Вредност Уговора је 2.999.992,25 динара (са ПДВ-ом). Уговор је реализован у целости.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке достављaна је документација за плаћање по уговореним и
извршеним обавезама.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављана су обавештења
да је потребно да се измире извршене обавезе.
Закључак о до сада спроведеним активностима: Управа за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке поступила је по нашим обавештењима и исплаћен је
целокупни износ.
План даљих активности: По овом Пројекту нема даљих активности. Уговор је успешно
реализован.
Надзорни орган: Решењем Градоначелника Града Ниша, бр.2275/2013-01, од 17.06.2013.
године, одређена је Биљана Урошевић, дипл.инг. хорти културе, запослена у ЈП Дирекција за
изградњу Града Ниша, као надзорни орган за контролу реализације Програма „Уређење Парк
шуме Бубањ у периоду од VI до IX 2013. године“.
14.2. Програма „Уређења Спомен парк Бубањ и одржавања споменика природе“ донет је на
седници Градског већа Града Ниша, Закључком бр.755-4/2014-03 од 05.06.2014.године.
Градоначелник Града Ниша Решењем бр. 2018/2014-01 од 06.06.2014.годин, одобрио је
финансирање Програма.
Начин спровођења активности: Градоначелник Града Ниша потписао је Уговор о
финансирању Програма „Уређења Спомен парк Бубањ и одржавања споменика природе“, бр.
2084/2014-01 од 13.06.2014. године.
Вредност Уговора је 3.849.991,23 динара. Уговор се реализује.
Опис односа проблема и изазова у пракси: Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке достављaна је документација за плаћање по уговореним и
извршеним обавезама.
Списак мера у циљу побољшања и ефикасности у начину спровођења активности: Управи
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављана су обавештења
да је потребно да се измире извршене обавезе.
Закључак о до сада спроведеним активностима: Управи за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке достављена је комплетна документација за плаћање по
уговореним и извршеним обавезама, али није исплаћен износ од 791.996,86 динара, на дан
22.08.2014.године.
План даљих активности: Биће достављена Ургенција Управи за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке за исплату по достављеној документацији.
Надзорни орган: Решењем Градоначелника Града Ниша, бр.1997-1/2014-01, од 10.06.2014.
године, одређена је Биљана Урошевић, дипл.инг. хорти културе, запослена у ЈП Дирекција за
изградњу Града Ниша, као надзорни орган за контролу реализације Програма „Уређења Спомен
парк Бубањ и одржавања споменика природе“.

НАЧЕЛНИК
Драган Карличић
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УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

НАЗИВ АКТА

Решење о забрани запошљавања

НАЗИВ
ДОНОСИОЦА

Градско веће

БРОЈ

459-17/2012-03

ДАТУМ

19.7.2012.

Управа за пољопривреду и развој села, поступајући у складу са тачком 4. овог решења, доставила је информацију о
запосленим радницима
Препорука о не доношењу одлука о задуживању и

Градско веће

459-18/2012-03

19.7.2012.

инвестиционим улагањима, без сагласности Градског
већа
Управа за пољопривреду и развој села у потпуности је поштовала донету препоруку Градског већа.
Решење да се Срђан Алексић задужује као ресорни

Градско веће

459-1з/2012-03

19.7.2012.

већник
Управа је поступала у складу са донетим Решењем.
Решење о утврђивању предлога Одлуке о усвајању

Градско веће

782-2/2012-03

7.9.2012.

06-277/2012-41-02

18.9.2012.

Плана руралног развоја Нишавског округа 2012-2021
Донето на предлог Управе, а ради утврђивања за седницу Скупштине Града
Сагласност на извештај о раду Фонда за развој

Скупштина Града

самофинансирање зај.потреба грађана у 2011. години
Чланом 18 Одлуке о оснивању Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана, коју је донела Скупштина
Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'' бр. 19/97), прописано је да ''Надзор над законитошћу рада Фонда врши Градска
управа Града Ниша''. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за развој и самофинансирање заједничких
потреба грађана (''Службени лист Града Ниша'' бр. 48/11), извршена је измена у члану 18, тако да се речи: "Градска управа
Града Ниша" замењују речима: "Управа за пољопривреду и развој села". На основу наведеног, Управа за пољопривреду и
развој села – као ресорно надлежна, обрађује и предлаже органима Града доношење аката везаних за рад овог Фонда, што
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подразумева извештаје о раду, годишње програме и остало.
Решењео усвајању Извештаја о раду Фонда за развој

Скупштина Града

06-277/2012-42-02

18.09.2012.

пољопривреде за 2011. годину
Управни одбор Фонда за развој пољопривреде Града Ниша усвојио је Извештај о раду Фонда за 2011. годину дана
10.02.2012. године , а Скупштина Града усвојила је извештај 18.09.2012. године. У Извештају о раду Фонда за 2011. годину
дат је преглед намене средстава као и преглед утрошених средстава у 2011. години:
- Програм унапређења услуга у пољопривредној производњи - 3.190.174,90
Програм унапређења сточарства - 5.845.185,62
Програм унапређења биљне производње - 898.910,00
Програм едукације и oрганизованости пољопривредника и пољопривредних стручњака и промоција развојних потенцијала
и потреба села 10.192.202,38
Програм за побољшање живота и ширење економских активности у руралним подручјима 24.418.004,74
Програм подршке истраживањиима у пољопривреди 492.500,00
Трошкови платног промета 136.287,00
Од укупно опредељених средстава Одлуком о ребалансу Буџета града за 2011. годину у износу од 48.000.000,00 динара за
реализацију Програма Фонда за развој пољопривреде у 2011. години ангажовано је 45.173.263,74 динара што значи да је
постигнута реализација средстава од 94 % .
Одлука о усвајању Плана руралног развоја Нишавског

Скупштина Града

06-277/2012-44-03

18.09.2012.

округа 2012-2021
У оквиру компоненте 1 пројекта MSP IPA 2007 – Добра управа, планирање и пружање услуга, који је спроводио конзорцијум
предвођен од стране GTZ – IS у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина и Министарством за државну
управу и локалну самоуправу, августа 2010. године расписан је Јавни позив за достављање предлога пројеката за израду
локалних општинских/градских планова. По овом позиву, Град Ниш је преко Управе за пољопривреду и развој села
аплицирао са пројектом „Израда Плана руралног развоја за Нишавски округ“, који је од стране MSP IPA 2007 одобрен.
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Пројекат израде Плана руралног развоја Нишавског округа трајао је годину дана, састојао се у пружању стручне и техничке
подршке од стране пројекта MSP IPA 2007 Граду Нишу у изради истог, према методолошком оквиру за планирање локалног
стратешког одрживог развоја, и био је у потпуности финансиран средствима Европске Уније. Партнери Града Ниша на
пројекту биле су општине Нишавског округа и то: Алексинац, Ражањ, Мерошина, Гаџин Хан, Дољевац, Сврљиг, као и
општина Соко Бања. Скупштина Града Ниша је донела Одлуку о усвајању Плана руралног развоја Нишавског округа
(„Службени лист Града Ниша“ број 71/12). Овом Одлуком, за праћење спровођења Плана руралног развоја Нишавског округа
2012-2021, задужена је Управа за пољопривреду и развој села. План руралног развоја Нишавског округа 2012-2021 садржи
опште информације о региону, мониторинг система и индикаторе, анализу тренутног стања и проблема, дефинисану визију,
приоритете, опште циљеве и посебне циљеве, акциони план и систем менаџмента за рурални развој Нишавског округа и
општину Соко Бања. Овај секторски, стратешки документ пружа смернице и подстицаје за будући рурални развој Нишавског
округа и општине Соко Бања. Временски оквир за имплементацију Плана је 2012-2021. година, односно 10 година. План се
односи на одрживи развој живота, рада и функционисања у руралним областима Нишавског округа и општине Соко Бања.
Одрживост подразумева коришћење природних ресурса у мери која дозвољава да се ти ресурси природно обнове. Шире
гледано, План се наслања на оквирни план „Миленијумскијх развојних циљева“ УН, као и на Националну Стратегију
одрживог развоја Републике Србије. У секторском делу, План се наслања на ЕУ политику руралног развоја, док је на
националном нивоу усклађен са Националним планом развоја пољопривереде и Стратегијом руралног развоја. План се у
потпуности наслања на већ развијене локалне стратегије одрживог развоја, локалне секторске планове као и на урађене
регионалне секторске документе. План је дефинисан, усвојен и спроводи се на регионалном нивоу. У циљевима и
активностима, План подразумева регионални приступ решавању одређених проблема. У наведеним циљевима и
активностима подразумева се заједнички интерес локалних самоуправа. У појединим акцијама и циљевима активности се
односе на поједине локалне самоуправе или кориснике, међутим имплементацијом ових акција решавају се регионални
проблеми. Сам процес израде, али и имплементација Плана, засновани су на партиципативном приступу, што подразумева
директну укљученост свих заинтересованих страна током трајања целокупног процеса.
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Решење о усвајању Извештаја о раду Пољочуварске

Скупштина Града

06-277-43-02

18.8.2012.

службе у 2011.години
На основу Одлуке о заштити пољопривредног земљишта и оснивању Пољочуварске службе на територији Града Ниша,
Пољочуварска служба подноси извештај Скупштини Града. Извештај је достављен а Скупштини Града га је усвојила
предметним решењем.
Сагласност за закључење уговора о делу

Градоначелник

312-1/2012-01

5.10.2012.

На основу предметне сагласности Градоначелника, продужено је ангажовање лица које је већ било ангажовано по истом
основу.
Сагласност за закључење уговора о делу са 24 стрелца

Градоначелник

3256/2012-01

15.10.2012.

противградне заштите
Програмом Фонда за развој пољопривреде за 2012. годину била су предвиђена средства у износу од 1.500.000,00 динара
за дотацију рада противградне заштите. Дотирањем рада противградне заштите додатно се стимулишу стрелци са подручја
Града Ниша да током сезоне противградне одбране своје дужности обављају савесно. Противградна сезона траје 6 месеци
(15 април – 15 октобар) и у 2012. години за територију Града изводила се са 12 станица са 24 стрелца. Закључени су
уговори са 24 стрелца о дотацији, у нето износу од 5.000,00 динара месечно по стрелцу, односно 30.000,00 нето за шест
месеци по стрелцу. Активност се спроводила у сарадњи са Радарским центром Ниш и Управом за ванредне ситуације у
Нишу. Исплата стрелцима у укупном износу од 1.234.000,00 динара реализована је почетком 2013. године.
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на

Скупштина Града

06-346/2012 -14-02

22.10.2012.

територији Града Ниша
На основу члана 33 став 1 тачка 4 и члана 42 Закона о ванредним ситуацијама ('' Сл. Гласник РС '', бр.111/09 и 92/11 и
93/2012), члана 8 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације ('' Сл. Гласник РС '', бр.98/2010), члана 8
Одлуке о организацији и функционисању цивилних организација Града Ниша ('' Сл. Лист Града Ниша '', бр.38/2011), и члана
37 Статута Града Ниша ('' Сл. Лист Града Ниша '', бр.88/2008), Скупштина Града Ниша на седници од 22.10. 2012. год.
донела је Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији Града Ниша.
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Решење о именовању Комисије за спровођење поступка

Градоначелник

3445/2012-01

26.10.2012.

јавног надметања
На основу члана 64. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.62/06, 65/08 и 41/09), Одлуке о
расписивању

јавног огласа и Одлуке

о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини доноси орган

јединице локалне самоуправе на чијој се територији налази земљиште , уз сагласност Министарства и на основу члана 54.
Статута Града Ниша (Сл. Града Ниша, бр.88/08)

Градоначелник Града Ниша

именује Комисију која се састоји од

председника , заменика председника , четири члана и њихових заменика. Задатак комисије да спроведе поступак по огласу
и утврди најповољнију понуду , односно лице које понуди да плати највећи износ закупнине.
Закључак - енергетски биланс

Градско веће

1126-10/2012-03

02.11.2012.

Градско веће

1126-15/2013-05

2.11.2012.

Поступано је у складу са предметним закључком
Препорука

Препорука донета од стране Градског већа да се запосленима право нан накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада
обезбеђује организованом куповином месечних карата је поштована од стране Управе, тако да се свим запосленима
обезбеђују месечне карте.
Обавештење о усаглашавању аката о унутрашњој

Гардоначелник

3828/2012-01

16.11.2012.

организацији и систематизацији радних места-увођење
радног места замнеик начелника
Сачињен је предлог Правилника о измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Управи за пољопривреду и развој села, у складу са достављеним обавештењем Градоначелника
Решење о давању сагласности на Правилник о

Градско веће

унутрашњој организацији и систематизацији радних
места
Доношењем овог решења, почео је да се примењује предметни Правилник
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1240-21/2012-03

23.11.2012.

Решење о именовању пројектног тима

Градоначелник

3946/2012-01

26.11.2012.

Министарство за регионални развој и јавне радове Републике , у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције Владе
Републике Србије је 22.11.2011. године објавило други позив број 2007CB16IPO006-2011-2 за прикупљање предлога
пројеката за побољшање прекограничне сарадње између Бугарске и Србије у оквиру Програма прекограничне сарадње
Бугарска – Србија ко-финансираног из Инструмената за претприступну помоћ (ИПА фонд) Европске Уније. Циљ Програма је
јачање територијалног зближавања бугарско-српског пограничног региона, повећање његове конкурентности и стабилан
развој кроз економску, социјалну и еколошку сарадњу. По Решењу Градоначелника број 405/2012-01 од 14.02.2012., Град
Ниш је, преко Управе за пољопривреду и развој села, учествовао са пројектом „Јачање капацитета произвођача и
прерађивача млека“(ЕКО-МИЛК).

Носилац пројекта је била Фондација “Др Стамен Григоров, Република Бугарска, а

партнери на пројекту су били Општина Тран, Република Бугарска, Град Ниш, Република Србија и Удружење „Кластер сирева
ЈУГ“. Циљ пројекта је био у складу са приоритетном осом 2. Програма – Повећање капацитета за заједничко планирање,
решавање проблема и развој , мера 2.2. Стабилан развој ефикасним коришћењем регионалних ресурса. Реализација овог
пројекта допринела је побољшању суседских односа у области економске, социолошке и културолошке кохезије и
регионалног просперитета прекограничних области кроз успостављање сарадње и партнерства произвођача и прерађивача
млека и кроз промоцију њихових производа. Ради успешне и благовремене имплементације свих пројектних активности, али
и у складу са правилима Програма, сваки корисник бесповратних средстава је у обавези да формира пројектни тим. У складу
са тим, Градоначелник Града Ниша је 26.11.2012. донео Решење о именовању Пројектног тима за реализацију пројекта
„Јачање капацитета произвођача и прерађивача млека“(ЕКО-МИЛК). Задатак именованог Пројектног тима био је да у
временским и финансијским оквирима реализује Пројекат у складу са правилима Европске Уније и прекограничног програма
ИПА Бугарска – Србија. Пројекат је успешно реализован у предвиђеном временском оквиру.
Одлука о измени чланова пројектног тима

Градоначелник

3945/2012-01

26.11.2012.

Током периода одобравања пријављеног пројекта „Јачање капацитета произвођача и прерађивача млека „ЕКО-МИЛК“ који је
финансиран из средстава ИПА ЦБЦ Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија по другом позиву број
2007CB16IPO006-2011-2, дошло је до промена у виду административних и економских реформи код пројектног партнера
ПП3 – Град Ниш, Управа за пољопривреду и развој села. Због преузимања радних обавеза на другим пословима, неопходна
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је била замена чланова пројектног тима који су били пријављени у апликационом формулару. Ово из разлога несметане и
ефикасне имплементације свих пројектних активности. Да би управљачко тело Програма при Министарству за регионални
развој и јавне набавке Републике Србије одобрило замену чланова пројектног тима, неопходно је било да Градоначелник
донесе Одлуку о измени чланова пројектног тима. Управа за пољопривреду и развој села је предложила нове чланове и у
складу са тим Градоначелник је донео Одлуку о измени чланова пројектног тима број 3945/2012-01 од 26.11.2012. године.
Решење о престанку функције начелника Управе

Градско веће

1284-21/2012-03

3.12.2012.

Решење о овлашћењу за обављање послова из оквира

Градско веће

1284-22/2012-03

3.12.2012.

3174/2012-01

04.12.2012.

надлежности начелника до постављења начелника
Претходна два наведена решења примењују се од дана њиховог доношења
Закључак –спровођење превентивних мера од заштите

Градоначелник

поплава на водама I и II реда
На основу члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша („Сл.лист Града
Ниша“ бр.38/11) Штаб за ванредне ситуације на територији Града Ниша, (у ужем саставу) на седници одржаној
03.10.2012.године, донео је следећи закључак за следеће радове: 1. Чишћење Кутинске реке ,
2.Санација реконструкција атарског пута у комасационом делу у атару села Мезграја.
1.Активности на чишћењу Кутинске реке:
- Добијено решење водног инспектора Министарства пољопривреде,трговине, шумарства и водопривреде бр. 920 – 273325-00052/201 – 07 од
17.01.2012. год. где се налаже да се спроведу мере и активности за чишћење Кутинске реке
- На захтев Управе за пољопривреду и развој села, добијена је сагласност ЈВП '' Србијаводе '' ВПЦ '' Морава '' Ниш бр. 3268
од 20.06.2012. год. за радове на нерегулисаном делу Кутинске реке
- Радове је извела ДВП '' Ерозија '' Ниш по Наредби Штаба за ванредне ситуације на територији Града Ниша бр. 471/2012 –
01 од 23.02.2012. год., вредност радова 1.399.864,80 дин. са ПДВ – ом. Радови завршени у току фебруара 2012. Год.
Санација и реконструкција атарског пута у комасационом делу у атару села Мезграја није извршена због нерешених правно
имовинских односа.
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Ови радови су извршени у циљу спровођења превентивних мера за заштиту од поплава.
Решење о разрешењу председника Управног одбора

Скупштина Града

06-510/2012-30-25-02

12.12.2012.

Фонда за развој пољопривреде
Овим решењем разрешена је дужности дотадашња председница УО Фонда за развој пољопривреде
Решење о именовању председника Управног одбора

Скупштина Града

06-510/2012-31-26-02

12.12.2012.

1369-20/2012-03

15.12.2012.

Фонда за развој пољопривреде
Овим решењем именована је предсеница УО Фонда за развој пољопривреде
Закључак - достава у писаном облику предлога за измену

Градско веће

и допуну Одлуке о организацији градских управа Града
Ниша
Управа за пољопривреду и развој села је поступила у складу са овим закључком и своје предлоге за измену и допуну
Одлуке о организацији градских управа Града Ниша, доставила Градском већу
Решење

Градско веће

1369-9/2012-03

15.12.2012.

Овим решењем дата је сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за
пољопривреду и развој села
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Фонда

Скупштина Града

06-533/2012-18-4-02

24.12.2012.

Скупштина Града

06-533/2012-19-4-02

24.12.2012.

за развој пољопривреде
Решење о именовању чланова управног одбора Фонда
за развој пољопривреде
По доношењу наведених решења успостављена је пуна функционалност Управног одбора у складу са Одлукoм о Фонду за
развој пољопривреде ("Службени лист Града Ниша" број 1/96, 9/98 и 13/07). Прва седница УО Фонда у измењеном саставу
одржана је 16.01.2013. године а у периоду до 02.10.2013. године, до истека мандата, одржано је укупно 7 седница УО
Фонда. Рад УО Фонда пратила је Стручна служба Фонда за развој пољопривреде.
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Овлашћење за управљање средствима наменских рачуна

Градоначелник

3944/2012-01

26.12.2012

пројекта ЕкоМилк
У складу са правилима прекограничног програма ИПА ЦБЦ Бугарска – Србија, неопходно је да постоји овлашћено лице које
би било задужено да располаже средствима са девизног и динарског рачуна као и да доноси финансијске и пословне одлуке
за потребе реализације пројекта „Јачање капацитета произвођача и прерађивача млека(ЕКО-МИЛК)“ са референтним
бројем 2007CB16IPO006-2011-2-208 који је финансиран из прекограничног програма ИПА Бугарска – Србија. У том смислу,
Градоначелник је донео предметно решење.
Решење о именовању Комисије за давање мишљења на

Градоначелник

186/2013-01

22.01.2013.

предлог Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Града Ниша за
2013.годину.
Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.62/06, 65/08 и 41/09) и члана 60 став 3, предвиђено је да
надлежни орган јединице локалне самоуправе доноси годишњи Програма заштите, уређења, и коришћења пољопривредног
земљишта по претходно прибављеном мишљењу комисије коју образује Градоначелник а која у свом саставу има половину
чланова која су физичка лица уписана у регистар пољопривредних газдинстава.
На основу Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.62/06, 65/08 и 41/09) и члана 60 став 3 и члана
54 Статута Града Ниша („Сл.лист Града Ниша“, број 88/08) донето је предметно Решење.
Решење

Градоначелник

35/2013-01

10.1.2013.

Овим решењем је омогућено запосленима у органима и службама Града да одсуствују са рада у понедељак
14.1.2013.године. Управа је поступила у складу са истим и запослени су обавештени да је наведеног датума нерадни дан
Решење о образовању Комисије за давање мишљења на

Градоначелник

186/2013-01

22.1.2013.

предлог Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Града Ниша за
2013.годину
Ова комисија је образована у складу са одредбама Закона о пољопривредном земљишту, са задатком да да мишљење на
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нацрт Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша за 2013.годину.
Комисија је поступала у складу са задатим обавезама.
Решење о именовању Комисије за избор кандидата за

Градоначелник

184/2013-01

23.1.2013.

чуваре поља ради формирања Пољочуварске службе на
територији Града Ниша
Решењем је образована предметна Комисија са задатком да спроведе поступак по огласу, изврши избор кандидата за
чуваре поља и руководиоца Пољочуварске службе
Решење о образовању Комисије за процену пољске штете

Градоначелник

185/2013-01

23.1.2013.

у циљу заштите пољопривредног земљишта на подручју
Града Ниша
Овим решењем је образована Комисија за процену пољске штете ради заштите пољопривредног земљишта на подручју
Града Ниша.
Захтев за доставу информације

Градоначелник

01-299/2013

29.01.2013.

На основу захтева Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе и Градоначелника достављене су следеће
информације/подаци:
-

о врстама поступка који се доносе на захтев странке или по службеној дужности у овој Управи,

-

о примени свих законских прописа који се непосредно или посредно односе на ове поступке,

-

о потпуним или делимично изграђеним привредним потенцијалима града чије активирање је у интересу локалног
економског развоја,

-

о реализованим и планираним инвестицијама, бизнис инкубаторима, зонама унапређеног пословања, пружању
подршке индивидуалним и удруженим пољопривредницима који се баве пољопривредном производњом, подизању
нивоа знања и социо-економском јачању нишких села.
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Овлашћење за управљање средствима наменских рачуна

Градоначелник

441/2013-01

07.02.2013.

пројекта ЕкоМилк
У складу са правилима прекограничног програма ИПА ЦБЦ Бугарска – Србија, неопходно је да постоји овлашћено лице које
би било задужено да располаже средствима са девизног и динарског рачуна као и да доноси финансијске и пословне одлуке
за потребе реализације пројекта „Јачање капацитета произвођача и прерађивача млека(ЕКО-МИЛК)“ са референтним
бројем 2007CB16IPO006-2011-2-208 који је финансиран из прекограничног програма ИПА Бугарска – Србија. Овлашћење
Градоначелника Града Ниша, (број 441/2013-01 од 07.02.2013.) дато је начелнику Управе за пољопривреду и развој села.
Решење о измени и допуни Решења о именовању

Градоначелник

440/2013-01

07.02.2013.

пројектног тима
Током периода одобравања пријављеног пројекта „Јачање капацитета произвођача и прерађивача млека „ЕКО-МИЛК“ који је
финансиран из средстава ИПА ЦБЦ Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија по другом позиву број
2007CB16IPO006-2011-2, дошло је до промена у виду административних и економских реформи код пројектног партнера
ПП3 – Град Ниш, Управа за пољопривреду и развој села. Због престанка важења Уговора о делу једног од именованих
чланова пројектног тима, неопходна је била његова замена. Ово из разлога несметане и ефикасне имплементације свих
пројектних активности. Да би Управљачко тело Програма при Министарству за регионални развој и јавне набавке Републике
Србије одобрило замену чланова пројектног тима, неопходно је било да Градоначелник донесе Решење о измени и допуни
решења о именовању пројектног тима. Управа за пољопривреду и развој села је предложила нове чланове и у складу са тим
Градоначелник је донео Решење о измени и допуни Решења о именовању пројектног тима број 440/2013-01 дана
07.02.2013.године. Истовремено, овим решењем стављено је ван снаге Решење о именовању пројектног тима број
3946/2012-01 од 26.11.2012. године.
Захтев за доставу података по обрасцима Министарства

Градоначелник

549/2013-01

09.02.2013.

одбране – ратна систематизација
На основу чл. 29. Закона о одбрани ( '' Сл. гласник РС '', бр.116/07, 88/09 ), Уредбе о начину и поступку извршавања војне,
радне и материјалне обавезе ( '' Сл. гласник РС '', бр. 100/11 ) и Упуства о методологији за израду планова одбране
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достављени су сви потребни подаци о свим запосленим лицима ( на одређено и на неодређено време ) из ове Управе.
Тражени подаци достављени су на обрасцима прописаним од стране Министарства одбране у циљу ажурирања Ратне
организације и систематизације Градских управа и служби.
Захтев за доставу података по табеларном прегледу

Градоначелник

548/2013-01

19.02.2013.

Сектора за ванредне ситуације
Тражени подаци су захтеваном табеларном прегледу достављени Градоначелнику Града Ниша и Сектору за ванредне
ситуације.
Достава одборничких питања

Скупштина Града

06-84/2013-54-6-02

22.02.2013.

Градско веће

256-7/2013-03

25.2.2012.

Градско веће

256-16/2013-03

25.2.2012.

324-9/2013-03

6.3.2013.

На достављена одборничка питања, Управа је дала благовремени одговор.
Решење о постављењу начелника Управе за
пољопривреду и развој села
Даном постављења, начелник Управе је ступио на дужност.
Решење о постављењу заменика начелника Управе за
пољопривреду и развој села
Даном постављења, заменик начелник Управе је ступио на дужност.
Решење о образовању радног тела за регулаторну

Градско веће

реформу и анализу ефекта општих аката
Решењем је за члана радног тела именован начелник Управе за пољопривреду и развој села.
Решење о утврђивању предлога решења о разрешењу и
именовању члана Комисије за израду предлога
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Градско Веће

324-8/2013-03

06.03.2013.

годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Града Ниша
На основу 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша „, број 88/2008) члана 72. Пословнику 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 Града Ниша“, број 125/2008), Градско веће Града Ниша, на седници од 06.03.2013.године,
донело је решење којим је утврђен предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за израду израду предлога
годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша, које је
достављено председнику Скупштине Града Ниша, ради увршћивања у дневни ред Скупштине Града.
Одлука о избору кандидата за чуваре поља

Градоначелник

922/2013-01

7.3.2013.

Овом одлуком је Градоначелник, на предлог Комисије, изабрао седморицу чувара поља са којима је закључен уговор о делу
Решење о измени решења о образовању Штаба за

Скупштина Града

06-163/2013 -18-02

13.03.2013

ванредне ситуације Града Ниша
На основу члана 33 став 1 тачка 4 и члана 42 Закона о ванредним ситуацијама ('' Сл. гласник РС '', бр.111/09 и 92/11 и
93/2012), члана 8 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације ('' Сл. гласник РС '', бр.98/2010), члана 8
Одлуке о организацији и функционисању цивилних организација Града Ниша ('' Сл. лист Града Ниша '', бр.38/2011), и члана
37 Статута Града Ниша ('' Сл. лист Града Ниша '', бр.88/2008), Скупштина Града Ниша на седници од 13.03.2013. год. донела
је Решење о измени решења о бразовању Штаба за ванредне ситуације на територији Града Ниша.
Решење о разрешењу и именовању члана Кмисије за

Скупштина Града

06-163/2013-19-02

13.03.2013.

израду предлога годишњег предлога Програма заштите,
уређења коришћења пољопривредног земљишта на
територији Града Ниша
Решењем Скупштине Града Ниша број („Сл.лист Града Ниша „ бр.12/10, 40/2011), образована је Комисија за израду
предлога годишњег Програма заштите, уређења коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша. За
члана ове Комисије именован је Ђокица Миловановић , дипломирани инжењер пољопривреде, тада запослен у Управи за
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пољпривреду и развој села Града Ниша. Како је Ђокици Миловановићу престао радни однос у Управи за пољпривреду и
развој села Града Ниша, предлаже се да се за члана Комисије за израду предлога годишњег Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша, именује Весна Милић запослена у Управи за
пољопривреду и развој села.
Достава одборничких питања

Скупштина Града

06-163/2013-28/02

15.03.2013.

Градоначелник

1049/2013-01

19.03.2013.

На достављено питање, Управа је дала одговор
Захтев за доставу података о актуелним проблемима у
области пољопривреде
На захтев Градоначелника, сачињен је извештај о актуелним проблемима у области пољопривреде на територији Града
Закључак о упућивању захтева управи за финасније-

Градско веће

442/2013-03

26.03.2013.

отпис дугова ЈКП ''Тржница''
Овим Закључком, Градско веће је наложило Управи за пољопривреду и развој села и Управи за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке, изналажење начина за решење дуговања ЈКП Тржница у износу од преко 40 милиона
динара (насталог по основу Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде). Управа за пољопривреду је више пута
покушала да реши овај проблем али због неевидентираног дуга у буџету Града, добили смо информацију од Управе за
финансије да се исти не може ни отписати.
Решење о утврђивању предлога Решења о усвајању

Градско веће

446-26/2013-03

27.03.2013.

Градско веће

570-22/2013-03

09.04.2013.

Извештаја Фонда за развој пољопривреде за 2012 годину
Решење о утврђивању предлога Решења о давању
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сагласности на Програм фонда за развој пољопривреде
за 2013
Са претходно наведена два решења, Градско веће је утврдило предлоге које је доставило на даљу надлежност Скупштини
Града
Решење о давању саглсаности на Правилник о уређењу и

Градско веће

570-27/2013-03

9.4.2013.

06-247/2013-65-02

16.4.2013.

систематизацији радних места
Даном доношења Решења почео је да се примењује предметни Правилник
Декларација о забрани коришћења, узгајања и ширења

Скупштина Града

ГМО на тероторији Града Ниша
Управа у потпуности поштује донету Декларацију и у својим активностима не промовише ГМО
Решење о усвајању Извештаја Фонда за развој

Скупштина Града

06-247/2013-37-02

16.04.2013.

пољопривреде Града Ниша за 2012 год.
На седници Управног одбора Фонда за развој пољопривреде одржаној 07.02.2012. године, у складу са чланом 8. Одлуке о
Фонду за развој пољопривреде ("Службени лист Града Ниша", брoj 1/1996, 9/1998 и 13/2007) усвојен је Извештај о раду
Фонда за 2012. годину. Управа за пољопривреду и развој села, упутила је Градском већу предлог о доношењу Решења о
утврђивању предлога Решења о усвајању Извештаја Фонда за развој пољопривреде Града Ниша за 2012. годину, који је
донео Управни одбор Фонда за развој пољопривреде на седници од 07.02.2013. године, под бројем 10- 33/2013-121. " ,
ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. Скупштина Града је својила Извештаја Фонда за развој
пољопривреде Града Ниша за 2012. годину на седници од 16.04.2013. године.
Одлуком о буџету Града Ниша за 2012. годину за Фонд за развој пољопривреде опредељена су средства у износу од
70.000.000,00 динара.

Средства су

Програмом Фонда за 2012. годину, била намењена унапређењу примарне

пољопривредне производње и прераде и свеукупном економском јачању становништва на сеоском подручју. У Извештају о
раду Фонда за 2012. годину дат је преглед намене средстава као и преглед утрошених средстава у 2012. години. Укупно
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реализована средства у 2012. години износе 23.493.214,00 динара, што значи да је постигнута реализација средстава од
33,6 % . Неизмирене обавезе из 2012. године, које су пренете у 2013. годину износе 24.760.800,00 динара.
Реализација Програма Фонда за развој пољопривреде за 2012.

годину одвијала се по следећим

програмима и

програнмским активностима:
Програм унапређења услуга у пољопривредној производњи
Унапређење функционисања и планирање развоја газдинства у складу са добром пољопривредном праксом
Дотација рада противградне заштите
Управљање ризицима у пољопривреди - осигурање производње
Субвенционисање анализа вина и ракије
Програм унапређења сточарства
Субвенционисање чувања квалитетних приплодних женских грла из програма вештачког осемењавања
Унапређење контроле репродуктивног статуса основног матичног запата

говеда на територији Града Ниша

Субвенционисање набавке лека Apiguard за лечење пчелињег крпеља – варозе
Субвенционисање анализа основних параметара квалитета млека и квалитета и

сточних хранива у производном запату

крава на територији града Финансирање израде софтвера за матично књиговодство
Програм унапређења биљне производње
Субвенционисање анализа пољопривредних производа
Програм едукације и организованости пољопривредника и пољопривредних стручњака и промоција развојних потенцијала и
потреба села
Програм за побољшање живота и ширење економских активности у руралним подручјима
Програм подршке истраживањима у пољопривреди
Програм успостављања производно – едукативног винарско.воћарског дома и производно – едукативног центра
повртарску производњу
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за

Решење о образовању тима Града Ниша за имплементацију

Градоначелник

1463/2013-01

16.04.2013.

Плана руралног развоја за Нишавски округ 2012-2021
Скупштина Града Ниша је донела Одлуку о усвајању Плана руралног развоја Нишавског округа („Службени лист Града
Ниша“ број 71/12) којом је праћење спровођења Плана руралног развоја Нишавског округа 2012-2021, задужена Управа за
пољопривреду и развој села. У циљу имплементације стратешких циљева и акционих планова који су овим документом
утврђени, а на основу члана 54. Статута Града Ниша(„Службени лист Града Ниша“ бр.88/08), Градоначелник Града Ниша је
дана 16.04.2013. године донео Решење о образовању тима Града Ниша за имплементацију Плана руралног развоја. Задатак
тима је да у временским и финансијским реалним оквирима ради на имплементацији Плана рураалног развоја за Нишавски
округ 2012 – 2021. Овим решењем наложено је Управи за пољопривреду и развој села да обавља све потребне стручнооперативне и административно-техничке послове у циљу реализације самог Решења.
Решење о давању сагласности на програм Фонда за развој

Скупштина Града

06-247/2013-36-02

16.04.2013.

пољопривреде за 2013. годину
Управа за пољопривреду и развој села, предложила је Градском већу доношење Решења о утврђивању предлога Решења о
давању сагласности на Програм Фонда за развој пољопривреде за 2013. годину који је донео Управни одбор Фонда за развој
пољопривреде на седници од 01.04.2013. године под бројем 10-33/2013-129. године, ради увршћивања у дневни ред
седнице Скупштине Града. Известилац по овом предлогу на седници Градског већа био је начелник Управе за
пољопривреду и развој села. Градско веће донело је Решење о утврђивању предлога Решења о давању сагласности на
Програм фонда за 2013 број 570-22/2013-03 од 09.04.2013. године.
Чланом 8. Одлуке о Фонду за развој пољопривреде ("Службени лист Града Ниша", брoj 1/96, 9/98 и 13/07) предвиђено је да
Управни одбор Фонда за развој пољопривреде доноси годишњи Програм уз сагласност Скупштине града. Управни одбор
Фонда за развој пољопривреде Града Ниша донео је Програм Фонда за развој пољопривреде за 2013. годину, на седници
Управног одбора Фонда за развој пољопривреде дана 01.04.2013. године, под бројем 10-33/2013-129. Скупштина Града је
донела Решење којим се даје сагласност на Програм Фонда за развој пољопривреде за 2013. годину број 06-247/2013-36-02
од 16.04.2013. године.
Средства за реализацију Програма обезбеђена су Одлуком о буџету Града Ниша за 2013. годину на буџетским позицијама
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242, 243, 244, 245, 246 и 247 у износу од 97.052.000,00 динара. Програмом Фонда за развој пољопривреде за 2013. годину
утврђене су намене и износ средстава које су у складу са Националним програмом за пољопривреду и Националним
програмом руралног развоја.
Захтев за доставу мишљења о реализацији пројекта са

Градоначелник

2061-1/2013-01

29.5.2013.

организацијом ХЕЛП
Управа је поступила у складу са траженим и доставила предметни Извештај Градоначелнику Града Ниша
Сагласност за закључивање уговора о делу са 24 стрелца

Градоначелник

2064/2013-01

31.05.2013.

Програмом Фонда за развој пољопривреде за 2013. годину и Одлуком УО Фонда за развој пољопривреде број 10-33/2013142 од 19.04.2013. године, опредељена су средства у износу од 1.400.000,00 динара за суфинансирања рада противградне
заштите на територији Града и предвиђено да Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша закључи уговоре о делу
са стрелцима.
Градоначелник Града Ниша дао је сагласност Начелнику Управе за пољопривреду и развој села број 2064/2013-01 од
31.05.2013. године да закључи уговоре о делу са 24 стрелца противградне заштите на основу којих би се извршила исплата
накнаде у нето износу од 30.000,00 динара по стрелцу за период од 15.04.2013. до 15.10.2013. године,
Дотирањем рада противградне заштите додатно су се стимулисали стрелци са подручја Града Ниша да током сезоне
противградне одбране своје дужности обављају савесно. Противградна сезона трајала је 6 месеци (15 април – 15 октобар),
и у 2013. години за територију Града противградна заштита се изводила на 12 станица са 24 стрелца.
Накнаде за рад стрелаца исплаћене су 29.04.2014. године у нето износу од 1.243.733,08 динара
Решење о давању сагласности на критеријуме за коришћење

Градоначелник

2970/2013-01

21.08.2013

подстицајних средстава за реализацију Програма за
побољшање живота и ширење економских активности у
руралним подручјима за 2013. годину
Критеријуми за коришћење подстицајних средстава за реализацију Програма за побољшање живота и ширење економских
активности у руралним подручјима за 2013. годину донети су на седници Управног одбора Фонда за развој пољопривреде
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дана 15.08.2012. године а Градоначелник је дао сагласност на исте 21.08.2013. године. Програм за побољшање живота и
ширење економских активности у руралним подручјима реализован је

кроз подршку

пројектима

регистрованих

пољопривредних газдинстава и удружених произвођача, који су приказали развојну компоненту у биљној и сточарској
производњи, преради, као и у области непољопривредних делатности и услуга.
Конкурс за избор корисника подстицајних средстава објављен је 02.09.2013. године и трајао је до 23.09.2013. године.
Образована је стручна Комисија са задатком да изласком на терен, утврди параметре наведене у конкурсним пријавама,
изврши бодовање сваког захтева и сачини предлог ранг листе. У конкурсном року приспело је 165 пријава, а средства су
одобрена за 151 корисника и то:
Програм 1. Набавка и инсталација опреме за наводњавање - 36 корисника,
Програм 2. Подизање вишегодишњих засада - 3 корисника,
Програм 3. Набавка нове специјализоване механизације - 77 корисника,
Програм 4. Набавка специјализоване опреме за прикупљање, чување и прераду млека и млечних производа - 6
корисника,
Програм 5. Набавка специјализоване опреме за пчеларску производњу и паковање меда као и квалитетних матица и
ројева - 16 корисника,
Програм 6. Подршка

пољопривредним

газдинствима

за

почетне

инвестиције у пољопривредну производњу -

10 корисника,
Програм 7. Унапређење и развој других активности у руралним подручјима - 3 корисника.
Укупна вредност подстицајних средстава, коју је одобрио УО Фонда за развој пољопривреде на седници од 29.10.2013.
године, износи 11.674.268,33 динара. Од даље реализације одобрених средстава одустало је четири корисника, тако да је
укупна вредност закључених уговора о додели подстицајних средстава 11.315.928 динара.
У току 2013. године исплаћена су подстицајна средства одобрена по Конкурсу у 2012. години у износу од 15.916.422 динара.
Одобрена подстицајна средстава по Конкурсу из 2013. године у износу од 11.315.928 динара. Део одобрених средстава за
32 корисника у износу од 1.773.991 динара је исплаћен до краја 2013. године, а део средстава у износу од 9.541.937 динара
је исплаћен
19

у току првих шест месеци у 2014. години из средстава буџетског Фонда за пољопривреду и рурални развој

Града Ниша.
Решење о опредељењу средстава за набавку противградних

Градско Веће

813-8/2013-03

30.05.2013.

ракета
Решењем су опредељена средства из буџета Града за набавку противградних ракета у циљу заштите Града Ниша од
градоносних облака. Ракете су дониране МУПу – Сектору за ванредне ситуације који их је доставио противградним
станицама.
Одлука о партнерству јавног и приватног сектора у области

Скупштина Града

06-384/2013-27-02

14.6.2013.

пољопривреде
Скупштина Града Ниша је доношењем ове одлуке створила неопходне предуслове за успостављање партнерства јавног и
приватног сектора у области пољопривреде.
Решење о давању сагласности на Решење о образовању радне

Градоначелник

2386-1/2013-01

27.6.2013.

групе за праћење жетве на територији Града Ниша у жетви
рода 2013
У складу са надлежностима, Управа за пољопривреду и развој села сваке године прати реализацију жетвених радова у
атарима нишких села. У том циљу, образује се решењем Комисија која је задужена за успостављање контаката са
произвођачима и комбајнерима, утврђивање цене жетвених радова, израду плана жетвених радова, утврђивање квалитета
приноса,као и укупне и количине по ха.
Решење о донацији противградних ракета

Градоначелник

2524/2013-01

08.07.2013.

У складу са чланом 21. став 1, тачка 20. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'' бр. 2008/08), прописано је да је
Град Ниш, у складу са Уставом и законом, надлежан да организује заштиту од елементарних и других већих непогода.
Набавка се спроводи ради подизања ефикасности система одбране од града који је у надлежности Министарства
унутрашњих послова - Сектора за ванредне ситуације, обезбеђивањем додатних количина противградних ракета за подручје
Града Ниша, које се донирају МУП-у.
Град Ниш - Управа за пољопривреду и развој села издвојила је средства у износу од 1.750.000,00 динара из буџета Града
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Ниша за набавку противградних ракета за потребе противградне заштите на територији Града Ниша.
Градско веће Града Ниша задужило је Управу за пољопривреду и развој села, на основу Решења бр. 813-8/2013-03 од
30.05.2013. године, да спроведе поступак јавне набавке противградних ракета према спецификацији Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације – Управе за управљање ризиком.
Предметна набавка била је предвиђена Планом набавки наручиоца за 2013. годину број 10-67/2013 од 28.01.2013. године и
10-560/2013 од 31.05.2013. године.
Начелник Управе за пољопривреду и развој села донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности брoj
404-1д/41-2013-11 – набавка противградних ракета за потребе противградне заштите на територији Града Ниша.
Уговор о јавној набавци противградних ракета за потребе противградне заштите на територији Града Ниша је одлуком број
10-711/2013 од 05.07.2014. године 26.05.2014. године додељен фирми

“ПОЛИЕСТЕР ГРУПА“ д.о.о. Прибој, након

спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 404-1д/41-2013-1.
Решењем Градоначелника број 2524/2013-01 од 08.07.2013. године, Град Ниш је за потребе противградне заштите на својој
територији, као донацију, уступио Министарству унутрашњих послова -

Сектору за ванредне ситуације - Управи за

управљање ризиком, 49 противградних ракета вертикалног домета од 7.300 до 7.900 метара.
Решење о давању сагласности начелнику за пријем једног

Градоначелник

2381-1/2013-01

18.7.2013.

извршиоца у радни однос на одређено време
По основу овог Решења, продужено је ангажовање за једног извршиоца који је до тада по истом основу био запослен у
Управи. Радни однос је касније раскинут (након извршене контроле Управне инспекције, и мере која је начелнику Управе
била била одређена Записником). Тим поводом, извршилац је покренуо судски поступак, који се тренутно води пред
Основним судом у Нишу. Правне интересе Града, у складу са прописима, у истом поступку заступа Градско јавно
правобранилаштво.
Решење којим се даје сагласност за коришћење средстава

Градоначелник

2969/2013-01

Фонда за развој пољопривреде за успостављање демо
засада воћа
Управни одбор Фонда је, уз сагласност Градоначелника број 2969/2013-01 од 25.08.2013. године, донео критеријуме за
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25.08.2013.

коришћење средстава за успостављање демонстрационог засада. У складу са критеријумима расписан је конкурс. Стручна
Комисија је извршила избор газдинства у оквиру кога ће се успоставити демо плантажа и то је савремени засад трешње на
површини од 0,85 ha на подлози Гизела 6 са размаком садње 3,8 x 2 m и сортама Бурлат и Лапинс са успостављеним
системом за наводњавање. Средства Фонда, у износу од 1.300.000 динара ће се искористити за постављање противградне
мреже. Успостављање овакве демо плантаже омогућиће лакшу едукацију произвођача са територије града и упознавање са
савременом технологијом воћарске производње на самој територији Града.
Средства у износу од 1.300.000 динара реализоваће се у току 2014. године из средстава буџетског Фонда за пољопривреду
и рурални развој Града Ниша.
Решење о утврђивању престанка мандата председникаи

Скупштина Града

06-579/2013-24-2-

чланова Управног одбора Фонда за развој пољопрвреде

02

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Скупштина Града

06-579/2013-25-2-

Фонда за развој пољопрвреде

02

2.10.2013.

2.10.2013.

По доношењу ових решења, нови чланови Управног одбора су ступили на дужност.
Прослеђен допис у вези атарских путева

Служба за

998/2013-14

04.10.2013.

послове
градоначелника
На основу прослеђеног дописа Председника ГО Палилула бр.3400-2013-01 од 30.09.2013. закључен је Споразум о пословно
техничкој сарадњи између ГО Палилула и Управе за пољопривреду и развој села Града Ниша бр.10-1142/2013 од
02.10.2013. год. а у вези атарских путева.
Решење о утврђивању предлога Одлуке о оснивању буџетског

Градско Веће

1603-6/2013-03

23.11.2013.

Фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша
Управа за пољопривреду и развој села предложила је Градском већу доношење Решења о утврђивању Предлога одлуке о
оснивању буџетског Фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша, ради увршћивања у дневни ред седнице
Скупштине Града.
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Известилац по овом предлогу на седници Градског већа био је начелник Управе за пољопривреду и развој села.
Градско веће донело је Решење којим се утврђује предлог одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални
развој Града Ниша број 1603-6/2013-03 од 23.11.2013. године.
Одлука о оснивању буџетског Фонда за пољопривреду и

Скупштина Града

06-715/2013-7-02

29.11.2013.

рурални развој Града Ниша
Скупштина Града Ниша донела је Одлуку о оснивању буџетског Фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша број
06-715/2013-7-02 од 29.11.2013. године.
Овом одлуком основан је буџетски Фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша.
Средства буџетског Фонда се користе за:


мере подршке зa спровођењe пољопривредне политике које се односе на директна плаћања у складу са Законом о
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и то за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње
засаде, расаднике и животиње, регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима, регресе за репродуктивни
материјал и то само за вештачко осемењавање и за кредитну подршку, суфинансирање камата за пољопривредне
кредите, репроматеријала, куповине пољопривредне механизације, машина у сточарству, воћарству и повртарству,
куповину стоке, ветеринарских трошкова;



инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета;



подршку програмима који се односе на одрживи рурални развој и унапређење руралне економије;



припрему и спровођење локалних акционих планова руралног развоја, у складу са стратешким документима које
доноси Град Ниш и



друге намене од значаја за пољопривреду и развој села Града Ниша

Средства буџетског Фонда користе се за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје
Града Ниша у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС" број 10/13).
Стручне, административне и друге послове за буџетски Фонд обављају Управa надлежна за послове пољопривреде и
Управа надлежна за послове финансија.
Ступањем на снагу ове одлуке престала је да важи Одлука о Фонду за развој пољопривреде Града Ниша (''Службени лист
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Града Ниша'', брoj 1/1996, 9/1998 и 13/2007), а све обавезе настале на основу Одлукe о Фонду за развој пољопривреде
Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', брoj 1/1996, 9/1998 и 13/2007) се измирују из средстава буџетског Фонда.
Градоначелник Града Ниша донео је Решење о именовању Комисије за расподелу и контролу управљања средствима
буџетског Фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша број 1488/2014-01 од 22.04.2014. године.
Одлука о заштити пољопривредног земљишта и организовању

Скупштина Града

06-715/2013-20-02

29.11.2013.

Пољочуварске службе на подручју Града Ниша
Надлежност јединице локалне самоуправе да пропише мере за заштиту од пољске штете, мере за заштиту од спаљивања
органских остатака на пољопривредном земљишту, као и заштиту од мраза, града, пожара и других елементарних непогода,
прописана је члановима 28. и 29. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник Републике Србије'', број 62/06,
65/08, 41/09 ). Овом одлуком уређује се заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете, мраза,
града и пожара, заштита пољских путева и канала за наводњавање и одводњавање и утврђује забрана спаљивања органских
остатака на пољопривредном земљишту. Под пољопривредним земљиштем, у смислу ове одлуке, сматрају се њиве, вртови,
воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци и рибњаци на територији Града Ниша, без обзира на облик својине. Под пољском
штетом, у смислу ове одлуке, подразумева се штета која је настала уништавањем и оштећењем усева, садница, стабала и
пољопривредне механизације на пољопривредном земљишту, оштећења која доводе до смањења продуктивности, структуре
и слојева пољопривредног земљишта, као и свако друго оштећење на пољопривредном земљишту. Под пољским путевима
подразумевају се путеви који повезују парцеле пољопривредног земљишта.
Под каналима за наводњавање и одводњавање подразумевају се канали који се граниче са парцелама и пољским
путевима.Под заштитом пољопривредног земљишта у смислу ове одлуке подразумевају се мере и активности које се
предузимају у циљу трајног обезбеђења природних функција земљишта, коришћења земљишта у складу са његовом
наменом, очувања и унапређивања наменског коришћења земљишта.Под уређењем пољопривредног земљишта
подразумевају се мере којима се реализују просторно – плански документи (просторни и урбанистички планови и основе) кроз
поступак комасације и мелиорације у циљу побољшања природних и еколошких услова на пољопривредном земљишту. Под
усевима у смислу ове одлуке подразумевају се засејане пољопривредне културе за људску и сточну исхрану и индустријску
прераду. Под засадима у смислу ове одлуке подразумевају се воћњаци и виногради који се налазе ван граница грађевинског
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подручја града. Под опремом и објектима подразумевају се рибњаци, грађевински објекти у функцији пољопривредне
производње, системи за одводњавање и наводњавање, бунари, црпне станице и противградне станице које се налазе на
пољопривредном земљишту.Под наводњавањем подразумева се изградња, коришћење и одржавање објеката и уређаја
којима се благовремено и континуирано доводи вода у пољопривредно земљиште у циљу добијања високих и стабилних
приноса пољопривредних култура. Под одводњавањем подразумева се изградња, коришћење и одржавање објеката и
уређаја којима се врши одвођење сувишних површинских и подземних вода са пољопривредног земљишта и редовна
примена одређених мера које омогућавају непрекидно ефикасан рад свих објеката и уређаја у одвођењу сувишних вода.Под
опасним и штетним материјама подразумевају се групе неорганских и органских једињења која обухватају токсичне,
корозивне, запаљиве, самозапаљиве и радиоактивне производе и отпад у чврстом, течном или гасовитом агрегатном стању и
која имају опасне и штетне утицаје на земљиште.Под чуварем поља у смислу ове одлуке подразумева се лице које има
својство овлашћеног лица а спроводи мере заштите пољопривредног земљишта, врши непрекидну заштиту пољопривредног
земљишта, усева, пољских путева, канала за одводњавање и наводњавање од пољске штете као и опреме за објекте на
пољопривредном земљишту.
Ова одлука у току 2014.године, у делу који се односи на Пољочуварску службу није могла бити реализована, јер није
дата сагласност Министарства финансија за ангажовање 10 пољочувара.
Захтев за изјашњење и достава на даљу надлежност

Градоначелник

4329-1/2013-01

09.01.2014

Директор Земљорадничке задруге „Морава „ – Доња Трнава, Слободан Стаменковић доставио је информацију о поступку о
расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног

земљишта са предлогом за предузимање

мера ради

стављања ван снаге дела огласа. Директор Земљорадничке задруге „Морава „ – Доња Трнава у својој информацији навео
да је расписан оглас у „Народним новинама „ од 10.12. 2013.године, између осталог и за земљиште чији је корисник
Задруга према листу непокретности број 116 за КО Мезграја, чија је укупна површина око 73 хектара.
С обзиром на то да је Управа за пољопривреду и развој села надлежна за област пољопривреде и да је као обрађивач аката
из своје области, за Градоначелника Града Ниша припремила документацију потребну за расписивање огласа као и да је
самим Законом о пољопривредним земљишту прописано да стручне послове за прикупљање потребне документације ради
давања у закуп земљишта, дата је следећа информација (бр.10-36-1/2014 од 16.01.2014.год.) - ЗЗ„Морава“ имала је правних
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основа да се упише као власник напред наведеног земљишта, с обзиром да она то није урадила, увидом у лист
непокретности оно се води као државно пољопривредно земљиште и као такво на основу Закона о пољопривредном
земљишту предмет је давања у закуп по Програму земљишта.
Уговор о међусобним односима у коришћењу средстава

Градоначелник

4289-4/2013-01

17.01.2014.

предвиђених за суфинансирање учешћа јединица локалне
самоуправе у реализацији пројеката од значаја за регионални
развој у 2013. години
Решењем Градоначелника Града Ниша, број 405/2012-01 од 14.02.2012. године, Град Ниш је прихватио учешће у програму
прекограничне сарадње Бугарска – Србија са пројектом „Јачање капацитета произвођача и прерађивача млека (ЕкоМилк).
Обавеза Града Ниша била је да предфинансира све пројектне активности, а на основу поднетих извештаја, финансијских и
наративних, комисија Европске Уније је одобравала повраћај средстава. Министарство Регионалног развоја и локалне
самоуправе је расписало Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке регионалном и
локалном развоју у 2013. години за меру суфинансирања учешћа акредитованих регионалних развојних агенција и јединица
локалне самоуправе у реализацији регионалних и локалних пројеката. Како би се бар делимично надокнадили трошкови
Града Ниша, чија је финансијска обавеза износила 15% учешћа од укупних трошкова пројекта, Управа за пољопривреду и
развој села Града Ниша је поднела сву неопходну документацију за конкурисање по наведеном Јавном позиву. На основу
Одлуке Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе број 401-00-789-14/2013-02 од 20.11.2013. године,
одобрена су финансијска средства Граду Нишу у укупном износу од 155.610,52 динара, без пореза на додату вредност.
Национална агенција за регионални развој је дана 16.12.2013.године доставила четири примерка Уговора о међусобним
односима

у

коришћењу

средстава

предвиђених

за

суфинансирање

учешћа

јединица

локалне

самоуправе

у

реализацијипројеката од значаја за регионални развој у 2013. години број 4289-4/2013-01. Одговорно лице за потписивање
Уговора је Градоначелник Ниша, а за праћење Уговора, начелник Управе за пољопривреду и развој села. У складу са
чланом 5. Уговора, Градоначелник Града Ниша је потписао и следеће документе:
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Захтев за исплату првог дела средстава(06.02.2014)



Попуњен и оверен Финансијски идентификациони лист Града Ниша(22.10.2013)



Меницу оверену код НБС и менично овлашћење за попуњавање и подношење на наплату бланко менице за укупан
износ одобрених средстава(21.01.2014.)



Захтев за исплату преосталог дела средстава(16.04.2014)

Финансијска средства по Уговору о међусобним односима у коришћењу средстава предвиђених за суфинансирање учешћа
јединица локалне самоуправе у реализацијипројеката од значаја за регионални развој у 2013. години број 4289-4/2013-01 од
17.01.2014., који је потписан са Националном агенцијом за регионални развој, пребачена на буџет Града Ниша, у укупном
износу од 155.610,49 динара према следећој динамици:


19.02.2014. године је извршена рефундација средстава од стране Министарства регионалног развоја и локалне
самоуправе у износу од 46.683,13 динара



29.04.2014. године је извршена рефундација средстава од стране Министарства регионалног развоја и локалне
самоуправе у износу од 108.927,36 динара.


Решење о утврђивању предлога решења о образовању

Градско Веће

128-14/2014-03

27.01.2014.

Комисије за израду предлога годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији Града Ниша
На основу 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша „, број 88/2008) члана 72 Пословнику 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 Града Ниша“, број 125/2008), Градско веће Града Ниша, на седници од 27.01.2014.године,
донело је Решење о образовању Комисије за израду предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћење
пољопривредног земљишта на територији Града Ниша и доставило га председнику
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града
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Скупштине Града Ниша ради

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка

Градоначелник

200/2014-01

11.02.2014.

јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини по Програму заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у 2014.години
На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), Градоначелник Града Ниша доноси
решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини по програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на теритоприји Града Ниша за
2014.годину.
Задатак Комисије је да спроведе поступак по огласу за јавно надметање, утврди најповољнију понуду односно лице које
понуди да плати највећи износ закупнине, и у вези с тим сачини извештај и предлог за одлучивање.
Решење о измени Решења којим је образован тим Града Ниша

Градоначелник

197/2014-01

13.02.2014.

за имплементацију Плана руралног развоја за Нишавски округ
2012-2021
У складу са потребама имплементације Плана и извршених измена у погледу распоређивања запослених у Управи за
пољопривреду и развој села а са циљем једнаке заступљености представника свих одсека Управе и професионалног
обављања радних задатака, дана 13.02.2014. године, Градоначелник Града Ниша је донео Решење о измени Решења којим
је образован тим Града Ниша за имплементацију Плана руралног развоја за Нишавски округ 2012-2021 број 197/2014-01. У
Решењу Градоначелника број 1463/2013-01 од 16.04.2013. којим је образован тим Града Ниша за имплементацију Плана
руралног развоја за Нишавски округ 2012-2021, у ставу I мења се тачка 6, тако да гласи „6. Маја Ђорђевић, Управа за
пољопривреду и развој села – члан“. У осталом, Решење број 1463/2013-01 од 16.04.2013. остало је непромењено.
Програм развоја комуналне инфраструктуре на сеоском

Градско Веће

365-8/2014-03

20.03.2014.

подручју Града Ниша за 2014. годину
Град Ниш-Управа за пољопривреду и развој села, на основу члана 16. Одлуке о организацији градских управа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“ број 3/20140-пречишћен текст), спроводи студијско-аналитичке и финансијско-материјалне
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послове везане за инфраструктурни развој села.
Програм развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша за 2014. годину подразумева организациону и
финансијску подршку Града Ниша у припремним активностима и активностима изградње водоводних и канализационих
мрежа.
На основу Одлуке о буџету Града Ниша за 2014. годину (''Службени лист Града Ниша'' бр. 95/13) и Решења о
преусмеравању апоропријације број 10-132/2014 од 27.01.2014. године,

планирана средства за реализацију Програма

развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша за 2014. годину, на позицијама Управе за
пољопривреду и развој села износе:
-

функционална класификација 520 – Управљање отпадним водама, позиција 282, економска класификација 511 –

79.952.000,00 динара,
-

функционална класификација 630 – Водоснабдевање, позиција 297, економска класификација 511 - 131.466.000,00

динара.
Средства се користе за израду пројектно – техничке документације за изградњу водоводне и канализационе мреже у
сеоским насељима на подручју Града Ниша, за радове на изградњи канализационих и водоводних мрежа и за реализацију
пренетих обавеза из претходних година, као и за трошкове урбанистичко-техничке и друге документације (елаборати за
регулацију саобраћаја, сагласности јавних и других предузећа и слично).
Програм развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша за 2014. годину се реализује у складу са
Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 24/2011, 121/12), планом унапређења комуналне
инфраструктуре Градских општина и просторно - планском документацијом и у сарадњи са градским општинама Црвени
Крст, Палилула, Пантелеј и Нишка Бања, ЈП Дирекцијом за изградњу Града Ниша и ЈКП „Наисус“ Ниш.
На основу члана 2. Одлуке о одређивању комуналних делатности од локалног интереса (''Службени лист Града Ниша'' број
5/14) и члана 1. Одлуке о изменама Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наисус“
Ниш (''Службени лист Града Ниша'' број 5/14) израду пројектно – техничке документације и извођење радова на изградњи и
реконструкцији водоводне и канализационе мреже на сеоском подручју Града Ниша вршиће Јавно комунално предузеће за
водовод и канализацију „Наисус“ Ниш.
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Програмске активности за

обухватају : 1) Управљање отпадним водама - канализациона мрежа на сеоском подручју,

односно израду пројектно-техничке докуменације за канализациону мрежу, припрему и прибављање урбанистичко-техничке
и друге документације (елаборат за регулацију саобраћаја, сагласности јавних и других предузећа и остала документација),
у укупном износу од 3.451.811,27 динара, реализацију пренетих

обавеза из претходних година за пројектовање

канализационих мрежа на сеоском подручју и то из 2011. године за израду пројектно-техничке докуменације за
канализациону мрежу сеоских насеља Горња Врежина, Кнез село и Каменица, у укупном износу од 4.697.144,40 динара и из
2013. године за израду пројектно-техничке докуменације за канализациону мрежу сеоских насеља Јелашнице и Влашке
шуме, Прва Кутина, Хум и Чамурлија, у укупном износу од 9.351.044,33 динара, такође ова програмска активност обухвата и
изградњу канализационе мреже за насеље Горњи Комрен – 10.000.000,00 динара и изградња колектора за употребљене
воде - Поповачки колектор, у укупном износу од 52.452.000,00 динара. Укупна вредност улагања по овој програмској
активности је 79.952.000,00 динара; 2) Водоснабдевање – водоводна мрежа на сеоском подручју, односно израду пројектнотехничке докуменације за водоводну мрежу, припрему и прибављање урбанистичко-техничке и друге документације
(елаборат за регулацију саобраћаја, сагласности јавних и других предузећа и остала документација), у укупном износу од
23.250.301,88 динара, затим, реализацију пренетих обавеза из 2013. године за пројектовање водоводних мрежа на сеоском
подручју за израду пројектно-техничке документације за водоводну мрежу сеоских насеља Крушце, Мрамор, ЛалинацЛалинске појате, Бреница и Хум, у укупном износу од 5.914.698,12 динара, као и изградњу водоводне мреже за сеоска
насеља Бреница и Хум, у укупном износу од 102.301.000,00 динара. Укупна вредност улагања по овој програмској
активности је 131.466.000,00 динара.
На седници Градског већа Града Ниша одржаној 20.03.2014. године у Нишу

донет је

Програм развоја комуналне

инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша за 2014. годину. Програм је објављен у Службеном листу Града Ниша.
У оквиру програмских активности, спроведене су следеће подактивности:
-

израђени и дистрибуирани дописи према Градским општинама за давање предлога/приоритета за израду пројектно

техничке документације и радове на изградњи комуналних мрежа- 4 дописа,
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-

систематизација примљених дописа од стране Градских општина, табеларни приказ

-

организација и одржавање састанака са свим актерима у реализацији Програма за подручје Града Ниша, 16

састанака
-

израђен Програм,

-

израђен и дистрибуиран допис за давање мишљења на наведени програм Управи за финансије, изворне приходе

локалне самоуправе и јавне набавке,
-

израђен и дистрибуиран допис за давање мишљења на наведени Програм градском Јавном правобранилаштву,

-

систематизован прибављени материјал и акта и прослеђен Градском већу Града Ниша на доношење,

-

израђен допис за прибављање понуда,

-

разматрање понуда, 17 понуда

-

израђена 6 Уговора за за израду пројектно техничке документације , организовано потписивање и дистрибуција,

-

израђено 8 Анекса уговора за за израду пројектно техничке документације, организовано потписивање и

дистрибуција,
-

израђена 4 Уговора за изградњу комуналних мрежа,

-

израђени и дистрибуирани дописи за прибављање урбанистикчо техничке документације према Катастру, 3 дописа,

-

израђени и дистрибуирани дописи за ревизију пројектно техничке документације према ЈП Дирекција за изградњу

Града Ниша , 3 дописа
-

израђени дописи према ЈКП Наисус и Србија воде, обавештења, захтеви и сл., 7 дописа,

-

израђена и дистрибуирана 3 дописа за издавање локацијске дозволе,

-

организовано и спроведено прикупљање сагласности за право службености пролаза за две локације, теренски рад,

-

праћење реализације овогодишњих уговора

До момента подношења овог извештаја израђено је 6 пројектно- техничких документација за водоводне и канализационе
мреже на сеоском подручју, и поступци спроведени до издавања грађевинске дозволе.
Позитивни ефекти спровођења описаног Програма су припремљена документација за изградњу и реконструкцију комуналних
мрежа на сеоском подручју у складу са важећим законским и другим нормама и актима, спремност локалне самопуправе да
аплицира пројектима према домаћим и страним донаторима ради остваривања права на субвенције, донације и друге врсте
финансијске подршке, као и оспособљавање сеоског подручја елементарним потребама и могућност увођења и поштовања
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закона и обавеза из области заштите животне средине.
Проблеми у реализацији Програма су неусаглашеност права и обавеза актера на локалном нивоу за предметни рад (јавна
предузећа, установе на локалном и републичком нивоу и јединица локалне самоуправе), нерегулисани правно имовински
односи, недостатак финансијских средстава.
На основу наведених проблема потребно је усагласити права и обавезе свих учесника у реализацији Програма,
континуирано радити на регулисање правно имовинских односа на сеоском подручју (катастар, урбанизам), одређивати
јасне приоритете и у складу са истим планирати финансисјка средства.
Као закључак, за до сада спроведене активности и подактивности, може се навести да, савестан и одговоран приступ
наведеној проблематици је омогућио успостављање солидне комуникације између свих учесника и решавање застоја у
предмету на брз и ефикасан начин.
Решење о утврђивању предлога Решења којим се усваја

Градско Веће

365-1/2014-03

20.03.2014.

Извештај фонда за развој пољопривреде за 2013.годину
Овим решењем утврђен је предлог Решења којим се усваја Извештај фонда за развој пољопривреде за 2013.годину и
упућен Скупштини Града на даљу надлежност
Решење о утврђивању Програма заштите, уређења и

Градско Веће

483-28/2014-03

07.04.2014.

коришћења пољопривредног земљишта на територији Града
Ниша за 2014.годину
На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту став 2 , пољопривредно земљиште у државној својини користи се
према годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта који доноси надлежни орган
јединице локалне самоуправе.
По добијеној сагласности Министарства, Комисија за израду програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта доставља надлежном органу јединице локалне самоуправе на усвајање горе наведеног програма.
На основу 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша „, број 88/2008) члана 72 Пословнику 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 Града Ниша“, број 125/2008), Градско веће Града Ниша , на седници од 07.04.2014.године,
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доноси решење о утврђивању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града
Ниша за 2014. годину и

доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице

Скупштине Града.
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне

Градско Веће

483-22/2014-03

07.04.2014

политике и политике руралног развоја за територију Града
Ниша за 2014. годину
По прибављеном Решењу о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број
401-00-00068/2014-09 од 31.3.2014.године, Градско веће Града Ниша је донело Програм мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша за 2014. годину број 483-22/2014-03 од
07.04.2014. године.
Овим програмом уређује се коришћење средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша као
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша за 2014. годину, у
складу са одредбама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.Законом о подстицајима у пољопривреди
и руралном развоју уређени су

начини остваривања пољопривредне политике, врсте подстицаја у пољопривреди и

руралном развоју, услови за остваривање права на подстицаје, корисници постицаја и евидентирање односно Регистар
подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша,
утврђује се намена и начин коришћења средстава у износу од 43.700.000 динара, која су Одлуком о буџету Града Ниша за
2014. годину (''Службени лист Града Ниша'' број 95/2013), опредељена на буџетским позицијама 271, 272, 273, 274, 275 и
276 за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша.
Наведена средства ће се користити за реализацију Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за територију Града Ниша за 2014. годину и то кроз подршку следећих програмских активности:
1. Програм унапређења сточарства
1.1. Унапређење расног састава говеда на територији Града Ниша
1.2. Унапређење контроле и утврђивања репродуктивног статуса основног матичног запата говеда на територији Града
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Ниша
1.3. Унапређење расног састава у овчарству, козарству и свињарству
2. Програм унапређења биљне производње - Успостављање демо плантаже у биљној производњи
3. Програм унапређења услуга у пољопривредној производњи
3.1. Дотација за рад стрелаца противградне заштите
3.2. Унапређење функционисања и планирање развоја газдинства у складу са добром пољопривредном праксом
3.3. Управљање ризицима у пољопривреди, осигурање производње
4. Програм едукације пољопривредника и пољопривредних стручњака и промоција развојних потенцијала и потреба села
5. Програм за побољшање живота и ширење економских активности у руралним подручјима
6. Програм субвенционисања кредитних линија у пољопривредној производњи
7. Програм успостављања производно – едукативних центара
На основу члaна 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша ("Службени лист
Града Ниша" број 90/2013),Начелник Управе за пољопривреду и развој села, донео је решења о о утврђивању критеријума
за реализацију седам програмских активности на које Градоначелник даје сгласност.
Унапређење расног састава говеда на територији Града Ниша - Реализацијом ове програмске активности доприноси се
поправљању расног састава говеда на територији града и повећању производње млека код комерцијалних произвођача, што
доводи и до повећања мотивисаности пољопривредника да сачувају грла у производном запату и да почну да повећавају
њихов број. Активности се реализују у сарадњи Управе за пољопривреду и развој села, Пољопривредне саветодавне и
стручне

службе Ниш и ветеринарских станица и амбуланти које су регистроване за пружање услуге вештачког

осемењавања на територији града. Субвенционише се прво и друго осемењавања при чему се у првом осемењавању
субвенционише набавка семена и део манипулативних трошкова ветеринара, а у другом осемењавању само набавка
семена. Зависно од порекла појединачне дозе семена и реда осемењавања, субвенција је од 250 до 1300 динара по
осемењавању. У

току 2014. године у периоду од 01.01.2014 до 30.06.2014. године извршена су 1151

вештачка

осемењавања.
Дотација за рад стрелаца противградне заштите - у току 2014. године извршено је измирење обавеза из 2013. године у
34

износу од 1.243.733 динара, а за дотирање рада стрелаца противградне заштите са подручја Града Ниша за пртивградниу
сезону (15 април – 15 октобар) у току 2014. године планирана су средства у износу од 1.531.267 динара. Износ дотације је
5.000 динара месечно у нето износу по стрелцу, односто 30.000 динара за противградну сезону. У току су активности на
проналажењу модела за исплату дотације стрелаца с обзиром да не постоји могућност закључења уговора о делу као у
предходној години.
Извештај о реализацији осталих активности дат је у оквиру извештавања и образложења за Решења Градоначелника којим
се даје сагласност на решење о утврђивању критеријума или сагласност на покретање поступка јавне набавке
Налог за израду извештаја о преузетим обавезама и

Градоначелник

1355/2014-01

09.04.2014.

потраживањима на дан 31.03.2014. године
Градоначелник Града Ниша, због смањења ликвидности буџета Града Ниша, упутио је Управи за пољопривреду и развој
села налог број 1355/2014-01 од 09.04.2014.године за израду извештаја о преузетим обавезама и потраживањима на дан
31.3.2014. године.
Управа за пољопривреду и развој села је по упутству Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке, сачинила табеларни приказ свих обавеза насталих у периоду јануар – март 2014. године (и ранијих година) и
благовремено доставила преглед како за Управу тако и за индиректног корисника – Фонда за развој и самофинансирање
заједничких потреба грађана.
Решење о утврђивању предлога Програм заштите, уређења и

Градско веће

515-5/2014-03

11.04.2014.

коришћења пољопривредног земљишта на територији Града
Ниша за 2014.годину
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша „, број 88/2008) члана 72. Пословнику 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 Града Ниша“, број 125/2008), Градско веће Града Ниша, на седници од
11.04.2014.године, донело је Решење о утврђивању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији Града Ниша за 2014. годину и доставило га председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни
ред седнице Скупштине Града.
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Изменом решења број 483-28/2014-03од 07.04.2014.године, тачка III извршена је измена известиоца по овом предлогу.
Решење о утврђивању предлога решења о усвајању Извештаја

Градско Веће

515-4/2014-03

11.04.2014.

о раду Фонда за развој пољопривреде у 2013. години
Овим решењем утврђен је предлог решења о усвајању Извештаја о раду фонда за развој пољопривреде у 2013. години и
упућен Скупштини Града на даљу процедуру
Решење о усвајању извештаја о раду фонда за развој

Скупштина Града

пољопривреде у 2013. години

06-183/2014-30-

14.04.2014.

02

На седници Управног одбора Фонда за развој пољопривреде, одржаној 30.12.2013. године, у складу са чланом 8. Одлуке о
Фонду за развој пољопривреде ("Службени лист Града Ниша", брoj 1/1996, 9/1998 и 13/2007) усвојен је Извештај Фонда за
2013. годину под бројем 10- 33/2013-747
Управа за пољопривреду и развој села је предложила Градском већу доношење Решења о утврђивању предлога решења о
усвајању Извештаја о раду фонда за развој пољопривреде у 2013. годину

ради увршћивања у дневни ред седнице

Скупштине Града.
Известилац по овом предлогу на седници Градског већа био је Саша Стоиљковић, начелник Управе за пољопривреду и
развој села.
Скупштина Града, Решењем број 06-183/2014-30-02 од 14.04.2014. године, усвојила је је Извештај о раду Фонда за развој
пољопривреде у 2013. години.
У Извештају Фонда за 2013. годину дат је преглед намене средстава и преглед утрошених средстава у 2013. години.
Укупно реализована средства у току 2013. години износе 33.444.498 динара. Пренете обавезе, у износу од 13.417.404
динара, биће измирене у току 2014. године из средстава буџетског Фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша,
на основу Одлуке Скупштине Града Ниша о оснивању Буџетског Фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша
(Службени лист Града Ниша 90/2013).
Реализација Програма Фонда за развој пољопривреде за 2013.
програнмским активностима:
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годину одвијала се по следећим

програмима и

1. Програм унапређења сточарства
1.1. Унапређење расног састава говеда на територији Града Ниша
1.2. Унапређење контроле и утврђивања репродуктивног статуса основног матичног запата говеда на територији Града
Ниша
1.3. Унапређење расног састава у овчарству, козарству и свињарству
1.4 Унапређење рада и функционисања матичних служби
1.5 Унапређење пчеларства –здравствене заштите пчела
1.6 Субвенционисање чувања квалитетних приплодних женских грла (из програма вештачког осемењавања) за 2012.
2. Програм унапређења биљне производње - Успостављање демо плантаже у биљној производњи
3. Програм унапређења услуга у пољопривредној производњи
3.1. Унапређење функционисања и планирање развоја газдинства у складу са добром пољопривредном праксом
3.2. Дотација за рад стрелаца противградне заштите
3.3. Управљање ризицима у пољопривреди, осигурање производње
4. Програм едукације пољопривредника и пољопривредних стручњака и промоција развојних потенцијала и потреба села
5. Програм за побољшање живота и ширење економских активности у руралним подручјима
6. Програм субвенционисања кредитних линија у пољопривредној производњи
7. Програм успостављања производно – едукативних центара
Решење о давању сагласности на покретање поступка јавне

Градоначелник

1454-1/2014-01

17.04.2014.

набавке - набавка противградних ракета за потребе
противградне заштите
У складу са чланом 21. став 1. тачка 20. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'' бр. 2008/08), прописано је да је
Град Ниш, у складу са Уставом и законом, надлежан да организује заштиту од елементарних и других већих непогода.У
циљу постизања оптималног нивоа ефикасности противградног система, Град Ниш је определио 2.500.000,00 динара за
набавку 70 противградних ракета. Након спроведеног поступка јавне набавке ракете би се као донација, доделиле крајњем
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кориснику Министарству унутрашњих послова - Сектору. Решењем Градског Већа о опредељењу средстава за набавку
противградних ракета број 365-7/2014-03 од 20.03.2014. године задужена је Управа за пољопривреду и развој села да, у
складу са средствима обезбеђеним у буџету Града Ниша за 2014. годину, спроведе поступак јавне набавке противградних
ракета према спецификацији коју ће доставити Министарство унутрашњих послова РС, Сектор за ванредне ситуације –
Управа за управљање ризиком. Набавка jе спроводena ради подизања ефикасности система одбране од града који је у
надлежности Министарства унутрашњих послова - Сектора за ванредне ситуације, обезбеђивањем додатних количина
противградних ракета за подручје Града Ниша, које се донирају МУП-у. Набавка противградних ракета планирана је Планом
набавки бр.10- 161/2014 од 31.01.2014. године и Финансијским планом бр. 10-16/2014 од 08.01.2014. године и изменом
решења о финансијском плану бр. 10-141/2014 од 27.01.2014. године, Управе за пољопривреду и развој села.
Решењем Градоначелника број 1454-1/2014-01 од 17.04.2014. године дата је сагласност начелнику Управе за пољопривреду
и развој села за покретање и реализацију јавне набавке – набавка противградних ракета за потребе противградне заштите
на територији Града Ниша.
Начелник Управе за пољопривреду и развој села донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности брoj
404-1д/16-2014-11.
Уговор о јавној набавци противградних ракета за потребе противградне заштите на територији Града Ниша закључен је
26.05.2014. године са фирмом “Трајал Хем“ д.о.о. Крушевац у поступку јавне набавке добара брoj 404-1д/16-2014-11.
У просторијама Радарског центра на Каменичком Вису извршена је примопредаја 60 комада ПГР Д-8 и 10 комада ПГР Д-6Б
између Града Ниша као донатора са једне стране и примаоца донације - Сектора за ванредне ситуације, са друге стране.
Решење о опредељењу средстава за набавку противградних

Градско Веће

365-7/2014-03

20.03.2014.

ракета
У складу са чланом 21. став 1. тачка 20. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'' бр. 2008/08), којим је прописано
да је Град Ниш, у складу са Уставом и законом, надлежан да организује заштиту од елементарних и других већих непогода,
овим решењем опредељено је 2.500.000,00 динара из буџета Града Ниша за набавку 70 противградних ракета за потребе
противградне заштите на територији Града Ниша.
Ракете су набављене у поступку јавне набавке и дониране МУПу Сектору за ванредне ситуације који их је дистрибуирао
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противградним станицама
Решење о именовањуKомисије за расподелу и контролу

Градоначелник

1488/2014-01

22.04.2014.

управљања средствима буџетског фонда за пољoпривреду и
рурални развој Града Ниша
Градоначелник Града Ниша донео је Решење о именовању Комисије за расподелу и контролу управљања средствима
Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша број 1488/2014-01 од 22.04.2014. године
Задатак ове Комисије је да:


одлучује о расподели средстава Буџетског

фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша

у оквиру

активности за које се решењима, уз сагласност градоначелника, утврђују критеријуми за избор корисника средстава
Буџетског фонда за текућу годину, а у складу са годишњим Програмом коришћења средстава који доноси Градско
веће;


одлучује по појединачним захтевима за коришћење средстава Буџетског фонда у складу са годишњим Програмом
коришћења средстава који доноси Гадско веће;



одлучује о правима и обавезама које су настале на основу Одлуке о фонду за развој пољопривреде (Службени лист
Града Ниша 1/1996, 9/1998, 13/2007);



врши контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша

У 2014. години одржане су две седнице Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за
пољопривреду и рурални развој Града Ниша.
Прва седница Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални
развој Града Ниша одржана је у понедељак 05.05.2014. године са почетком у 14 часова у просторијама Управе за
пољопривреду и развој села, са 11 тачака дневног реда.
Друга седница Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и руални
развој Града Ниша одржана је у понедељак 16.06.2014.

године са почетком у 8,00 часова у просторијама Управе за

пољопривреду и развој села, са 11 тачака двевног реда.
Потребну техничку, стручну и административну помоћ, као и друге послове неопходне за рад, комисија је обезбедила је
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Стручна служба Фонда за развој пољопривреде.
Решење о давању сагласности на решење о утврђивању

Градоначелник

1504/2014-01

29.04.2014.

критеријума за доделу средстава за унапређење расног
састава у овчарству, козарству и свињарству
Решењем број 1504/2014-01 од 29.04.2014. године дата је сагласност на Решење о утврђивању критеријума за доделу
средстава за унапређење расног састава у овчарству, козарству и свињарству број 10-599/2014 од 23.04.2014. године.
Критеријумима су дефинисани услови и начин остваривања права на доделу средстава за унапређење расног састава у
овчарству, козарству и свињарству.
Унапређење расног састава у овчарству, козарству и свињарству реализује се путем субвенционисања набавке квалитетних
уматичених мушких приплодних грла у овчарству, козарству и свињарству. Мушка приплодна грла носе половину гена у
популацији тако да се преко ове мере врши унапређење производних особина које су битне за добијање новог квалитетног
потомства. Набавком уматичених мушких приплодних грла се матичним службама са наше територије знатно олакшава рад,
а сами одгајивачи стварају предуслов за коришћење подстицаја за производњу из аграрног буџет Републике Србије.
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша
за реализацију мере - унапређење расног састава у овчарству, козарству и свињарству опредељена су средства у износу од
300.000,00 динара.
Право коришћења средстава имају носилац или члан комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава са
пребивалиштем и имовином на територији Града Ниша и активним статусом у складу са Правилником о упису у регистар
пољопривредних газдинстава и обнови регистрације (Сл.гласник РС17/13).
Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша
утврђује да ли су испуњени прописани услови за доделу средстава за унапређење расног састава у овчарству, козарству и
свињарству.
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Решење о давању сагласности на решење о утврђивању

Градоначелник

1502/2014-01

29.04.2014.

критеријума за реализацију мере управљања ризицима у
пољопривреди-осигурање
Решењем Градоначелника број 1502/2014-01 од 29.04.2014. године дата је

сагласност на Решење о утврђивању

критеријума за реализацију мере Управљaње ризицима у пољопривреди - осигурање производње број 10-597/2014 од
23.04.2014. године. На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за територију Града Ниша за 2014. годину број 483-22/2014-03 од 07.04.2014. године, начелник Управе за
пољопривреду и развој села донео је Решењео утврђивању критеријума за реализацију мере Управљaње ризицима у
пољопривреди - осигурање производње број 10-597/2014 од 23.04.2014. године. Критеријумима су дефинисани услови и
начин остваривања права на субвенцију полисе осигурања пољопривредне производње - усева, плодова, вишегодишњих
засада, расадника и животиња.
Програмом мера за реализацију мере Управљање ризицима у пољопривреди - осигурање производње опредељена су
средства у износу од 600.000,00 динара.
Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша
утврђује

да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење субвенције полисе осигурања

пољопривредне производње и доноси одлуку о исплати средстава. Средства ће се додељивати корисницима који
испуњавају услове, редом на основу поднетих захтева, до утрошка расположивих средстава, а крајњи рок за подношење
захтева је 05.11.2014. године.
Управљање ризицима у пољопривреди - осигурање производње је мера којом се врши подстицај пољопривреднх
произвођача да осигурају своје усеве,

плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње чиме се обезбеђује

стабилност дохотка и смањење ризика у пољопривредној производњи, смањивање дугорочно негативних последица штета
проузрокованих природним непогодама и другим ванредним догађајима. Подршка за управљање ризицима у пољопривреди
састоји се из субвенционисања дела трошкова полисе осигурања у висини од 40% вредности полисе. До 04.08.2014. године
одобрено је укупно 129.090,53 динара за субвенционисање полиса осигурања 16 осигураника.
Услед честих временских непогода у 2014. Години, узрокованих градоносним падавинама, ограниченог броја противградних
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ракета пo станици и недовољно ефикасног система противградне заштите, повећава се сврсисходност примене ове мере
подршке пољопривреди.
Ради подизања свести пољопривредних произвођача о значају осигурања својих производња, одржане су бројне радионице
у селима на територији Града Ниша у периоду од 15.07.2014. до 24.07.2014. године.
Решење о давању сагласности на Решење о утврђивању

Градоначелник

1503/2014-01

29.04.2014.

критеријума за реализацију програма едукације
пољопривредника и пољопривредних стручњака и промоцију
развојних потенцијала и потреба села
Градоначелник Града Ниша донео је решење број 1503/2014-01 од 29.04.2014. године којим се даје сагласност на Решење о
утврђивању критеријума за реализацију Програма едукације пољопривредника и пољопривредних стручњака и промоцију
развојних потенцијала и потрeба села број 10-598/2014 од 23.04.2014. године.
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша
за реализацију Програма едукације пољопривредника и пољопривредних стручњака и промоција развојних потенцијала и
потреба села опредељена су средства у износу од 5.000.000,00 динара.
Критеријумима су дефинисани намена и начин коришћења наведених средстава.
Средстава у износу од 271.972,00 динара користе се за измирење пренетих обавеза из 2013. године и то за суфинансирање
манифестације „Дан за шљиву" , суфинансирање емисије ''Наша села“ и за одржавање опреме – сервис копир апарата.
У извештајном периоду (од 01.01 до 31.07) реализоване су следеће активности:


Манифестација виноградара и винара „Св. Трифун –дани вина и мерака“ у сарадњи са ГО Нишка Бања



Манифестација „Летња еко школа - упознај Србију“ - Истраживачка станица Јелашница



Одржавање сајта – потписан је уговор са фирмом „Нивебиа“



Фестивал полена “Нишка Бања 2014“ у организацији Удружења Сува планина Нишка Бања



Манифестација виноградара и винара Свети Трифун „Пантелеј“ у сарадњи са Удружењем воћара виноградара и
подрумара "Чегар" и ГО Пантелеј
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Суфинансирана је реализација едукативне емисије за потребе локалног сеоског становништва "Наша села"



Набавка и диструбуција стручног часописа „Добро Јутро“



Спроведен је поступак јавне набавке за услуге аутобуског превоза за превоз пољопривредника, пољопривредних
удружења, представника стручних служби и локалне самоуправе



Посета новосадском сајму пољопривреде за пољопривредне произвођаче са територије града организована је у
сарадњи са градским општинама



Организован је наступ пољопривредника, пољопривредних удружења, стручних служби, представника прераде и
саме локалне самоуправе на сајму пољопривреде у Новом Саду у сарадњи са Регионалном привредном комором
Ниш.

Ниво реализације средстава по овој програмској активности, на дан 31.07.2014. године, износи 687.252,00 динара
Закључак о доприносу носиоца јавних функција о мерама

Градско веће

620-16/2014-03

15.5.2014.

штедње
У циљу штедње средстава буџета Града, овим закључком је дата препорука функционерима и запосленима о начинима за
остваривање уштеде. У складу са истим, запослени и функционери Управе су за сваки службени пут потписивали изјаву
којом се одричу права на дневнице, запосленима чији је рад теренског типа обезбеђене су аутобуске картице на месечном
нивоу, тако да се обиласци газдинстава организују у складу са наведеним.
Решење о именовању комисије за утврђивање штете услед

Градоначелник

1600-1/2014-01

20.5.2014.

елементарних непогода-поплава на територији Града Ниша и
територији градских општина
На територији сеоског подручја Града Ниша није било већих штета услед невремена (поплава) које су задесиле територију
Републике Србије. Агрономи Управе су свакодневно проверали стање култура и објеката на територији Града, путем медија
обавештавали пољопривреднике о начинима заштите биља услед дејства великих падавина које су у том периоду биле
присутне.
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Овлашћење за потписивање Уговора за изградњу колектора

Градоначелник

1711-1/2014-01

20.05.2014.

У циљу реализације Уговора о изградњи колектора за употребљене воде - Поповачки колектор, II деоница кроз насеље
Поповац РШ17 - РШ 29, Градоначелник Града Ниша дао је овлашћење начелнику Управе за пољопривреду и развој села за
потписивање напред наведеног Уговора.
Спроведене активности везане за предметни акт:
-

израда Уговора

-

прибављање мишљења од градског јавног правобраниоца

-

израда овлашћења

-

израда дописа

-

систематизовање документације и дистрибуција.

Решење о образовању Комисије за утврђивање и процену

Градско веће

647-1/2014-03

22.5.2014.

штете настале од елементарне непогоде на територији Града
Ниша
Управа за пољопривреду и развој села активно је у свему поступала у складу са захтевима Штаба за ванредне ситуације,
Градског већа, Сектора за ванредне ситуације МУПа Србије. Те активности су подразумевале излазак на терен агронома
Управе, утврђивање стања култура и објеката, израду извештаја и достављање тражених података.
Решење о давању сагласности на покретање поступка јавне

Градоначелник

1979-1/2014-01

05.06.2014.

набавке - субвенционисање краткорочних кредитних линија у
пољопривреди
Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. годину и Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за територију Града Ниша за 2014. годину опредељена су средства у износу до 6.000.000,00
динара за реализацију мере подршке пољопривреди путем субвенција камате за кредитне линије. Ради уштеде буџетских
средстава и одржавања континуитета подршке пољопривреди и руралном развоју, предложена је мера смањење обима
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финансијских средстава за реализацију ове мере на 2.000.000,00 динара.
У 2014. години, ангажовањем буџетских средстава од 2.000.000,00 динара, омогућиће се пре свега набавка репроматеријала
под повољнијим условима на тржишту у условима јако неповољних временских прилика и великих количина падавина.
Процена је да ће се овим обимом средстава пласирати око 200 краткорочних кредита у периоду од 3 месеца. Максимални
износ кредита по кориснику ће износити 300.000,00 динара у односу на прошлогодишњих 500.000,00 динара, што значи да
ће максимална субвенција по кориснику бити око 30.000,00 динара.
Имајући у виду спремност корисника да ангажују значајна сопствена средства по кредиту, постиже се циљ у виду пласмана
кредита газдинствима која имају развојни карактер и живе од пољопривредне производње.
Решењем Градоначелника број 1505/2014-01 од 29.04.2014. године дата је сагласност на Решење о утврђивању критеријума
за реализацију Програма кредитирања пољопривредне производње број 10-600/2014 од 23.04.2014. године.
Решењем Градоначелника бр.1979-1/2014-01 од 05.06.2014. године дата је сагласност начелнику Управе за пољопривреду
за покретање и реализацију јавне набавке – Субвенционисање краткорочних кредитних линија у пољопривреди.
Одлуком наручиоца, Управе за пољопривреду и развој села Града Ниша, број 10-10872014 од 26.06.2014. године, покренут
је поступак јавне набавке мале вредности, бр. 404-1У/24-2014-11– Субвенционисање краткорочних кредитних линија у
пољопривреди и истовремено је донето Решење о образовању комисије за поступак јавне набавке мале вредности, број 101088/2014 од 26.06.2014. године.
У складу са чланом 85. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12) у поступку избора најповољније
понуде примењен je критеријум – ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.
Р.Б.

Назив или шифра понуђача Број пондера

1.

„OPPORTUNITY BANK“ ад Нови Сад

2.

„КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА„ АД Београд Фил.Ниш 85,13

87,46

Имајући у виду да је критеријум за оценивање понуда економски најповољнија понуда, Начелник наручиоца – Управа за
пољопривреду и развој села прихватио је предлог Комисије да се уговор о јавној набавци услуга, брoj 404-1У/24-2014-11–
Субвенционисање краткорочних кредитних линија у пољопривреди, додели понуђачу - „OPPORTUNITY BANK“ ад Нови Сад
за понуду бр. 882/2014 од 09.07.2014. године.
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Кредитне линије ће се одобравати до утрошка 2.000,000,00 динара за плаћање номиналне камате Банци, а најкасније до
10.11.2014. године.
Решење о давању сагласности на Решење о утврђивању

Градоначелник

2000/2014-01

06.06.2014.

критеријума за реализацију програма за побољшање живота и
ширење економских активности у руралним подручјима за
2014. годину
Градоначелник Града Ниша донео је Решење број 2000/2014-01 од 06.06.2014. године којим се даје сагласност на Решење о
утврђивању критеријума за реализацију Програма за побољшање живота и ширење економских активности у руралним
подручјима за 2014. годину број 10-872/2014 од 30.05.2014. године.
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша
за 2014. годину, за реализацију програма за побољшање живота и ширење економских активности у руралним подручјима за
2014. годину опредељена су средства у укупном износу од 17.910.000 динара. Део средстава у износу од 9.541.937 динара
искоришћен је за измирење обавеза из претходне године. Критеријумима за реализацију Програма за побољшање живота и
ширење економских активности у руралним подручјима за 2014. Годину, дефинисани су намена и начин коришћења
расположивих средстава у износу од 8.368.063,00 динара. Конкурс је објављен 20. јуна 2014. године и трајаће до утрошка
средстава односно најкасније до 1.новембра 2014. године
Програм за побољшање живота и ширење економских активности у руралним подручјима за 2014. годину реализоваће се
кроз:
Програм 1.

Подизање вишегодишњих засада

Програм 2.

Набавка нове специјализоване механизације и опреме

Програм 3.

Набавка квалитетног приплодног материјала у сточарству

Програм 4.

Подршка пољопривредним газдинствима за почетне инвестиције у пољопривредну производњу

Програм 5.

Подршка удружењима за инвестиције у пољопривредну производњу и рурални развој

Подстицајна средства додељују се путем конкурса. Конкурс траје од дана објављивања до утрошка средстава, а најкасније
до 01.11.2014. године.
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Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша
образовала је

Комисију за избор корисника подстицајних средстава по Програму за побољшање живота и ширење

економских активности у руралним подручјима за 2014. годину са задатком да изласком на терен утврди параметре
наведене у конкурсним пријавама и по потреби од подносиоца тражи да достави додатну документације, да у складу са
утврђеним критеријумима изврши бодовање сваког захтева и сачини ранг листу корисника подстицајних средстава, да
поднесе извештај о раду са предлогом корисника подстицајних средстава Комисији за расподелу и контролу управљања
средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша.
Овим програмом на сеоском подручју ће се подржати пројекти регистрованих пољопривредних газдинстава и удружених
произвођача, који ће приказати развојну компоненту у биљној и сточарској производњи, преради, као и у области
непољопривредних делатности и услуга. Реализација Програма за побољшање живота и ширење економских активности у
руралним подручјима допринеће унапређењу конкурентности производа кроз повећање продуктивности и ефикасности
производње, модернизацију процеса производње и пласмана, унапређење искоришћености капацитета производње,
успостављање стандарда квалитета и безбедности хране. Поред тога, допринеће развоју непољопривредних активности на
селу, производњи производа веће додате вредности а све у циљу повећања доходка и побољшања одрживих услова за
живот сеоског становништва.
Решење о стављању ван снаге Решења Градоначелника у вези

Градоначелник

2156/2014-01

23.06.2014.

простора Доње Међурово – објекат Ветеринарске станице
Наведени акт је донео Градоначелник Града Ниша, на основу захтева Управе за пољопривреду и развој села Града Ниша од
04.04.2014. године који је упутила Управи за имовину и инспекцијске послове.
Решењем Градоначелника Града Ниша 919/2011-01 од 31.03.2011. године, Управи за пољопривреду и развој села
распоређен је пословни простор у Доњем Међурову, у објекту ветеринарске станице, укупне површине 75,68м2, који се
налази у петој зони, а састоји се од једанаест просторија. У складу са донетим Решењем, дана 20.04. 2011. године је
извршена записничка примопредаја предметног пословног простора.
Управа за пољопривреду и развој села се, у складу са потребом стационирања Пољочуварске службе, која је формирана
током 2011. године у складу са донетом Одлуком о заштити пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске
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службе на подручју Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“ бр. 22/2010) обратила Управи за имовину и инспекцијске послове,
дана 07.03.2011. са захтевом да омогући коришћење наведеног пословног простора у неведене сврхе. Поред намере да се
простор користи за смештај и рад Пољочуварске службе, планирано је да се исти користи и за формирање производноедукативног центра за развој повртарске производње за потребе удружења повртара.
Управа за пољопривреду и развој села се обратила Служби за одржавање и информатичко комуникационе технологије,
дописом бр. 10-111/2014 од 24.01.2014. године, са захтевом да изради предмер и предрачун радова за адаптацију објекта.
Наведена служба је дописом обавестила Управу за пољопривреду и развој села (након теренског обиласка) да је предметни
простор у изузетно лошем стању, да је бетонски под који належе на земљу пропао, и да је стање зграде у односу на 2011.
много горе, да су зидови одвојени до пола, и у целом објекту су изражене пукотине, што указује на могуће рушење објекта од
слагања. Да би се објекат довео у функционални положај, према допису из наведене Службе, потребна је израда елабората
испитивања конструкције, затим пројекат санације, а тек након тога, израда предмера и предрачуна. Имајући у виду да
буџетом Града Ниша нема предвиђених средстава за претходна испитивања и израду пројеката, да је објекат у веома
лошем стању (без обезбеђене комуналне инфраструктуре, а потребна је ради успостављања производног процеса) и да је
прилазни пут до самог пословног простора веома лош, Управа за пољопривреду и развој села се обратила захтевом Управи
за имовину и инспекцијске послове дана 04.04.2014. године, са захетвом да се предметни простор врати Граду на даље
управљање и располагање.
На основу оваквог чињеничног стања Управа за имовину и инспекцијске послове је предложила Градоначелнику доношење
Решења којим се ставља ван снаге Решење Градоначелника Града Ниша бр. 919/2011-01 од 31.03.2011. године.
Позитивни ефекти стављања у функцију просторе којима располаже Град Ниша, а који се налазе на сеоском подручју Града
Ниша, се огледају у активирању постојећих ресурса, битних за живот, рад, производњу сеоског становништва, односно
економско јачање руралних подручја, као и анимирање младе популације на селу.
Највећи проблем у реализацији оваквих инвестиција је недостатак финансијских средстава и неопремљеност основном
инфраструктуром.
У складу са потребама сеоског становништва потребно је јасно дефинисати приоритете у смислу активирања и улагања у
ресурсе којима располаже Град Ниш, као и начин обезбеђења финансијсих средстава.
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Решење о давању сагласности на Решење о утврђивању

Градоначелник

1848/2014-01

23.06.2014.

критеријума за реализацију мере унапређења контроле и
утврђивања репродуктивног статуса основног матичног запата
говеда на територији Града Ниша
Градоначелник Града Ниша донео је решење 1848/2014-01 од 23.06.2014. године којим је дата сагласност на Решење о о
утврђивању критеријума за реализацију мере Унапређење контроле и утврђивања репродуктивног статуса основног
матичног запата говеда на територији Града Ниша број 10-782/2014 од 19.05.2014. године.
Критеријумима су дефинисани услови и начин реализације мере - унапређење контроле и утврђивања репродуктивног
статуса основног матичног запата говеда на територији Града Ниша.
Унапређење контроле и утврђивања репродуктивног статуса основног матичног запата говеда на територији Града Ниша
реализоваће се ултразвучним прегледом грла говеда после неуспешног трећег покушаја вештачког осемењавања да би се
утврдио репродуктивни статус животиње и дала препорука коју терапију применити у лечењу стерилитета или животињу
уклонити из даље експлоатације.
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша
за реализацију мере -унапређење контроле и утврђивања репродуктивног статуса основног матичног запата говеда на
територији Града Ниша oпредељена су средства у износу од 250.000,00 динара.
Право на коришћења услуге ултразвучног прегледа говеда имају пољопривредни произвођачи - носиоци или чланови
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са пребивалиштем и имовином на територији Града Ниша и
активним статусом у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације
(Сл.гласник РС17/13) и власници су минимум три одрасла грла.
Избор пружаоца услуге за реализацију ове програмске активности врши се на основу критеријума којима ће се дефинисати
референце и потребна расположива опрема
спровешће се путем јавног позива.
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за ултразвучну дијагностику гравидитета и репродуктивних поремећаја и

Решење о давању сагласности на Решење о утврђивању

Градоначелник

1849/2014-01

23.06.2014.

критеријума за реализације мере унапређења функционисања
и планирања развоја газдинства у складу са добром
пољопривредномпраксом

Градоначелник је Решењем број 1849/2014-01 од 23.06.2014. године дао сагласност на Решење о утврђивању критеријума
за реализацију мере - унапређење функционисања и планирање развоја газдинства у складу са добром пољопривредном
праксом, број 10 - 781/2014 од 19.05.2014. године.
Критеријумима су дефинисани услови и начин реализације мере: унапређење функционисања и планирање развоја
газдинства у складу са добром пољопривредном праксом.
Овом мером би се вршило праћење агрометеоролошких услова за развој биљних болести и штеточина, праћење прагова
штетности и разматрање и примена свих мера заштите како би се са што мањим бројем третмана у току године извршила
успешна заштита биљних култура, уз посебну пажњу у делу заштите здравља људи и животне средине.
Право на коришћење услуге препоруке третирања биљних култура имају пољопривредни произвођачи - носиоци или
чланови комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са пребивалиштем и имовином на територији Града Ниша и
активним статусом у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације
(Сл.гласник РС17/13).
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша
за реализацију мере - унапређење функционисања и планирање развоја газдинства у складу са добром пољопривредном
праксом опредељена су средства у износу од 225.000,00 динара.
Уговор о пружању услуга обавештавања пољопривредних произвођача са територије Града Ниша, путем смс порука о
тренутку третирања биљних култура уз препоруку типа хемијских и/или агротехничких мера заштите биља, након
спроведеног поступка набавке, додељен је фирми Агрозем доо, Саветодавна пољопривредна служба Нишавског округа,
улица Добричка број 3 Ниш, и отпочело се са реализацијом уговора.
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Листу корисника услуге препоруке третирања биљних култура сачинио је Одсек за пољопривредну производњу, прераду и
агроекономију Управе за пољопривреду и развој села у сарадњи са изабраним пружаоцем услуге.
Решење о опредељењу средстава за набавку противградних

Градско Веће

859-1/2014-03

26.06.2014.

ракета
Дана 24.06.2014. године, у поподневним часовима територију Града Ниша захватило је велико невреме. Том приликом
дејствовао је систем противградне заштите Сектора за ванредне ситуације - Управа за управљање ризиком и утрошене су
све расположиве противградне ракете.
Имајући у виду настале ванредне околности и потребу заштите људи и имовине од града, било је потребно хитно извршити
набавку нових количина противградних ракетa.
Градско веће Града Ниша, задужило је Управу за пољопривреду и развој села, на основу решења бр. 859-1/2014-03 од
26.06.2014, да спроведе преговарачки

поступак

без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку

противградних ракета, према спецификацији Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ванредне
ситуације – Управе за управљање ризиком.
У складу са чланом 36. став 1, тачка 3, Управа за пољопривреду и развој села поднела је захтев за покретање преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда Управи за финансије - Одсеку за јавне набавке.
На основу члана 36. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12), Управа за пољопривреду и
развој села Града Ниша поднела је захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка Управи за јавне
набавке, Немањина 22-26, 11 000 Београд.
У складу са чланом 36. став 6, активности на спровођењу преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда, могао се спровести и пре достављања мишљења Управе за јавне набавке, на основаност примене преговарачког
поступка.
Управа за јавне набавке дала је позитивно мишљење на основаност примене преговарачког поступка без објаваљивања
позива за подношење понуда бр.404-02-2406/14 од 24.07.2014. године.
Начелник Управе за пољопривреду и развој села донео је Одлуку о покретању преговарачког поступка без објављивања
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позива за подношење понуда за јавну набавку добара брoj 404-3д/2-2014-11.
Додатна количина противградних ракета набављена је у складу са Изменом плана набавки број 1 од 26.06.2014. године и
Изменом финансијског плана број 10-1080/2014 од 26.06.2014. године.
Уговор о јавној набавци противградних ракета за потребе противградне заштите на територији Града Ниша, закључен је
04.07.2014. године са фирмом “Трајал Хем“ д.о.о. Крушевац, у поступку јавне набавке добара брoj 404-3д/2-2014-11.
У просторијама Радарског центра на Каменичком Вису извршена је примопредаја 70 комада ПГР Д-8 између Града Ниша као
донатора са једне стране и примаоца донације - Сектора за ванредне ситуације, са друге стране.
Решење-сагласност начелнику Управе за покретање јавне

Градоначелник

2324-1/2014-01

02.07.2014.

набавке извођење радова на изради бунара
Решењем Градоначелника број 2324-1/2014-01 од 02.07.2014. године, дата је сагласност начелнику Управе за покретање
јавне набавке извођење радова на изради бунара.
Начелник Управе за пољопривреду и развој села донео је одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке радова,
брoj 404-2р/11-2014-11 – извођење радова на изради истражно-експлоатационих бунара, обликована у четири партије и то:
I партија: Израда три истражно-експлоатациона бунара у Доњем Матејевцу;
II партија: Израда два истражно-експлоатациона бунара у Хуму;
III партија: Израда једног истражно-експлоатационог бунара у Горњој Трнави;
IV партија: Разрада четири истражно-експлоатациона бунара (две локације у Горњој Трнави, једна локација у Веле Пољу и
једна локација у Хуму);
У циљу наводњавања пољопривредног земљишта на локацији села Доњи Матејевац (општина Пантелеј) и на локацијама
села Хум и Горња Трнава (општина Црвени Крст), Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, уз подршку
Министарства

пољопривреде

и

заштите

животне

средине,

спровешће

истражне

хидрогеолошке

радове

ради

идентификовања подземних вода и њихове експлоатације. У непосредном окружењу истражног подручја нема значајних
водотокова који би могли да се користе као изворишта воде за наводњавање.
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Студијом „Анализа могућности коришћења површинских и подземних вода погодних за наводњавање пољопривредних
култура на територији Града Ниша“( Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд, 2004. године) и студијом „Студија
о формирању заливних система на површинама дефинисаним као погодним за наводњавање на територији Града Ниша“
(Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, септембар 2011.године), предвиђене су могућности захвтања
подземних вода са предложеним начином захватања дубоких и плитких бунара.
Геолошка и хидрогеолошка истраживања представљена у овим двема студијама су била основ за стицање основне слике о
истражном простору, док је главна подлога за пројектовање истражних радова геофизичко истраживање изведено априла
2014. године.
Крајњи циљ студијско-истраживачких радова је успостављање система за наводњавање вишегодошњих засада воћа и
грожђа у атарима села Хум, Горња Трнава и Доњи Матејевац.
По основу Уредбе Владе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног
земљишта за 2014. годину и Конкурса за доделу средстава на територији Републике Србије које је расписало Министарство
пољопривреде и заштите животне-Управа за пољопривредно земљиште, обезбеђена су финансијска средства у износу од
5.000.000,00 динара.
Решење-сагласност начелнику Управе за покретање јавне

Градоначелник

2325-1/2014-01

02.07.2014.

набавке вршење стручног надзора над истражним радовима за
наводњавање
Решењем Градоначелника број 2325-1/2014-01 од 02.07.2014. године дата је сагласност начелнику Управе за покретање
јавне набавке - вршење стручног надзора над истражним радовима за наводњавање:
•

На изради три истражно-експлоатациона бунара у Доњем Матејевцу

•

На изради два истражно-експлоатациона бунара у Хуму

•

На изради једног истражно-експлоатационог бунара у Горњој Трнави

•

На разради четири истражно-експлоатациона бунара (две локације у Горњој Трнави, једна локација у Веле Пољу и

једна локација у Хуму)
53

Начелник Управе за пољопривреду и развој села, донео је одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности
услуга брoj 404-1У/29-2014-11 – вршење стручног надзора над истражним радовима ради експлоатације подземних вода за
потребе наводњавања.
На основу члана 27. Закона о рударству и геолошким истраживањима

(Службени гласник РС, бр.88/2011 од

24.11.2011.године), у току извођења геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да обезбеди стручни надзор
над извођењем истраживања.
Стручни надзор обухвата проверу: да ли се истражни радови изводе према пројекту геолошких истраживања, квалитета
извођења истражних радова и примену прописа, техничких норматива и норми квалитета, примене мера безбедности и
здравља на раду и заштите животне средине.
По завршетку Пројектом предвиђених геолошких истраживања, израђује се Завршни извештај о резултатима геолошких
истраживања. Извештај о извршеном стручном надзору чини саставни део извештаја о резултатима геолошких
истраживања, односно завршног извештаја.
Решење о давању сагласности Начелнику Управе за

Градоначелник

2326 -1/2014-01

02.07.2014.

покретање јавне набавке за Извођење радова на уређењу
атарских путева
На основу закљученог Уговора између Града Ниша и Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управа за
пољопривредно земљиште бр. 401-00-00096/ 2014-14 од 27.06.2014. год. о додели беспоратних средстава за уређење,
односно ревитализацију пољских путева на територији Града Ниша,

Градоначелник је донео је решење – сагласност

Начелнику Управе за покретање јавне набавке за Извођење радова на уређењу атарских путева на територији Града Ниша.
На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину ('' Сл. Гласник РС '', бр.110/13), Уредбе о утвђивању
програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2014. год. ('' Сл. Гласник РС '',
бр.30/14),Конкурса за доделу средстава на теритирији Републике Србије и Предлога Одлуке Комисије о одобравању
подстицајних бесповратних средстава за уређење – ревитализацију пољских путева на територији Града Ниша, закључен је
горе поменути Уговор . Овим Уговором, Граду Нишу
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одобрена су средства у износу од 18.604.480,00 дин. од стране

Министарства пољопривреде и заштите животне средине, са учешћем Града Ниша у износу од 13.600.000,11 дин.
Укупна средства за уређење – ревитализацију пољских путева износе 32.204.480,11 дин. којима ће се извести радови на
ревитализацији пољских путева у дужини од 39 км. на територији Града Ниша, чиме ће се побољшати инфраструктура у
руралном подручју и олакшати обрада пољопривредног обрадивог земљишта.
Решење о давању сагласности начелнику Управе за покретање

Градоначелник

2327-1/2014-01

02.07.2014.

јавне набавке за израду Програма комасације
На основу члана 54. Статута Града Ниша (Сл.лист Града Ниша“ број 88/2008), Одлуке о Буџету Града Ниша за 2014. годину,
Уговора о финансирању студијско – истраживачких пројеката под

називом „ Израда програма комасације за делове

катастарских општина: Просек-Манастир - 508ха, Малча – 1467ха, Горња Врежина – 764ха и Доња Врежина – 385ха, односно
на укупној површини од око 3.124ха“ између Републике Србије , Министарство пољопривреде и заштите животне средине,
Управа за пољопривредно земљиште и Града Ниша, бр. 401-00-00007/2014-14 од 18.06.2014. и Уговора о финансирању
студијско – истраживачких пројеката под називом „ Израда програма комасације за делове катастарских општина Бубањ,
Горње Међурово, Доње Међурово, Паси Пољана и Чокот на укупној површини од око 2.715ха“ између Републике Србије ,
Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за пољопривредно земљиште и Града Ниша, број: 0000093/2014-14 од 18.06.2014. и Инструкције Градоначелника за спорвођење поступка јавних набавки, број: 2121/2013-01, од
05.06.2013. , Градоначелник Града Ниша донео је Решење, бр. 2327-1/2014-01 од 02.07.2014. , који се даје сагласност
начелнику Управе за пољопривреду и развој села Града Ниша за покретање и реализацију јавне набавке за израду
наведених програма комасације.
Имајући у виду значај спровођења комасације, ради укрупњавања и обликовања поседа, стварање услова за ефикаснију
пољопривредну производњу, заштиту и наводњавање пољопривредног земљишта, Управа за пољопривреду и развој села је
у складу са интересовањем пољопривредника, аплицирала пројектом за израду Програма комасације за напред наведене
КО, према конкурсу

Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управа за пољопривредно земљиште.

Поднети захтеви су одобрени од стране поменутог Министарства и суфинансираће се израда Програма комасације за све
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наведене КО са 75% , одн. 990.000,00 динара. Град је обезбедио учешће од 25%, одн. 330.000,00 динара.
Спроведене су следеће активности до предметног Решења (давање сагласности начелнику Управе за пољопривреду и
развој села Града Ниша за покретање и реализацију јавне набавке за израду наведених програма комасације):
-

израђена пријава за конкурс, 2 пријаве

-

израђен пројектни задатак , 2 задатка

-

израђена спецификација радова и трошкова

-

израђен допис за обезбеђење катастарских података, 1 допис

-

организован и спроведен састанак са представницима катастра, 1 састанак

-

скенирање документације из катастра,

-

систематизовање документа и дистрибуција према наведеном Министартсву до рока за подношење захтева.

Програм комасације се израђује са циљем дефинисања програмских основа за реализацију комасације на подручју
наведених катастарских општина и обухвата дефинисање:
•

границе комасационог подручја

•

врсте и обима комасационих радова (геодетско-техничких радова, радова

•

Комисије за спровођење комасације и њених подкомисија

•

врсте и обима инвестиционих радова,

•

рокова извођења комасационих радова,

•

обима и извора средстава за финансирање радова,

•

финансијско-тржишних и друштвено-економских ефеката спровођења комасације.

У односу на наведени предметни акт, није било проблема.
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Решење о измени Решења о образовању Комисије за

Градоначелник

200-1/2014-01

03.07.2014.

спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини по Програму
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
2014.години
У решењу о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољ.земљишта у државној
својини по Програму заштите , уређења и коришћења пољ.земљишта у 2014.годину мења се тачка II под редним бројем 3 ,
тако да гласи : „Весна Дамјановић, заменик члана, дипломирани правник – Управе за имовину и инспекцијске послове“.
Решење број 200/2014-01 од 11.02.2014.године, остаје непромењено.
Решење о допуни Решења

Градоначелник

2692/2014-01

05.08.2014.

У циљу имплементације стратешких циљева и акционих планова који су овим документом утврђени, а на основу члана 54.
Статута Града Ниша(„Службени лист Града Ниша“ бр.88/08), Градоначелник Града Ниша је дана 16.04.2013. године донео
Решење о образовању тима Града Ниша за имплементацију Плана руралног развоја за Нишавски округ 2012-2021 број
1463/2013-01. У складу са потребама имплементације Плана исто решење се допуњује са два нова члана запослена у
Управи за пољопривреду и развој села који непосредно обављају послове који се односе на имплементацију Плана.
Решење о образовању тима Града Ниша за имплементацију Плана руралног развоја за Нишавски округ 2012-2021,
(„Службени лист Града Ниша“ број 30/13) допуњено је у ставу I, тако што се након тачке 8, додаје: „9. Ана Илић, Управа за
пољопривреду и развој села-члан; 10. Марина Каралеић, Управа за пољопривреду и развој села – члан“.
Решењео давању сагласности за набавку противградне мреже

Градоначелник

2338-1/2014-01

07.07.2014.

Решењем Градоначелника број 2338-1/2014-01 од 07.07.2014. године, дата је сагласност за набавку противградне мреже за
успостављање демо засада.
Начелник Управе за пољопривреду и развој села је донео одлукуо покретању поступка јавне набавке мале вредности
добара брoj 404-1д/28-2014-11– Набавка противградне мреже за успостављање демо засада.
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Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша
за 2014. годину опредељена су средства у укупном износу од 1.300.000 динара за успостављање демо плантаже у воћарској
производњи на репрезентативном регистрованом пољопривредном газдинству. Активности су отпочеле у току 2013.године,
тако што су утврђени критеријуми за избор регистрованог пољопривредног газдинства а након спроведеног конкурса,
стручна комисија је извршила избор газдинства у оквиру кога ће се успоставити демо плантажа. Изабрано је газдинство са
савременим засадом трешње на површини од 0,85 ха на подлози Gisela 6 са размаком садње 3,8 x 2 м и сортама Бурлат и
Лапинс, на катастарским парцелама бр. 2941/1, 2942 и 2966, 2967 и 2968 КО Вртиште. Са носиоцем изабраног газдинства
РПГ 729047001106 Филипом Алексићем закључен је Уговор број 10-1623/2013 од 10.12.2013. године.
Успостављање овакве демо плантаже омогућиће примену савремене технологије у воћарској производњи и едукацију
осталих произвођача са територије Града.
Из свега претходно наведеног, закључујем да је у претходне две године, Управа за пољопривреду и развој села Града
Ниша остварила висок степен реализације свих одлука и других аката чији су доносиоци Скупштина Града Ниша, Градско веће
Града Ниша и Градоначелник Града Ниша, а које се односе на делокруг рада ове Управе.
Број : 10 - 1526/2014
У Нишу, 29.8.2014.
УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА
НАЧЕЛНИК
Саша Стоиљковић
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ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА НИША
Проф др. Зорану Перишићу

У вези са Вашим дописом број 2559/2014-01 од 22.07.2014. године, којим
сте издали налог о достављању извештаја о реализацији и извршавању одлука
и других аката Скупштине Града Ниша, Градског већа, и Градоначелника, за
период 13.07.2012. године до 13.07. 2014. године, обавештавамо Вас о
следећем:
Чланом 79 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша",број
88/2008 )прописано је да се оснива Служба за послове Скупштине Града за
обављање стручних, административних и организационих послова за потребе
Скупштине Града, председника Скупштине Града, радних тела, одборника и
одборничких
Скупштине

група,
Града,

послова

припреме,

нормативно-правних

одржавања
послова,

и

обраде

послова

седница

превентивне

контроле законитости и међусобне усклађености градских прописа, као и
послова редакције службеног гласила Града Ниша и управљања програмом
важећих прописа Града Ниша у електронском облику.
Узимајући у обзир прописану надлежност Службе за послове Скупштине
Града, достављамо вам преглед одлука и аката које је усвојила Скупштина
Града Ниша, преглед објављених аката у Службеном листу Града Ниша и
пречишћене текстова које је Служба израдила, за период 13.07.2012. године до
13.07. 2014.
године.

1

1. Конститутивна седница Скупштине Града Ниша одржана је 12. јула 2012.
године.
2. седница Скупштине Града Ниша одржана је 11. септембра 2012. године.
Утврђени дневни ред седнице имао је 23 тачака.
На овој седници донети су следећи акти:
- ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
НИША
- ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
НИША
- ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА НИША
- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА ”9. МАЈ-СЕВЕР” У ДЕЛУ НОВОПЛАНИРАНЕ УЛИЦЕ (ВЕЗА
УЛИЦЕ БРЕСТОВАЧКЕ И УЛИЦЕ ЈАСТРЕБАЧКИХ ПАРТИЗАНА) У НИШУ
- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА НА
ТРОШАРИНИ У НИШУ
- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА "K4" У
ДЕЛУ РАДНЕ ЗОНЕ СЕВЕР- ЗАПАДНО ОД ПУТА Р-214 У НИШУ
- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ДРЖАВНОГ
ПУТА Р-214 ОД СТАЦИОНАЖЕ 173+255 ДО СТАЦИОНАЖЕ 175+212 У
НИШУ
- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕЗЕРВОАРСКОГ
ПРОСТОРА IV ВИСИНСКЕ ЗОНЕ – ЈУГ НА ЛОКАЦИЈИ "МАРКОВО КАЛЕ"
- ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА "ЛОЗНИ КАЛЕМ" У НИШКОЈ БАЊИ
- ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА ГЕРОНТОЛОГИЈУ И ПАЛИЈАТИВНО
ЗБРИЊАВАЊЕ НИШ
- ОДЛУКА О ПЛАЋАЊУ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРАЊЕ И ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА ЛИЦА
КОЈА СУ СТЕКЛА СТАТУС ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ
УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У ВИДУ ЗАНИМАЊА У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИШ
- ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА У ПРОГРАМУ ''РЕХАБИЛИТАЦИЈА
СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У СРБИЈИ – ФАЗА IV''
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ
ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА НИША
- ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2011. ГОДИНУ
- ОДЛУКАО АНГАЖОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗА ЕКСТЕРНУ
РЕВИЗИЈУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2011. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ГРАДА
НИША У НАЗИВУ СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА КЛУБ ЗА МАЛИ ФУДБАЛ ''НИШ
92''
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ГРАДА
НИША У НАЗИВУ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ''РАДНИЧКИ''
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ГРАДА
НИША У НАЗИВУ ЖЕНСКОГ РУКОМЕТНОГ КЛУБА ''НАИСА''
- РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
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3. седница Скупштине Града Ниша одржана је 18. септембра 2012. године.
Утврђени дневни ред седнице имао је 79 тачака.
На овој седници донети су следећи акти:
- ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
НИША
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАMA
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''МЕДИАНА'' НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПРВЕ
ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ ЗА 2012.
ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НИШКОГ
СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА ЗА 2012. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПОСЛОВНОГ УДРУЖЕЊА ЗОНА УНАПРЕЂЕНОГ ПОСЛОВАЊА ''НИШКА
ВАРОШ'' НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''МЕДИАНА'' НИШ
ЗА 2011. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ТРЖНИЦА'' НИШ
ЗА 2011. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ГРАДСКА
ТОПЛАНА'' НИШ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''НАИССУС'' НИШ
ЗА 2011. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ГОРИЦА'' НИШ ЗА
2011. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА
ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША ЗА 2011. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ПАРКИНГ
СЕРВИС'' НИШ ЗА 2011. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ОБЈЕДИЊЕНА
НАПЛАТА'' НИШ ЗА 2011. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''АЕРОДРОМ НИШ''
У 2011. ГОДИНИ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП ЗА СТАМБЕНЕ
УСЛУГЕ ''НИШСТАН'' НИШ ЗА 2011. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''ГРАДСКА
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА'' НИШ ЗА 2011. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША ЗА 2011. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ ЗА 2011. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈП ЗА РАДИО И
ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ ''НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА'' НИШ У 2011. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НИШКОГ
СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА ЗА 2011. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ
МУЗЕЈА НИШ ЗА 2011. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ ЗА 2011. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ГАЛЕРИЈЕ
САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ ЗА ПЕРИОД 1.1 – 1. 31. 2011.
ГОДИНЕ
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РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ
НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2011. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА У НИШУ ЗА 2011. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ПОЗОРИШТА
ЛУТАКА НИШ ЗА 2011. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' НИШ ЗА 2011. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ОСТВАРЕЊУ ПРОГРАМА
РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2011. ГОДИНУ НАРОДНОГ
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2011.
ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.12.
2011. ГОДИНЕ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕНИМ
ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ОД 01.01. 2011. ДО 31.12. 2011. ГОДИНЕ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК
ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ
''МАРА'' – НИШ ЗА 2011. ГОДИНУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЦЕНТРА
ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО
ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ ''МАРА'' – НИШ ЗА 2011. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''СВЕТИ САВА''
НИШ ЗА 2011. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ ДЕЧЈИ ЦЕНТАР
НИШ ЗА 2011. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ ДЕЧЈЕ
ОДМАРАЛИШТЕ ''ДИВЉАНА'' ЗА 2011. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
''ПЧЕЛИЦА'' НИШ ЗА РАДНУ 2010/2011. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' НИШ ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.12.
2011. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ СИГУРНЕ КУЋЕ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ
ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НИШ ЗА 2011. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПОСЛОВНОГ УДРУЖЕЊА ЗОНА УНАПРЕЂЕНОГ
ПОСЛОВАЊА ''НИШКА ВАРОШ'' НИШ ЗА 2011. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ И
САМОФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОТРЕБА ГРАЂАНА У 2011. ГОДИНИ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ЗА 2011. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ У
2011. ГОДИНИ
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НИШАВСКОГ ОКРУГА
2012.-2021.
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2012. ГОДИНУ

4

-

-

-

-

-

-

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ТАЛЕНТОВАНИХ
УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ЗА 2011. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ЗА 2011. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ АПОТЕКЕ НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ АПОТЕКЕ НИШ ЗА
2011. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ
ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА РАДА И
ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКО – МАТЕРИЈАЛНОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА
ЗДРАВЉА НИШ ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.12. 2011. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ
ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ ЗА 2011. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И РАЗВОЈА ЗАВОДА
ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ''НИШ'' ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ, ПОСЛОВАЊУ И ЗАВРШНОМ
РАЧУНУ ЗА 2011. ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА И
РАЗВОЈА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И
ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ
БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2011. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И РАЗВОЈА ЗАВОДА
ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД I – XII
2011. ГОДИНЕ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
СТАТУТА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА
ЈКП ''МЕДИАНА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП ''ГОРИЦА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈКП
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА СТАТУТА ЈКП ''ПАРКИНГ – СЕРВИС'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
СТАТУТА ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ, СТАМБЕНИХ И
ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ ''ТРЖНИЦА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
СТАТУТА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ''СВЕТИ САВА'' НИШ
РАЗМАТРАЊЕ
И
ОДЛУЧИВАЊЕ
ПРЕДЛОГУ
ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА
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ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНО-РАДНЕ
ЗОНЕ ''ИСТОК'' У НИШУ
РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ НЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И
ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ
БРОЈ 84/2012-01 ОД 7.8.2012. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ПАЛИЛУЛА БРОЈ 152-7/12-02 ОД 20.08.2012.
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ИМЕНОВАЊЕ
РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ИМЕНОВАЊЕ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ПАРКИНГ-СЕРВИС НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ
НИШКА БАЊА

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА JAВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ''ПАРКИНГ – СЕРВИС'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
''НАИССУС'' – НИШ
ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА''
– НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
''НИШСТАН'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
''ТРЖНИЦА'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ
ДЕЛАТНОСТ ''НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА'' - НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ''ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА''
НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ РАДНИКА ''НИШ''
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И
ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' - НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ
МУЗЕЈА НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА НИШКОГ
СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТАРА
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ
УМЕТНОСТИ НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ
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РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТАРА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА СИГУРНЕ
КУЋЕ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП
ДИРЕКЦИЈА ЗА JAВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП
''ПАРКИНГ – СЕРВИС'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП ЗА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ''НАИССУС'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП
''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП ЗА
СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ''НИШСТАН'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП ЗА
ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ ''ТРЖНИЦА'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП ЗА
РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ ''НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА'' - НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП ''ГРАДСКА
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА
ЗДРАВЉА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ''НИШ''
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА
ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' - НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НИШКОГ
СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТАРА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ГАЛЕРИЈЕ
САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ
РЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ
РЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ
РЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТАРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У
ОБРАЗОВАЊУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА СИГУРНЕ
КУЋЕ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА
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4. седница Скупштине Града Ниша одржана је 22 октобра 2012. године.
Утврђени дневни ред седнице имао је 49 тачака.
На овој седници донети су следећи акти:
- РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА OДБОРA
ЗА ИМЕНОВАЊЕ
- РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА OДБОРA
ЗА МАНДАТНО - ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
- РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОР
ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА
- РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ВЕРСКА ПИТАЊА
- РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
- РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА НАЗИВЕ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА И НАЗИВЕ УЛИЦА
- РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
- РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ И ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ
- РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА
ЗА МЛАДЕ
- РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ
- ОДЛУКАО РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2012. ГОДИНУ
- ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ИЗГРАДЊЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЗА 2012. ГОДИНУ
- ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ ЈАВНОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДСКОГ И СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2012. ГОДИНУ
- ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЕЛАБОРАТА О ОПРАВДАНОСТИ ОТУЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – МИНИСТАРСТВО
ЗДРАВЉА-КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
- ОДЛУКА О ОСТВАРИВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ
СПОРТА У ГРАДУ НИШУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП ''МЕДИАНА'' НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ТРЖНИЦА'' НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША
ЗА 2012. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА
ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.
2011. ГОДИНЕ
- РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА
- РЕШЕЊЕ
О
ПОСТАВЉЕЊУ
ЗАМЕНИКА
ГРАДСКОГ
ЈАВНОГ
ПРАВОБРАНИОЦА
- РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ ГРАДА НИША
- РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША
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РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА
ПИТАЊА
РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈКП ''ПАРКИНГ – СЕРВИС'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ''НАИССУС'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП
''МЕДИАНА'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ''НИШСТАН'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ ''ТРЖНИЦА'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈП ЗА АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ ''АЕРОДРОМ НИШ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ''ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ''ГОРИЦА'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА
ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА АПОТЕКА НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ
ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ ''МАРА'' У НИШУ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ''СВЕТИ САВА'' У НИШУ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВА ДЕЧИЈИ
ЦЕНТАР НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ
УНИВЕРЗИТЕТА НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ
ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈКП ''ПАРКИНГ – СЕРВИС'' – НИШ
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РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈКП ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ''НАИССУС'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈКП ''МЕДИАНА'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ''НИШСТАН'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ ''ТРЖНИЦА'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈП ЗА АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ ''АЕРОДРОМ НИШ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ''ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ''ГОРИЦА'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР''
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ
БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У
РАЗВОЈУ ''МАРА'' У НИШУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ''СВЕТИ САВА'' У НИШУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВА ДЕЧИЈИ
ЦЕНТАР НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА ''ПЧЕЛИЦА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ
УНИВЕРЗИТЕТА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ
ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ'' - НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ВУК КАРАЏИЋ'' - НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ'' - ЧОКОТ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ - МИКА'' - НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ДУШАН ТАСКОВИЋ СРЕЋКО'' - СИЋЕВО
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''КОЛЕ РАШИЋ''
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РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ''
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''БРАНКО МИЉКОВИЋ''
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''КРАЉ ПЕТАР I''
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА
ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ''14. ОКТОБАР'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ
- НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВНО-ПОСЛОВНЕ
ШКОЛЕ - НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ МОДЕ И
ЛЕПОТЕ – НИШ
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''МИЈА СТАНИМИРОВИЋ'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ
ШКОЛЕ ''МИЈА СТАНИМИРОВИЋ'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ
ШКОЛЕ ''НИКОЛА ТЕСЛА''– НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ
''СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ''
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ ''БОРА
СТАНКОВИЋ''
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УГОСТИТЕЉСКОТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ
ШКОЛЕ ''ДР МИЛЕНКО ХАЏИЋ''
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ''- НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ВУК КАРАЏИЋ'' - НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ'' - ЧОКОТ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ - МИКА'' - НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''КОЛЕ РАШИЋ''
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''КРАЉ ПЕТАР I''
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА
ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ''14. ОКТОБАР'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ
- НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВНО-ПОСЛОВНЕ
ШКОЛЕ - НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ МОДЕ И
ЛЕПОТЕ – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ
ШКОЛЕ ''МИЈА СТАНИМИРОВИЋ'' – НИШ
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РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ
''СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ''
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УГОСТИТЕЉСКОТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ

5. седница Скупштине Града Ниша одржана је 12. децембра 2012. године.
Утврђени дневни ред седнице имао је 35 тачака.
На овој седници донети су следећи акти:
- ОДЛУКАО ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
- ОДЛУКАО ПРОГЛАШЕЊУ 2013.ГОДИНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА МИЛАНСКОГ
ЕДИКТА
- ОДЛУКАО НАГРАДИ ЗА ТОЛЕРАНЦИЈУ ''ЦАР КОНСТАНТИН''
- ОДЛУКАО ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА
ГРАДА НИША
- ОДЛУКАО ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА И СТАНОВИМА
- ОДЛУКАО ПРАВИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НИША
- ОДЛУКАО ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА
ЕЛЕКТРОНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ НИШ
- РАЗМАТРАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРЕДЛОГУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ-ПРВА ФАЗА
- РАЗМАТРАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРЕДЛОГУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ-ПРВА ФАЗА
- РАЗМАТРАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРЕДЛОГУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА-ПРВА ФАЗА
- ОДЛУКАО ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ''НИШСТАН'' НИШ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША
ЗА 2012. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ГОРИЦА'' –НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''МЕДИАНА'' НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈКП ''МЕДИАНА'' НИШ О СМАЊЕЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА, БРОЈ 1-6691/2
ОД 30.10.2012.ГОДИНЕ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА И
ПРОГРАМА РАДА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НИШУ ЗА 2012. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА''-НИШ ЗА РАДНУ 2012/2013 ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
''ПЧЕЛИЦА''-НИШ ЗА РАДНУ 2011/2012 ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ПАНТЕЛЕЈ, БРОЈ 211-2/12-01 ОД 27.11.2012.ГОДИНЕ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ, БРОЈ 211-4/12-01 ОД 27.11.2012.ГОДИНЕ
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РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЛОВНИК О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ,
БРОЈ 211-5/12-01 ОД 27.11.2012.ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ БРОЈ
158/2012-01 ОД 12.10.2012. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА И
СТУДЕНАТА
РЕШЕЊЕ О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА
СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 80 ГОДИНА ОД
РОЂЕЊА БРАНКА МИЉКОВИЋА
РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА
РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА НАЗИВЕ
ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА И НАЗИВЕ УЛИЦА
РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА
ПИТАЊА
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈП ЗА
АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ ''АЕРОДРОМ НИШ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈКП ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ, СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И
НАКНАДА
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ И САМОФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ
ПОТРЕБА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП ЗА
АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ ''АЕРОДРОМ НИШ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ, СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И
НАКНАДА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ И САМОФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОТРЕБА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА
ГЕРОНТОЛОГИЈУ И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ЗА
АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ ''АЕРОДРОМ НИШ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ЗА ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈУ ''НАИССУС'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ
ДЕЛАТНОСТ ''НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ, СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И
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НАКНАДА
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА АПОТЕКЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ''НИШ''
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' У НИШУ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ИСТОРИСКОГ
АРХИВА НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШТА
ЛУТАКА НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ
МУЗЕЈА НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ГAЛЕРИЈЕ
САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ
УНИВЕРЗИТЕТА НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ
БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У
РАЗВОЈУ ''МАРА''-НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ
ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ''СВЕТИ САВА''НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ
ОДМАРАЛИШТЕ ''ДИВЉАНА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ''ПАРКИНГ
СЕРВИС'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ЗА
АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ ''АЕРОДРОМ НИШ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ЗА ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈУ ''НАИССУС'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈП ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ ''НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА'' НИШ/
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РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ
КОМУНАЛНИХ, СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ''НИШ''
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' У НИШУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ИСТОРИСКОГ АРХИВА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШТА
ЛУТАКА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ГAЛЕРИЈЕ
САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ
УНИВЕРЗИТЕТА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ
БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У
РАЗВОЈУ ''МАРА''-НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ
ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ''СВЕТИ САВА''НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ
ОДМАРАЛИШТЕ ''ДИВЉАНА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ГЕРОНТОЛОГИЈУ И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ ''АЕРОДРОМ НИШ''
НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ВУК КАРАЏИЋ'' - НИШ
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РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ'' – НИШКА БАЊА
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ЛЕЛА ПОПОВИЋ'' МИЉКОВАЦ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''МИРОСЛАВ АНТИЋ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРЕХРАМБЕНО
ХЕМИСКЕ ШКОЛЕ - НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТРГОВИНСКЕ
ШКОЛЕ- НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ НИШКЕ
ГИМНАЗИЈЕ ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УМЕТНИЧКЕ
ШКОЛЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ
ШКОЛЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ
ШКОЛЕ ''ДР МИЛЕНКО ХАЏИЋ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВНО-ПОСЛОВНЕ
ШКОЛЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ МОДЕ И
ЛЕПОТЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' - НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ДУШАН ТАСКОВИЋ СРЕЋКО'' СИЋЕВО
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' ГАБРОВАЦ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ'' – НИШКА БАЊА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ЛЕЛА ПОПОВИЋ'' МИЉКОВАЦ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''МИРОСЛАВ АНТИЋ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ'' НИШ/
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ
ШКОЛЕ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРЕХРАМБЕНО
ХЕМИСКЕ ШКОЛЕ - НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТРГОВИНСКЕ
ШКОЛЕ- НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ НИШКЕ
ГИМНАЗИЈЕ ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УМЕТНИЧКЕ
ШКОЛЕ НИШ
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РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ
ШКОЛЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ
ШКОЛЕ ''ДР МИЛЕНКО ХАЏИЋ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВНО-ПОСЛОВНЕ
ШКОЛЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ МОДЕ И
ЛЕПОТЕ НИШ

6. седница Скупштине Града Ниша одржана је 21. и 24 децембра 2012.
године. Утврђени дневни ред седнице имао је 22 тачке.
На овој седници донети су следећи акти:
- ОДЛУКАО ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
НИША
- ОДЛУКАО БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2013. ГОДИНУ
- ОДЛУКАО УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО
ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА И РАСПОРЕДУ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА НИША ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У 2013. ГОДИНИ
- ОДЛУКАО ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
- РАЗМАТРАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ГРАДА
НИША ЗА 2013. ГОДИНУ
- ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТАИ ИЗГРАДЊЕ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2013. ГОДИНУ
- ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА
КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
ЈАВНОГ
ЗЕМЉИШТА ГРАДСКОГ И СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ ЗА 2013. ГОДИНУ
- ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ПАЛИЛУЛА – ПРВА ФАЗА
- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕПОНИЈЕ СМЕЋА
''БУБАЊ-ЈОВАНОВАЦ'' НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА
- РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА НИША
- РАЗМАТРАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРЕДЛОЗИМА РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ
И ИЗБОРУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА МАНДАТНО – ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
- РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА „НАРОДНИ
УНИВЕРЗИТЕТ“ НИШ
- РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ
БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У
РАЗВОЈУ „МАРА“ НИШ
- РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА „НАРОДНИ
УНИВЕРЗИТЕТ“ НИШ
- РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА
ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО
ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ „МАРА“ НИШ
- РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' – НИШ
- РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
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ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА'' – НИШ
РЕШЕЊЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ
ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ
ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВИМА ПРИВРЕМЕНОГ
УПРАВНОГ ОДБОРА СИГУРНЕ КУЋЕ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ
ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА'' – НИШ
РЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ
ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА СИГУРНЕ КУЋЕ
ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

7. хитна седница Скупштине Града Ниша одржана је 24 децембра 2012.
године. Утврђени дневни ред седнице имао је једну тачку.
На овој седници донета је ОДЛУКА О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТЕ И МИРОВАЊУ
ПОРЕСКОГ ДУГА
8. седница Скупштине Града Ниша одржана је 11, 12. и 13. фебруара 2013.
године. Утврђени дневни ред седнице имао је 54 тачке.
На овој седници донети су следећи акти:
- ОДЛУКАО ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
НИША
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ
МУЗЕЈА НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НИШУ ЗА 2013. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ
НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2013. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ГАЛЕРИЈЕ
САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НИШКОГ
СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА У НИШУ ЗА 2013. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКОГ
АРХИВА НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ПОЗОРИШТА
ЛУТАКА НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У
ОБРАЗОВАЊУ
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РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ''НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА'' НИШ ЗА 2013.
ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ
ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ
ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ ''ДИВЉАНА'' НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ'
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА – ГОДИШЊИ
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''СВЕТИ САВА'' НИШ ЗА
2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА И
ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ,
ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ ''МАРА''
НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2013. ГОДИНУ УСТАНОВЕ '''СИГУРНА КУЋА
ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА''
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ И НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА
ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПОСЛОВНОГ УДРУЖЕЊА ЗОНА УНАПРЕЂЕНОГ ПОСЛОВАЊА ''НИШКА
ВАРОШ'' НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗАВОД
ЗА УРБАНИЗАМ НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП
''НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА'' НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП
ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП
''АЕРОДРОМ НИШ'' ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
''ТРЖНИЦА'' НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
''ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА'' НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
''ГОРИЦА'' НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
''МЕДИАНА'' НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
''НАИССУС'' НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
''ПАРКИНГ – СЕРВИС'' НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП
''НИШСТАН'' НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
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РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША ЗА 2013. ГОДИНУ
ОДЛУКАО ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА СТАТУТА ЈП ''НИШСТАН'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЛОВНИК О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ УСЛУГА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЉУБИШИ МАРКОВИЋУ ОСНИВАЧУ
ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ''НИШКИ ГРАФИТ''
ИЗ НИША, У ОСНИВАЊУ ДА УПОТРЕБЉАВА ИМЕ ГРАДА НИША У СВОМ
ПОСЛОВНОМ ИМЕНУ, КАО ''НИШКИ ГРАФИТ''
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ЗА
ТОЛЕРАНЦИЈУ ''ЦАР КОНСТАНТИН''

-

-

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ''ГРАДСКА
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА''
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ
ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ''ГРАДСКА
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА''
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ
ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА АПОТЕКЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ''НИШ''
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' У НИШУ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ
ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ ''МАРА''-НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ
АРХИВА НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШТА
ЛУТАКА НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ
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МУЗЕЈА НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГAЛЕРИЈЕ
САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НИШКОГ
СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ
ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ''СВЕТИ САВА''НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ
ОДМАРАЛИШТЕ ''ДИВЉАНА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА
ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ''НИШ''
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' У НИШУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ
АРХИВА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШТА
ЛУТАКА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ
МУЗЕЈА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГAЛЕРИЈЕ
САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НИШКОГ
СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ
УНИВЕРЗИТЕТА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈИ
ЦЕНТАР НИШ
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РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ
ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ''СВЕТИ САВА''НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ
ОДМАРАЛИШТЕ ''ДИВЉАНА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТНОВЕ ЗА
ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ИВО АНДРИЋ'' - НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ ''9.МАЈ''
НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''ИВО АНДРИЋ'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ ''9.МАЈ''
НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП ЗА
ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ ''ТРЖНИЦА''
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП ЗА
ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ ''ТРЖНИЦА''
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА МЛАДЕ
РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА МЛАДЕ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЗАВОДА ЗА
ГЕРОНТОЛОГИЈУ И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ
ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕВИЗИЈУ РАДИ ЕКСТЕРНЕ
РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2012. ГОДИНУ
ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ ИНСИСТИРА КОД МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА ХИТНО ПОСТАВИ НАЧЕЛНИКА
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ НИШ

9. седница Скупштине Града Ниша одржана је 13. марта 2013. године.
Утврђени дневни ред седнице имао је 28 тачака.
На овој седници донети су следећи акти:
- ОДЛУКАО ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА
2013. ГОДИНУ
- ОДЛУКАО ЗАДУЖИВАЊУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕФИЦИТА ТЕКУЋЕ
ЛИКВИДНОСТИ
- ОДЛУКАО ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ
ПОРЕСКОГ ДУГА
- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА
''ТРИАНГЛЕ'' СЕВЕРНО ОД УЛИЦЕ ЈОВАНА РИСТИЋА У НИШУ
- ОДЛУКАО МЛАДИМА
- ОДЛУКАО ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НИШ
- РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ И
САМОФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОТРЕБА ГРАЂАНА У 2012. ГОДИНИ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА СТАТУТА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ И САМОФИНАНСИРАЊЕ
ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОТРЕБА ГРАЂАНА
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РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП ЗА СТАМБЕНЕ
УСЛУГЕ ''НИШСТАН'' НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА
ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА СТАТУТА АПОТЕКЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАНТЕЛЕЈ У НИШУ, НАСЕЉЕ ПАНТЕЛЕЈ;
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАЛИЛУЛА У НИШУ.
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ НИШКА
БАЊА У НИШУ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАНТЕЛЕЈ
У НИШУ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА
НИШУ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ МЕДИЈАНА
У НИШУ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА
У НИШУ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАНТЕЛЕЈ
У НИШУ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАНТЕЛЕЈ
У НИШУ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА
У НИШУ.
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА
ЗДРАВЉА НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ''НИШ''
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА
ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ– НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ РАДНИКА ''НИШ''
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И
ТУБЕРКУЛОЗУ– НИШ
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
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РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ
ОДМАРАЛИШТЕ ''ДИВЉАНА''НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП
''ТРЖНИЦА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧИЈЕ
ОДМАРАЛИШТЕ ''ДИВЉАНА''НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП
''ТРЖНИЦА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ
ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ ''МАРА'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШТА
ЛУТАКА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"БРАНИСЛАВ НУШИЋ" – ДОЊА ТРНАВА
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"БРАНКО МИЉКОВИЋ'' - НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ" – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ВОЖД КАРАЂОРЂЕ" – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ МЛАЂИ" – ХУМ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ВУК КАРАЏИЋ'' - НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ'' - ЧОКОТ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" - НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ДУШАН РАДОВИЋ" – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ДУШАН ТАСКОВИЋ СРЕЋКО" – СИЋЕВО
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ЂУРА ЈАКШИЋ'' - ЈЕЛАШНИЦА
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" – НИШКА БАЊА
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ИВО АНДРИЋ" – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ " – МАЛЧА
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
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"КАРАЂОРЂЕ" – ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"КОЛЕ РАШИЋ'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"КРАЉ ПЕТАР I" - НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''МИЛАН РАКИЋ'' - МЕДОШЕВАЦ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"МИРОСЛАВ АНТИЋ" – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ЊЕГОШ" – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"1.МАЈ" – ТРУПАЛЕ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ" – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"РАТКО ВУКИЋЕВИЋ " – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"СВЕТИ САВА" – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА" – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"СТЕФАН НЕМАЊА" – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ЋЕЛЕ КУЛА" – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"УЧИТЕЉ ТАСА" – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ЦАР КОНСТАНТИН" – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ЧЕГАР" – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СПЕЦИЈАЛНЕ
ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „БУБАЊ“ - НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА
ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "14. ОКТОБАР" – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВНОПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ– НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ ''БОРА
СТАНКОВИЋ'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ ''9. МАЈ''
– НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ
''СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ НИШКЕ
ГИМНАЗИЈЕ ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГРАЂЕВИНСКО
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''НЕИМАР'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ
ШКОЛЕ – НИШ
РЕШЕЊЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ
ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ "МИЈА СТАНИМИРОВИЋ" – НИШ
РЕШЕЊЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ
ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ
ШКОЛЕ – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКО
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ "15.МАЈ" – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ
ШКОЛЕ „ДР МИЛЕНКО ХАЏИЋ“ - НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
– НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРЕХРАМБЕНОХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
''12. ФЕБРУАР'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТРГОВИНСКЕ
ШКОЛЕ – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УГОСТИТЕЉСКО
ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ
– НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ МОДЕ И
ЛЕПОТЕ – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "БРАНИСЛАВ НУШИЋ" – ДОЊА ТРНАВА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "БРАНКО МИЉКОВИЋ'' - НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ" – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ВОЖД КАРАЂОРЂЕ" – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ МЛАЂИ" – ХУМ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "ВУК КАРАЏИЋ'' - НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ'' - ЧОКОТ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" - НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "ДУШАН РАДОВИЋ" – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "ДУШАН ТАСКОВИЋ СРЕЋКО" – СИЋЕВО
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ЂУРА ЈАКШИЋ'' - ЈЕЛАШНИЦА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" – НИШКА БАЊА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "ИВО АНДРИЋ" – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ " – МАЛЧА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"КАРАЂОРЂЕ" – ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
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ШКОЛЕ "КОЛЕ РАШИЋ'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "КРАЉ ПЕТАР I" - НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''МИЛАН РАКИЋ'' - МЕДОШЕВАЦ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"МИРОСЛАВ АНТИЋ" – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ЊЕГОШ" – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "1.МАЈ" – ТРУПАЛЕ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ" – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "РАТКО ВУКИЋЕВИЋ " – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "СВЕТИ САВА" – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА" – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "СТЕФАН НЕМАЊА" – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "ЋЕЛЕ КУЛА" – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "УЧИТЕЉ ТАСА" – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "ЦАР КОНСТАНТИН" – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "ЧЕГАР" – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СПЕЦИЈАЛНЕ
ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „БУБАЊ“ - НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА
ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "14. ОКТОБАР" – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВНОПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ– НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ
''БОРА СТАНКОВИЋ'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ ''9. МАЈ''
– НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ
''СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ НИШКЕ
ГИМНАЗИЈЕ ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГРАЂЕВИНСКО
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''НЕИМАР'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ
ШКОЛЕ – НИШ
РЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ "МИЈА СТАНИМИРОВИЋ" – НИШ
РЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ
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ШКОЛЕ – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКО
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ "15.МАЈ" – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ
ШКОЛЕ „ДР МИЛЕНКО ХАЏИЋ“ - НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
– НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРЕХРАМБЕНОХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
''12. ФЕБРУАР'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТРГОВИНСКЕ
ШКОЛЕ – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УГОСТИТЕЉСКО
ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ
– НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ МОДЕ И
ЛЕПОТЕ – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

10. седница Скупштине Града Ниша одржана је 16. априла 2013. године.
Утврђени дневни ред седнице имао је 67 тачака.
На овој седници донети су следећи акти:
- ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ГРАДА НИША И УНИВЕРЗИТЕТА У
НИШУ СА ПРОТОКОЛОМ О САРАДЊИ
- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА
ТРАФОСТАНИЦЕ 110/10 KV ''НИШ 6'' СА ПРИКЉУЧНИМ ДВОСТРУКИМ
ДАЛЕКОВОДОМ 110/10 KV У НИШУ
- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДМОРИШТА
''ТРУПАЛЕ'' ТИП II – ЛЕВО НА ПРОСТОРУ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА
АУТОПУТА Е – 75, ДЕОНИЦА БЕОГРАД – НИШ
- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МЕДОШЕВАЧКОГ
КОЛЕКТОРА ЗА ОДВОЂЕЊЕ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА
- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОПОВАЧКИХ
КОЛЕКТОРА ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА
- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЧАМУРЛИЈСКИХ
КОЛЕКТОРА ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА
- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТРУПАЛСКИХ
КОЛЕКТОРА ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА
- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИМАРНОГ
ЦЕВОВОДА ДРУГЕ ВИСИНСКЕ ЗОНЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА ОД НАСЕЉА
ДОЊИ КОМРЕН У ПРАВЦУ НАСЕЉА ГОРЊА ТОПОНИЦА СА ЛОКАЦИЈОМ
ПЛАНИРАНОГ РЕЗЕРВОАРА
- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА У КО ТРУПАЛЕ
- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПУТА ПЛОЧЕ –
БОЈАНИНЕ ВОДЕ (СКИЈАШКИ ЦЕНТАР)
- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СКИЈАЛИШТА
''БОЈАНИНЕ ВОДЕ'' НА СУВОЈ ПЛАНИНИ
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ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕПОНИЈЕ СМЕЋА
''БУБАЊ – ЈОВАНОВАЦ'' НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОЛЕКТОРА ОД НАСЕЉА 9. МАЈ ДО НИШАВСКОГ КОЛЕКТОРА
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗОНА ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА
ДОМА ЗДРАВЉА НИШ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ ''ГАЛЕРИЈА САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ'' ЗА
ПЕРИОД ОД 1.1. – 31.12. 2012. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ПОЗОРИШТА
ЛУТАКА НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ
МУЗЕЈА НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ
НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ
ОРКЕСТРА ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2012. ГОДИНУ НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' НИШ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА
2012. ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊЕГ
ОБРАЧУНА УСТАНОВЕ ''НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ'' НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2012.
ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА
ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.
2012. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР
НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ
ОДМАРАЛИШТЕ ''ДИВЉАНА'' ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ,
ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ ''МАРА''
НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''СВЕТИ САВА''
НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ О ОСТВАРЕНИМ
ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА У НИШУ ЗА 2012. ГОДИНУ
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РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ СИГУРНЕ КУЋЕ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ
НАСИЉА ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' НИШ ЗА ПЕРИОД 1.1. – 31.12. 2012.
ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПОСЛОВНОГ УДРУЖЕЊА ЗОНА УНАПРЕЂЕНОГ
ПОСЛОВАЊА ''НИШКА ВАРОШ'' НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ЗА 2012. ГОДИНУ
РАЗМАТРАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
РАЗМАТРАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРЕДЛОГУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''ГРАДСКА
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА'' НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА
ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ТРЖНИЦА'' НИШ
ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''МЕДИАНА'' НИШ
ЗА ПОСЛОВНУ 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ОБЈЕДИЊЕНА
НАПЛАТА'' НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ’’ПАРКИНГ
СЕРВИС'' НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ ЈП ЗА АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ ''АЕРОДРОМ НИШ'' НИШ ЗА
2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''НАИССУС'' НИШ
ЗА I-XII 2012. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ГРАДСКА
ТОПЛАНА'' НИШ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ГОРИЦА'' НИШ ЗА
2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈП ЗА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈСКУ
ДЕЛАТНОСТ ''НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА'' ЗА 2012. ГОДИНУ
ОДЛУКАО ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА
2013. ГОДИНУ
ОДЛУКАО ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ
БОДА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ГРАЋЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
РАЗМАТРАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРЕДЛОГУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПРОГРАМА
РОБНИХ РЕЗЕРВИ ГРАДА НИША ЗА 2013. – 2017. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
30
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РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НИШКОГ
СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ
ОРКЕСТРА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ ''ДИВЉАНА''-НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ
ОДМАРАЛИШТЕ ''ДИВЉАНА''-НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' ГАБРОВАЦ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ'' КАМЕНИЦА
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ВОЖД КАРАЂОРЂЕ" – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ МЛАЂИ" – ХУМ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" – НИШКА БАЊА
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"КАРАЂОРЂЕ" – ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ЛЕЛА ПОПОВИЋ " –МИЉКОВАЦ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''МИЛАН РАКИЋ'' - МЕДОШЕВАЦ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"МИРОСЛАВ АНТИЋ" – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"СТЕФАН НЕМАЊА" – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СПЕЦИЈАЛНА
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „БУБАЊ“ - НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА
ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "14. ОКТОБАР" – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ ''9. МАЈ''
– НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ
''СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГРАЂЕВИНСКО
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''НЕИМАР'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ
– НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ
– НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКО
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ "15.МАЈ" – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРЕХРАМБЕНО31

-

ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
''12. ФЕБРУАР'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УГОСТИТЕЉСКО
ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ
– НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' ГАБРОВАЦ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ'' КАМЕНИЦА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"БРАНКО МИЉКОВИЋ'' - НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ВОЖД КАРАЂОРЂЕ" – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ МЛАЂИ" – ХУМ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ЂУРА ЈАКШИЋ'' - ЈЕЛАШНИЦА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" – НИШКА БАЊА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ " – МАЛЧА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"КАРАЂОРЂЕ" – ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ЛЕЛА ПОПОВИЋ " –МИЉКОВАЦ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''МИЛАН РАКИЋ'' - МЕДОШЕВАЦ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"МИРОСЛАВ АНТИЋ" – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ" – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"СТЕФАН НЕМАЊА" – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СПЕЦИЈАЛНА
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „БУБАЊ“ - НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА
ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "14. ОКТОБАР" – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ ''9. МАЈ''
– НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ
''СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГРАЂЕВИНСКО
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''НЕИМАР'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ
– НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ
– НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКО
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ "15.МАЈ" – НИШ
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ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ – НИШ
- РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
''12. ФЕБРУАР'' – НИШ
- РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УГОСТИТЕЉСКО
ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ – НИШ
- РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ
– НИШ
- РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 80 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА БРАНКА МИЉКОВИЋА
- РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 80
ГОДИНА ОД РОЂЕЊА БРАНКА МИЉКОВИЋА
- ДЕКЛАРАЦИЈА О ЗАБРАНИ КОРИШЋЕЊА, УЗГАЈАЊА И ШИРЕЊА ГМО НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
11. седница Скупштине Града Ниша одржана је 23. марта 2013. године.
Утврђени дневни ред седнице имао је 35 тачака.
На овој седници донети су следећи акти:
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ПАРКИНГ – СЕРВИС'' – НИШ
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' НИШ
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ ''ТРЖНИЦА'' НИШ
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГОРИЦА'' НИШ
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ''НАИССУС''
НИШ
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ’’МЕДИАНА'' НИШ
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА
АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ ''АЕРОДРОМ НИШ''
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ''НИШСТАН'' НИШ
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА'' НИШ
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ ''НИШКА
ТЕЛЕВИЗИЈА''
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА РАДА И
РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД I-XII 2012. ГОДИНЕ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ
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РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И РАЗВОЈА ЗАВОДА
ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА
ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ, ПОСЛОВАЊУ И ЗАВРШНОМ
РАЧУНУ ЗА 2012. ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
''НИШ''
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ''НИШ'' У НИШУ ЗА 2013. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА РАДА ЗА
ПЕРИОД 01.01.2012.-31.12.2012. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКО –
МАТЕРИЈАЛНОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2012. ГОДИНЕ
ДОМА ЗДРАВЉА НИШ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ
ЗА 2013. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ФОНДА ЗА РАЗВОЈ И САМОФИНАНСИРАЊЕ
ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОТРЕБА ГРАЂАНА У 2013. ГОДИНИ
- ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ЗА 2012. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ
НИШ
- РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈКП
''ГОРИЦА'' НИШ
- РЕШЕЊЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ
ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У
ОБРАЗОВАЊУ – НИШ
- РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ НИШ
- РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – НИШ
- РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП
''ГОРИЦА'' НИШ
- РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА
- РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА НИШ
- РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НИШКОГ
СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА
- РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА НИШ
- РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ
''БОРА СТАНКОВИЋ'' НИШ
- РАЗМАТРАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРЕДЛОГУ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ ''БОРА СТАНКОВИЋ'' НИШ
-

12. седница Скупштине Града Ниша одржана је 14. јуна 2013. године.
Утврђени дневни ред седнице имао је 48 тачака.
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-

-

-

На овој седници донети су следећи акти:
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ПАРКИНГ – СЕРВИС'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ ''ТРЖНИЦА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ГОРИЦА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ''НАИССУС'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ
НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ, СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ’’МЕДИАНА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ ''АЕРОДРОМ НИШ''
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ''НИШСТАН'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ ''НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА''
ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ
БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У
РАЗВОЈУ ''МАРА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ АПОТЕКЕ НИШ ЗА
2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ АПОТЕКЕ НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ТРЖНИЦА'' НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА И
ПРОГРАМА РАДА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НИШУ ЗА 2013. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АЕРОДРОМА
''КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ'' У НИШУ
ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА НИШКИ РЕГИОН
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-

-

-

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОДЛУКА О ПАРТНЕРСТВУ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ СЕКТОРА У ОБЛАСТИ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА ГРАДА НИША У ПРОГРАМУ ЗА
ИЗМИРИВАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ
ИЗДАТАКА ПРЕМА ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2012. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА
НИША
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА МАНИФЕСТАЦИЈЕ КЊИЖЕВНА
КОЛОНИЈА ''СИЋЕВО''
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА МАНИФЕСТАЦИЈЕ НИШКИХ
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИХ МУЗИЧКИХ СВЕЧАНОСТИ ''НИМУС''
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ФЕСТИВАЛ
ГЛУМАЧКИХ ОСТВАРЕЊА ИГРАНОГ ФИЛМА ''ФИЛМСКИ СУСРЕТИ НИШ''
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЛИКОВНА
КОЛОНИЈА ''СИЋЕВО''
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ''НИСОМНИЈА''МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ
РЕШЕЊЕ
О
ОБРАЗОВАЊУ
САВЕТА
МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ NIŠVILLE ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ
РЕШЕЊЕ
О
ОБРАЗОВАЊУ
САВЕТА
МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ ХОРСКЕ СВЕЧАНОСТИ
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА МАНИФЕСТАЦИЈЕ НОВОГОДИШЊИ
КОНЦЕРТ БЕЧКИХ ВАЛЦЕРА
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ''МАЈСКА ПЕСМА''
ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈЕ МУЗИКЕ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' – НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ЋЕЛЕ КУЛА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ
ШКОЛЕ ''ДР МИЛЕНКО ХАЏИЋ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ЋЕЛЕ КУЛА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ
ШКОЛЕ ''ДР МИЛЕНКО ХАЏИЋ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ НИШ У СТАЛНОМ САСТАВУ
ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ ПОДРЖАВА ПРЕДЛОГ ЕД ''ЈУГОИСТОК'' Д.О.О. НИШ
ЗА РЕГУЛИСАЊЕ СТАРОГ ДУГА КУПАЦА ЗА ПРЕУЗЕТУ ЕЛЕКТРИЧНУ
ЕНЕРГИЈУ СА КОНЗУМНОГ ПОДРУЧЈА ЕД ''ЈУГОИСТОК'' Д.О.О. НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ БАЛКАН
МАГНЕТ Д.О.О. ИЗ НИША ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРБА ГРАДА НИША У
КОМЕРЦИЈАЛНЕ И МАРКЕТИНШКЕ СВРХЕ

13. хитна седница Скупштине Града Ниша одржана је 26. јуна 2013. године.
Утврђени дневни ред седнице имао је 1 тачку.
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На овој седници донета је ОДЛУКА О ПОСТУПКУ ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА
ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
14. хитна седница Скупштине Града Ниша одржана је 2. августа 2013.
године. Утврђени дневни ред седнице имао је 3 тачке.
На овој седници донети су следећи акти:
- ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЕЛАБОРАТА О ОПРАВДАНОСТИ ОТУЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ОБАВЕЗЕ
ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ,НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У ОКВИРУ
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СЕВЕР
- РЕШЕЊЕ
О
ПРИХВАТАЊУ
ПРЕНОСА
ПРАВА
СВОЈИНЕ
НА
НЕПОКРЕТНОСТИМА УЗ НАКНАДУ ОД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ –
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ПОКРЕЋЕ ПОСТУПАК ПРЕНОСА ПРАВА ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ НА ЧЕТИРИ ПУТНИЧКА МОТОРНА ВОЗИЛА МАРКЕ CHEVROLET
ORLANDO 1,8 LS+, У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША, МИНИСТАРСТВУ
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ У
НИШУ, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, БЕЗ НАКНАДЕ
15. седница Скупштине Града Ниша одржана је 29. августа 2013. године.
Утврђени дневни ред седнице имао је 15 тачака.
На овој седници донети су следећи акти:
- ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И
ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
- ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ПРИГРАДСКОМ
САОБРАЋАЈУ НА ЛИНИЈИ 32 Л
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА
2013. ГОДИНУ
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА
ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ НИШУ
- ОДЛУКА О КОМУНАЛНОМ РЕДУ
- ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША
- ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОПОВАЧКИХ КОЛЕКТОРА ЗА ОДВОЂЕЊЕ
АТМОСФЕРСКИХ И УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА
- ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ''ТРИАНГЛЕ'' СЕВЕРНО ОД
УЛИЦЕ ЈОВАНА РИСТИЋА У НИШУ
- РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ПРЕНОСИ ПРАВО ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА ЧЕТИРИ
ПУТНИЧКА МОТОРНА ВОЗИЛА МАРКЕ CHEVROLET ORLANDO 1,8LS+, У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША, МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ У НИШУ,
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, БЕЗ НАКНАДЕ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА
- РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАЛИЛУЛА У НИШУ, НАСЕЉЕ ПАСИ ПОЉАНА, ТЗВ. ''ПУТ ЗА МЕЂУРОВО''
- РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАЛИЛУЛА У НИШУ, НАСЕЉЕ ПАСИ ПОЉАНА, ВЕЗА БЛОКА 20 И 21
- РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ БОРСКЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
МЕДИЈАНА У НИШУ, НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
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-

РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ БОРИСА КРАЈГЕРА У
ОПШТИНИ МЕДИЈАНА У НИШУ, НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ БОРЕ СТАНКОВИЋА У
ОПШТИНИ МЕДИЈАНА У НИШУ, НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ БОРАЧКЕ У ГРАДСКОЈ
ПАЛИЛУЛА У НИШУ, НАСЕЉЕ 9. МАЈ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ БАНАТСКЕ У ГРАДСКОЈ
НИШКА БАЊА НИШУ, НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ВАЉЕВСКЕ У ГРАДСКОЈ
ПАЛИЛУЛА У НИШУ, НАСЕЉЕ 9. МАЈ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ВАСЕ ПЕЛАГИЋА У
ОПШТИНИ НИШКА БАЊА НИШУ; НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА.

ГРАДСКОЈ
ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ
ОПШТИНИ
ОПШТИНИ
ГРАДСКОЈ

16. седница Скупштине Града Ниша одржана је 26. јуна 2013. године.
Утврђени дневни ред седнице имао је 15 тачака.
На овој седници донети су следећи акти:
- ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ПАЛИЛУЛА-ДРУГА ФАЗА
- ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ''К1'' У ДЕЛУ РАДНЕ ЗОНЕ
''СЕВЕР''-ЗАПАДНО ОД ПУТА Р-214 У НИШУ
- ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ''К4'' У ДЕЛУ РАДНЕ ЗОНЕ
''СЕВЕР''-ЗАПАДНО ОД ПУТА Р-214 У НИШУ
- ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОЛЕКТОРА ОД
НАСЕЉА ''9. МАЈ'' ДО НИШАВСКОГ КОЛЕКТОРА
- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ''Б4'' У ПОЈАСУ
РЕКЕ НИШАВЕ У НИШУ
- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
ЈУЖНО ОД РЕКЕ НИШАВЕ (ОД БУЛЕВАРА МЕДИЈАНА ДО ГРАНИЦЕ II ФАЗE
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА) У
НИШУ
- ОДЛУКА О БРАТИМЉЕЊУ И УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДА
НИША (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ГРАДА БЕЛГОРОДА (РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА)
- ОДЛУКА О БРАТИМЉЕЊУ И УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДА
НИША (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ГРАДА ВИТЕПСКА (РЕПУБЛИКА
БЕЛОРУСИЈА)
- ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ИЗГРАДЊЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЗА 2013. ГОДИНУ
- ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЈАВНОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДСКОГ И
СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2013. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША ЗА 2013. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''МЕДИАНА'' НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ
ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ У НИШУ
- ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊА УЛИЦА, ПУТЕВА И ДРУГИХ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ
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ОДЛУКА О ПОСТУПКУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИРАЊА, ИЗГРАДЊЕ И
УПРАВЉАЊА СИСТЕМОМ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПРИХВАТАЊУ ПРЕНОСА ПРАВА
СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА УЗ НАКНАДУ ОД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМИНИСТАРСТВA ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА
ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО
ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ ''МАРА''-НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА СИГУРНЕ КУЋЕ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ
НАСИЉА
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК
ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ
''МАРА''-НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ
УМЕТНОСТИ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА СИГУРНЕ КУЋЕ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ
ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА
НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ГАЛЕРИЈЕ
САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''СВЕТИ САВА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ
ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ ''МАРА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И
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ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШТА
ЛУТАКА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ГАЛЕРИЈЕ
САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ
ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ''СВЕТИ САВА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО
ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ ''МАРА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТAНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''БРАНКО МИЉКОВИЋ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ЛЕЛА ПОПОВИЋ'' МИЉКОВАЦ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ВОЖД КАРАЂОРЂЕ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''МИРОСЛАВ АНТИЋ'''НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''СТЕФАН НЕМАЊА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ
''СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ
У НИШУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''БРАНКО МИЉКОВИЋ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ЛЕЛА ПОПОВИЋ'' МИЉКОВАЦ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
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''БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ВОЖД КАРАЂОРЂЕ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''МИРОСЛАВ АНТИЋ'''НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''СТЕФАН НЕМАЊА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ'' КАМЕНИЦА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ
''СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКА
ШКОЛЕ ''ДР МИЛЕНКО ХАЏИЋ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ
У НИШУ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ И САМОФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОТРЕБА
ГРАЂАНА
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ И
САМОФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОТРЕБА ГРАЂАНА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ''ГОРИЦА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
''НИШСТАН'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ''МЕДИАНА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ''ГРАДСКА СТАМБЕНА
АГЕНЦИЈА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ
ДЕЛАТНОСТ ''НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ
''АЕРОДРОМ НИШ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
''НАИССУС'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
''ТРЖНИЦА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ''ПАРКИНГ СЕРВИС'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ
КОМУНАЛНИХ, СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП ''ПАРКИНГ СЕРВИС'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
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ОДБОРА ЈКП ''МЕДИАНА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ''НАИССУС'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП ''ГОРИЦА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ ''ТРЖНИЦА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ, СТАМБЕНИХ И
ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ''НИШСТАН'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈП ''ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ ''АЕРОДРОМ НИШ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈП ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ ''НИШКА
ТЕЛЕВИЗИЈА'' НИШ

17. седница Скупштине Града Ниша одржана је 29. ноембра 2013. године.
Утврђени дневни ред седнице имао је 30 тачака.
На овој седници донети су следећи акти:
- ДЕКЛАРАЦИЈА О БОРБИ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
- ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ГРАДУ НИШУ
- ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
- ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ
- ОДЛУКА О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
- ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА НИША
- ОДЛУКА О ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ОРГАНИЗОВАЊУ
ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НИША
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ
СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКИХ
УПРАВА ГРАДА НИША
- РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ПРИБАВЉА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА НИША
НЕПОКРЕТНОСТ, ВЕРСКИ ОБЈЕКАТ – ХРАМ ПОСВЕЋЕН СВ. ВАСИЛИЈУ
ОСТРОШКОМ, ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗГРАДЊОМ ГРАДА НИША И СРПСКЕ
ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ – ЕПАРХИЈЕ НИШКЕ НА ЛОКАЦИЈИ НАСЕЉЕ
''ДУВАНИШТЕ'' У НИШУ
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РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
''ПЧЕЛИЦА'' ЗА РАДНУ 2012/2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' НИШ ЗА РАДНУ 2013/2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ПАРКИНГ – СЕРВИС'' – НИШ ЗА
2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАНТЕЛЕЈ, НАСЕЉЕ ВИНИК НА ВИНИЧКОМ БРДУ, КОЈА СЕ ПРОСТИРЕ ОД
АУТОПУТА БЕОГРАД – СОФИЈА ДО РАСКРСНИЦЕ УЛИЦА, А НАЛАЗИ СЕ НА
КП.БР. 6934 КО КАМЕНИЦА;
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАНТЕЛЕЈ, НАСЕЉЕ ВИНИК НА ВИНИЧКОМ БРДУ, КОЈА СЕ НАЛАЗИ СЕ НА
КП.БР. 6870 КО КАМЕНИЦА;
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАНТЕЛЕЈ, НАСЕЉЕ ВИНИК НА ВИНИЧКОМ БРДУ, КОЈА СЕ НАЛАЗИ СЕ НА
КП.БР. 6871 КО КАМЕНИЦА;
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАНТЕЛЕЈ, НАСЕЉЕ ВИНИК НА ВИНИЧКОМ БРДУ, КОЈА СЕ НАЛАЗИ СЕ НА
КП.БР. 6934 КО КАМЕНИЦА;
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАНТЕЛЕЈ, НАСЕЉЕ ВИНИК НА ВИНИЧКОМ БРДУ, КОЈА СЕ НАЛАЗИ СЕ НА
КП.БР. 7006 КО КАМЕНИЦА;
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАНТЕЛЕЈ, НАСЕЉЕ ВИНИК, КОЈА СЕ НАЛАЗИ СЕ НА КП.БР. 7991/2 КО
КАМЕНИЦА;
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАНТЕЛЕЈ, НАСЕЉЕ ВИНИК, КОЈА СЕ НАЛАЗИ СЕ НА КП.БР. 7995/1 КО
КАМЕНИЦА;
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАНТЕЛЕЈ, НАСЕЉЕ ВИНИК, КОЈА СЕ НАЛАЗИ СЕ НА КП.БР. 7996 КО
КАМЕНИЦА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ СТАРИНЕ НОВАКА У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ НИШКА БАЊА У НИШУ, НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ПРОЛОМСКЕ У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА У НИШУ, НАСЕЉЕ 9. МАЈ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ НИШКА БАЊА У НИШУ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ 27. МАРТА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
НИШКА БАЊА У НИШУ, НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ИВАНА КОСАНЧИЋА У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА НИШУ, НАСЕЉЕ 9. МАЈ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА У
ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ НИШКА БАЊА У НИШУ, НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ БАШТОВАНСКЕ У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ НИШКА БАЊА У НИШУ, НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ БОРИВОЈА НИКОЛИЋА У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА У НИШУ, НАСЕЉЕ СУВИ ДО;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ БРАНКА ДЕВИЋА ДЕВЕ У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ МЕДИЈАНА У НИШУ, НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ БРЕСТОВАЧКЕ У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА У НИШУ, НАСЕЉЕ 9. МАЈ;
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РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ВЛАСИНСКЕ У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ МЕДИЈАНА У НИШУ, НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ВЛАСИНСКЕ У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА У НИШУ, НАСЕЉЕ СУВИ ДО;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ВОЖДА КАРАЂОРЂА У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ НИШКА БАЊА У НИШУ, НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ВОЖДА КАРАЂОРЂА У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА У НИШУ, НАСЕЉЕ 9. МАЈ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ВРАЊАНСКЕ У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ МЕДИЈАНА У НИШУ, НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ГРДЕЛИЧКЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАЛИЛУЛА У НИШУ, НАСЕЉЕ 9. МАЈ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ 9. МАЈА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАЛИЛУЛА У НИШУ, НАСЕЉЕ СУВИ ДО;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА У
ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ МЕДИЈАНА У НИШУ, НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ДОЈРАНСКЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
МЕДИЈАНА У НИШУ, НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ДОЉЕВАЧКЕ У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ МЕДИЈАНА У НИШУ, НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ДУШАНА ТРИВУНЦА У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ ПАНТЕЛЕЈ У НИШУ, НАСЕЉЕ ДОЊА ВРЕЖИНА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ЂУРЕ ЈАКШИЋА У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ МЕДИЈАНА У НИШУ, НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ЗАЈЕЧАРСКЕ У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ МЕДИЈАНА У НИШУ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ЗАПЛАЊСКЕ У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ МЕДИЈАНА У НИШУ, НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ЗЕКЕ БУЉУБАШЕ У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ НИШКА БАЊА У НИШУ, НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА У
ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА У НИШУ, НАСЕЉЕ СУВИ ДО;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ЈАСТРЕБАЧКЕ У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ ПАНТЕЛЕЈ У НИШУ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ КАБЛАРСКА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ЦРВЕНИ КРСТ У НИШУ, НАСЕЉЕ БРАНКО БЈЕГОВИЋ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ КАМЕНИЧКА У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ МЕДИЈАНА У НИШУ, НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ КАРЛОВАЧКА У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ ПАНТЕЛЕЈ У НИШУ, НАСЕЉЕ ДОЊА ВРЕЖИНА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ КОПАОНИЧКЕ У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА У НИШУ, НАСЕЉЕ 9. МАЈ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ КОЧЕ КАПЕТАНА У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ ПАНТЕЛЕЈ У НИШУ, НАСЕЉЕ ДОЊА ВРЕЖИНА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ КРУШЕВАЧКЕ У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ ПАНТЕЛЕЈ У НИШУ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ КРУШЕВАЧКЕ У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА У НИШУ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ КУТИНСКЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАЛИЛУЛА У НИШУ, НАСЕЉЕ СЕВЕРНО ОД КО СУВИ ДО;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ КУТИНСКЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
НИШКА БАЊА У НИШУ, НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА;
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РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ЛИЧКЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
НИШКА БАЊА У НИШУ, НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ЛОВАЧКЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАНТЕЛЕЈ У НИШУ, НАСЕЉЕ ДОЊА ВРЕЖИНА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ЛОВАЧКЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАЛИЛУЛА У НИШУ, НАСЕЉЕ 9. МАЈ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ ПАНТЕЛЕЈ У НИШУ, НАСЕЉЕ ДОЊА ВРЕЖИНА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ МАЛЧАНСКА У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ ПАНТЕЛЕЈ У НИШУ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ МАРШАЛА ТИТА У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ МЕДИЈАНА У НИШУ, НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА У
ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ МЕДИЈАНА У НИШУ, НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ МОШЕ ПИЈАДЕ У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ МЕДИЈАНА У НИШУ, НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ МРАМОРСКЕ У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА У НИШУ, НАСЕЉЕ 9. МАЈ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ НЕВЕСИЊСКЕ У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ НИШКА БАЊА У НИШУ, НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ МЕДИЈАНА У НИШУ, НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ОХРИДСКЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
МЕДИЈАНА У НИШУ, НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ''СВЕТИ САВА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ
БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У
РАЗВОЈУ ''МАРА''-НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ''СВЕТИ САВА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ
БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У
РАЗВОЈУ ''МАРА''-НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА
ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА АПОТЕКЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
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ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ''НИШ''
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' У НИШУ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ИСТОРИJСКОГ АРХИВА НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ГAЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ НИШКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''СВЕТИ САВА''НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР''
НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ
ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ ''МАРА''-НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ ''ДИВЉАНА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ''НИШ''
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
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ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' У НИШУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ИСТОРИJСКОГ АРХИВА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ГAЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ НИШКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ
ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ''СВЕТИ САВА''НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА
ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО
ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ ''МАРА''-НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ ''ДИВЉАНА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ГЕРOНТОЛОГИЈУ И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''КРАЉ ПЕТАР I'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ЋЕЛЕ КУЛА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''УЧИТЕЉ ТАСА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''МИРОСЛАВ АНТИЋ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ'' ЧОКОТ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''МИЛАН РАКИЋ'' МЕДОШЕВАЦ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ НИШКЕ
ГИМНАЗИЈЕ ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВНО ПОСЛОВНЕ
ШКОЛЕ НИШ
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РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРЕХРАМБЕНОХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГРАЂЕВИНСКО
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''НЕИМАР'' НИШ
РЕШЕЊЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ
ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТРГОВИНСКЕ
ШКОЛЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА
ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ '''14.ОКТОБАР'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
''12. ФЕБРУАР'' НИШ
РЕШЕЊЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ
ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''МИЈА СТАНИМИРОВИЋ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''КРАЉ ПЕТАР I'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ЋЕЛЕ КУЛА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''УЧИТЕЉ ТАСА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''МИРОСЛАВ АНТИЋ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ'' ЧОКОТ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''МИЛАН РАКИЋ'' МЕДОШЕВАЦ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ НИШКЕ
ГИМНАЗИЈЕ ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВНО ПОСЛОВНЕ
ШКОЛЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРЕХРАМБЕНОХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГРАЂЕВИНСКО
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''НЕИМАР'' НИШ
РЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТРГОВИНСКЕ
ШКОЛЕ НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА
ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ '''14.ОКТОБАР'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
''12. ФЕБРУАР'' НИШ
РЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''МИЈА СТАНИМИРОВИЋ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ И САМОФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОТРЕБА ГРАЂАНА
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ И САМОФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ
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ПОТРЕБА ГРАЂАНА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ И САМОФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОТРЕБА ГРАЂАНА

18. седница Скупштине Града Ниша одржана је 17. децембра 2013. године.
Утврђени дневни ред седнице имао је 33 тачке.
На овој седници донети су следећи акти:
- ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ
НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
- ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2014. ГОДИНУ
- ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО
ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА И РАСПОРЕДУ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА НИША ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У 2014. ГОДИНИ
- ПРОГРАМ РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА 2014. ГОДИНУ
- ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ
КРСТ – ДРУГА ФАЗА
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕПОНИЈЕ ОТПАДА ''БУБАЊ'' НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
- ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОСНИВАЊА РЕГИОНАЛНОГ
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ''НИШКИ РЕГИОН''
Д.О.О.
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И РОКОВИМА
ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
- ОДЛУКА О САРАДЊИ ГРАДА НИША СА ОСНОВНИМ ЈАВНИМ
ТУЖИЛАШТВОМ У НИШУ
- ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА ГРАДА НИША
- ОДЛУКА О БРАТИМЉЕЊУ И УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДА
НИША (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ГРАДА ДЕБРЕЦИНА (РЕПУБЛИКА
МАЂАРСКА)
- ОДЛУКА О БРАТИМЉЕЊУ И УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДА
НИША (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ГРАДА ЛАН ЖОУ (НАРОДНА РЕПУБЛИКА
КИНА)
- ОДЛУКАО ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША ЗА 2013. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊА
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДА НИША ЗА 2014. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ЦРВЕНИ КРСТ, ПОДРУЧЈЕ МК ВРТИШТЕ, НАСЕЉЕ ДЕСНО ОД ПУТА НИШ –
ГОРЊА ТОПОНИЦА, А НАЛАЗИ СЕ НА КП.БР. 1077/93 КО ВРТИШТЕ;
- РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ЦРВЕНИ КРСТ, ПОДРУЧЈЕ МК ВРТИШТЕ, НАСЕЉЕ ДЕСНО ОД ПУТА НИШ –
ГОРЊА ТОПОНИЦА, А НАЛАЗИ СЕ НА КП.БР. 1077/95 КО ВРТИШТЕ;
- РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ЦРВЕНИ КРСТ, ПОДРУЧЈЕ МК ВРТИШТЕ, НАСЕЉЕ ДЕСНО ОД ПУТА НИШ –
ГОРЊА ТОПОНИЦА, А НАЛАЗИ СЕ НА КП.БР. 1081 КО ВРТИШТЕ;
-

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ЦРВЕНИ КРСТ, ПОДРУЧЈЕ МК ВРТИШТЕ, НАСЕЉЕ ДЕСНО ОД ПУТА НИШ –
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ГОРЊА ТОПОНИЦА, А НАЛАЗИ СЕ НА КП.БР. 3548 КО ВРТИШТЕ;
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ЦРВЕНИ КРСТ, ПОДРУЧЈЕ МК ВРТИШТЕ, НАСЕЉЕ ДЕСНО ОД ПУТА НИШ –
ГОРЊА ТОПОНИЦА, А НАЛАЗИ СЕ НА КП.БР. 4641 КО ВРТИШТЕ;
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАНТЕЛЕЈ, НАСЕЉЕ ЧАЛИЈЕ А НАЛАЗИ СЕ НА КП.БР. 6988, 6989, 6990,
6991, 6992, 7069, 7070, 7071, 7072 КО НИШ – ПАНТЕЛЕЈ, ЛИСТА
НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 2764 И КП.БР. 6993, 6994, 7021, 7022 И 7023 КО
НИШ – ПАНТЕЛЕЈ, ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 2766
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАНТЕЛЕЈ, НАСЕЉЕ ЧАЛИЈЕ А НАЛАЗИ СЕ НА КП.БР. 6988, 6989, 6990,
6991, 6992, 7069, 7070, 7071, 7072 КО НИШ – ПАНТЕЛЕЈ, ЛИСТА
НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 2764 И КП.БР. 6993, 6994, 7021, 7022 И 7023 КО
НИШ – ПАНТЕЛЕЈ, ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 2766;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ПИРОТСКА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
МЕДИЈАНА, НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ПРИЗРЕНСКА У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ ПАНТЕЛЕЈ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ПУШКИНОВА У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ НИШКА БАЊА; НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ РАДАНСКА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
НИШКА БАЊА; НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ САВЕ КОВАЧЕВИЋА У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ МЕДИЈАНА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ САВСКА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
МЕДИЈАНА; НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ САВСКА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
НИШКА БАЊА; НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ САВСКА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАНТЕЛЕЈ, НАСЕЉЕ ДОЊА ВРЕЖИНА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА У
ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ МЕДИЈАНА; НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ СВРЉИШКА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
МЕДИЈАНА; НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ СИЋЕВАЧКА У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ НИШКА БАЊА; НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ СОКОЛСКА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ЦРВЕНИ КРСТ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА
У
ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ МЕДИЈАНА; НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА
У
ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ НИШКА БАЊА; НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ТЕСЛИНА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
НИШКА БАЊА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ТИМОЧКА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
МЕДИЈАНА, НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ТОПЛИЧКА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
НИШКА БАЊА; НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ТРСТЕНИЧКА У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ ПАНТЕЛЕЈ, НАСЕЉЕ ДОЊА ВРЕЖИНА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ УЖИЧКА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
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ПАНТЕЛЕЈ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ЧЕГАРСКА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАНТЕЛЕЈ, НАСЕЉЕ ДОЊА ВРЕЖИНА;
РЕШЕЊЕ
О
ПРОМЕНИ
НАЗИВА
УЛИЦЕ
ШАРПЛАНИНСКА
И
ШАРПЛАНИНСКА ПРИЛАЗ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАНТЕЛЕЈ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ БОРИСЛАВА АНДРЕЈЕВИЋА И
УЛИЦЕ ЈАГОДИНСКА, НАСЕЉЕ ДОЊА ВРЕЖИНА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАНТЕЛЕЈ;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА – МЛАЂЕГ
(РАНИЈЕ АПАТИНСКА), НАСЕЉЕ ДОЊА ВРЕЖИНА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАНТЕЛЕЈ;
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ
УНИВЕРЗИТЕТА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА
АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ ''АЕРОДРОМ НИШ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНOВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ГАЛЕРИЈЕ
САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД
НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ ''СТЕВАН СРЕМАЦ ''НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''СТЕФАН НЕМАЊА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ
''9.МАЈ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''СТЕФАН НЕМАЊА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ
''9.МАЈ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ СИМБОЛА ГРАДА
НИША ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ''МЕДИАНА'' НИШ ЗА
УПОТРЕБУ СИМБОЛА ГРАДА НИША НА ЕДУКАТИВНОМ МАТЕРИЈАЛУ
(ЛЕТАК, БИЛБОРД И СЛ) КОЈИ ЋЕ БИТИ ШТАМПАН И КОРИШЋЕН У
ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ''СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ –
РАЗМЕНА ИСКУСТАВА И ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ У БГ – СР
ПОГРАНИЧНОЈ ОБЛАСТИ'' – WASTE
РАЗМАТРАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРЕДЛОГУ ЗАКЉУЧКА О ПОКРЕТАЊУ
ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ИЗМЕНУ ПРОПИСА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ОБЛАСТ
ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА И ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈА
РАЗМАТРАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРЕДЛОГУ ЗАКЉУЧКА О ПОКРЕТАЊУ
ИНИЦИЈАТИВЕ
ЗА
ИЗМЕНУ
ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА
ПОДРУЧЈА
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА НИШ – ГРАНИЦА БУГАРСКЕ И ЗАБРАНИ
ПРИВРЕМЕНЕ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈЕ ПРУГЕ КРОЗ УЖЕ ЈЕЗГРО ГРАДА НИША

19. седница Скупштине Града Ниша одржана је 26. децембра 2013. године.
Утврђени дневни ред седнице имао је 13 тачака.
На овој седници донети су следећи акти:
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ОДЛУКАО ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ИЗГРАДЊЕ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2014. ГОДИНУ
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЈАВНОГ ЗЕМЉИШТА
ГРАДСКОГ И СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2014. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЈАВНИ ВОДОВОД ГРАДА НИША И ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА КНЕЖИЦЕ, ПЕРУТИНЕ И ЋУРЛИНЕ
ОДЛУКА О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ
ОДЛУКАО УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ МЛАДИХ ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
''СВЕТИ САВА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
''ВОЖД КАРАЂОРЂЕ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
''ДУШАН РАДОВИЋ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
''СВЕТИ САВА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
''ВОЖД КАРАЂОРЂЕ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
''ДУШАН РАДОВИЋ'' НИШ

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

20. седница Скупштине Града Ниша одржана је 31. јануара и 03. фебруара
2014. године. Утврђени дневни ред седнице имао је 50 тачака.
На овој седници донети су следећи акти:
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА
- ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ
ИНТЕРЕСА
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ''НАИССУС'' НИШ
- ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНО – ПРОИЗВОДНОГ –
ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА НА ПРОСТОРУ ИНФРАСТРУКТУРНОГ
КОРИДОРА АУТОПУТА Е – 75, ДЕОНИЦА БЕОГРАД – НИШ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ СТАТУТА ГАЛЕРИЈЕ
САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ И НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА ПРВОГ
И ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
- РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША
- РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА
НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА
НИШ
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РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ'' НИШКА БАЊА
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ-МЛАЂИ'' ХУМ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ'' НИШКА БАЊА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ-МЛАЂИ'' ХУМ
РАЗМАТРАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРЕДЛОГУ ЗАКЉУЧКА О ПОКРЕТАЊУ
ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА НЕИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА
РАДНИЦИМА ПРИВАТИЗОВАНИХ ДРУШТВЕНИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ
ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ДЕЧИЈЕ
ОДМАРАЛИШТЕ ''ДИВЉАНА'' НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ''НАРОДНОГ
УНИВЕРЗИТЕТА'' НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА РЕГИОНАЛНОГ
ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА
2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА
ФИЗИЧКУ КУЛТУРУСПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКИ
АРХИВ НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''СВЕТИ САВА'' НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА И
ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ,
ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ ''МАРА''
НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ УСТАНОВЕ СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ
ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ФОНДА
ЗА РАЗВОЈ И САМОФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОТРЕБА ГРАЂАНА У
2014. ГОДИНИ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП
ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗАВОД
ЗА УРБАНИЗАМ НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП
''АЕРОДРОМ НИШ'' НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА
СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ''НИШСТАН'' НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
53

-

-

-

-

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
ТРЖНИЦА НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ЗА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ''НАИССУС'' НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
МЕДИАНА НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
ГОРИЦА НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
ОДЛУКА О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОДЛУКА О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД У НАДЗОРНИМ ОДБОРИМА ЈАВНИХ
И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НИШ
ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕВИЗИЈУ РАДИ ЕКСТЕРНЕ
РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2013. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ЗАДУЖИВАЊУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕФИЦИТА ТЕКУЋЕ
ЛИКВИДНОСТИ
ОДЛУКА
О
ЗАДУЖИВАЊУ
ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ
КАПИТАЛНИХ
ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ О УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО –
ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НИША
ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈКП
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2013. ГОДИНУ И ПЛАНА
РАДА ЗА 2014. ГОДИНУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА,
ЧЛАНОВА, ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НИШ У СТАЛНОМ САСТАВУ
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА,
ЧЛАНОВА, ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НИШ У СТАЛНОМ САСТАВУ
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГУ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

21.хитна седница Скупштине Града Ниша одржана је 03. фебруара 2014.
године. Утврђени дневни ред седнице имао је 11 тачака.
На овој седници донети су следећи акти:
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ И НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ
МУЗЕЈА НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ
НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2014. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЗА 2014. ГОДИНУ
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НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НИШКОГ
СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА ЗА 2014. ГОДИНУ
РАЗМАТРАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРЕДЛОГУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ РАДА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ГАЛЕРИЈЕ
САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД
НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 2014. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014.
ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕУЗЕЋА ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ
''НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА''
РЕШЕЊЕ О ОТУЂЕЊУ АКЦИЈА АИК БАНКЕ АД НИШ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА НИША
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП
ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА НИШ КОЈОМ СЕ ОДОБРАВА ПРОДАЈА
ОБИЧНИХ (УПРАВЉАЧКИХ) АКЦИЈА АИК БАНКЕ НИШ, АКЦИОНАРА ЈП
ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА НИШ

22. седница Скупштине Града Ниша одржана је 14. априла 2014. године.
Утврђени дневни ред седнице имао је 42 тачака.
На овој седници донети су следећи акти:
- ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕЗЕРВОАРСКОГ ПРОСТОРА IV ВИСИНСКЕ
ЗОНЕ – ЈУГ НА ЛОКАЦИЈИ ''МАРКОВО КАЛЕ'' У НИШУ
- ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ
НИШ
- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИКЉУЧНОГ
ДАЛЕКОВОДА 110 кV НА ТРАФОСТАНИЦУ 110/10 кV „НИШ 5“ У НИШУ
- ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
- ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО –
ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗАМЕНЕ КОТЛОВА НА ЛОЖ УЉЕ, КОТЛОВИМА
НА ДРВЕНУ БИОМАСУ (ПЕЛЕТ), ОДНОСНО ПРИРОДНИ ГАС, У ШКОЛСКИМ
И ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ГРАДА НИША
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ
ОДМАРАЛИШТЕ „ДИВЉАНА“
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ АПОТЕКЕ НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ
ЗА 2014. ГОДИНУ И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА 2014.
ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И РАЗВОЈА ЗАВОДА
ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ''НИШ'' ЗА 2014. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА
ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013.
ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СТЕВАН СРЕМАЦ'' НИШ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''СТЕВАН
СРЕМАЦ'' НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
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РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ПОЗОРИШТА
ЛУТАКА НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НИШКОГ
СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ
МУЗЕЈА НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАСИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ –
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 01.01. – 31.12. 2013.
ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА У НИШУ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА
ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' ЗА ПЕРИОД 1.1-31.12. 2013.
ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ О ОСТВАРЕНИМ
ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊЕГ
ОБРАЧУНА УСТАНОВЕ ''НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ'' НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У
ОБРАЗОВАЊУ – НИШ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' НИШ ЗА ПЕРИОД 01.01. –
31.12.2013. ГОДИНЕ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ ДЕЧИЈИ
ЦЕНТАР НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2013. ГОДИНУ И
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
''СВЕТИ САВА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК
ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ
''МАРА'' НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ И ИЗВЕШТАЈА О ПРИХОДИМА И
РАСХОДИМА У 2013. ГОДИНИ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ СИГУРНЕ КУЋЕ ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ
НАСИЉА ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ И
САМОФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОТРЕБА ГРАЂАНА У 2013. ГОДИНИ
РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА
ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ЗА 2013. ГОДИНУ
РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ЗА 2013.
ГОДИНУ
РАЗМАТРАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2014. ГОДИНУ
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РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„СТЕВАН СРЕМАЦ“ НИШ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ЦРВЕНИ КРСТ, ПОДРУЧЈЕ МК ВРТИШТЕ, НАСЕЉЕ ДЕСНО ОД ПУТА НИШ –
ГОРЊА ТОПОНИЦА, А НАЛАЗИ СЕ НА КП.БР. 3547 КО ВРТИШТЕ,
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАЛИЛУЛА, НАСЕЉЕ ''ГОРИЦА'', КОЈА СЕ НАЛАЗИ СЕ НА КП.БР. 1186,
ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БР. 91;
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
ПАЛИЛУЛА, НАСЕЉЕ ''ГОРИЦА'', КОЈА СЕ НАЛАЗИ СЕ НА КП.БР. 1187/2,
ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БР. 751.
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ПРОЛЕТЕРСКА У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ МЕДИЈАНА; НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ФИЛИПА ФИЛИПОВИЋА У
ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ НИШКА БАЊА; НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ШАБАЧКА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
МЕДИЈАНА, НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ШТРОСМАЈЕРОВА У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ НИШКА БАЊА, НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА;
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ДОЉЕВАЧКЕ У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ МЕДИЈАНА; НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ВЕСНЕ КРСТИЋ ЗА ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ
ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА;
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ СЛАВИЦЕ ПЕТРОВИЋ ЗА ЗАМЕНИКА
ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА;
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ВЛАДИМИРА СТАМЕНКОВИЋА ЗА ЗАМЕНИКА
ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА МАНДАТНО – ИМУНИТЕТСКА
ПИТАЊА
ПРЕДЛОГ РЕШЕНА О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА МАНДАТНО –
ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА

23. седница Скупштине Града Ниша одржана је 23. априла 2014. године.
Утврђени дневни ред седнице имао је 33 тачака.
На овој седници донети су следећи акти:
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ АПОТЕКА НИШ ЗА
2013. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКО – МАТЕРИЈАЛНОМ
ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12. 2013.
ГОДИНЕ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА РАДА И
РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД I-XII 2013. ГОДИНЕ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ''НИШ'' ЗА 2013. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
- РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
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РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НИШКОГ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ
ОДМАРАЛИШТЕ ''ДИВЉАНА'' НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈП ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ
ДЕЛАТНОСТ ''НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА'' ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА НИШ
ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ ЗА 2013.
ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ''НИШСТАН''
НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА
НИША ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈКП ''ПАРКИНГ – СЕРВИС'' – НИШ ЗА 2013.
ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ ЗА 2013.
ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈКП ''ТРЖНИЦА'' НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈКП ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
''НАИССУС'' НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈКП ''ГОРИЦА'' НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈП ''АЕРОДРОМ НИШ'' НИШ ЗА 2013.
ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈКП ''МЕДИАНА'' НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' НИШ ЗА 2013.
ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА
НИША ЗА 2013. ГОДИНУ
ОДЛУКАО МИНИМУМУ ПРОЦЕСА РАДА ЗА ВРЕМЕ ШТРАЈКА У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''ПЧЕЛИЦА''
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„СТЕВАН СРЕМАЦ“ НИШ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ И САМОФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ
ПОТРЕБА ГРАЂАНА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ И САМОФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОТРЕБА ГРАЂАНА
58
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РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА
НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ
РЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ
ОДБОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШТА
ЛУТАКА НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА СИГУРНЕ КУЋЕ
ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА У НИШУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ВОЖД КАРАЂОРЂЕ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ-МИКА'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ВОЖД КАРАЂОРЂЕ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ'' НИШ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ-МИКА'' НИШ

24. седница Скупштине Града Ниша одржана је 11. јуна 2014. године.
Утврђени дневни ред седнице имао је 5 тачака.
На овој седници донети су следећи акти:
- ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2013. ГОДИНУ
- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

Служба за послове Скупштине Града је објавила 218 бројева ''Службеног листа
Града Ниша'' и то:
•
од 13.07. 2012. године до 31.12. 2012. године- 59 службених листова, од којих
42 са актима града и градских општина;
•
од 01.01. 2013. године до 31.12. 2013. године- 105 службених листова, од којих
66 са актима града и градских општина;
•
од 01.01. 2014. године до 13.07. 2014. године- 54 службених листова, од којих
40 са актима града и градских општина
Пречишћени текстови:
Одлука о оснивању ЈП Завод за урбанизам Ниш
Одлука о оснивању ЈКП за пијачне услуге „Тржница“ Ниш
Одлука о оснивању а о оснивању ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш
Одлука о оснивању „Градска стамбена агенција“ Ниш
Одлука о оснивању „Горица“ Ниш
Одлука о оснивању ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша
Одлука о оснивању ЈКП Дирекција за изградњу Града Ниша
59

Одлука о оснивању ЈП за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“
Одлука о оснивању ЈКП „Медиана“ Ниш
Одлука о оснивању ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и
других услуга и накнада Одлука о оснивању
Одлука о оснивању ЈКП „Градска топлана“ Ниш
Одлука о оснивању ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш
Одлука о оснивању ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш
Одлука о ЈП за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“
Одлука о оснивању галерије савремене ликовне уметности Ниш- установе
културе од националног значаја
Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању
комуналним отпадом
Одлука о организацији градских управа Града Ниша

С' поштовањем,

Начелник
Иван Николић
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ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА НИША

СЛУЖБЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
за период 01.07.2012.године-31.07.2014. године

Служба за одржавање и информатичко-комуникационе
технологије Града Ниша подноси Градоначелнику града Ниша следећи
Извештај за наведени период:
Служба у складу са унутрашњим уређењем има распоређене и
систематизоване послове и задатке у четири области и то:
- у области грађевинских послова;
- у области општих, правних, послова одржавања возног парка и
физичког обезбеђења објеката;
- у области комерцијалних послова, послова магацина, биротехничких
послова хигијене и услуживања и
- у области информатичко-комуникационих технологија.
Груписањем истородних и међусобно повезаних послова у саставу
наведених области образовано је 11 одганизационих јединица - Одсека.

I
:
Одсек за одржавање објеката, апарата, уређаја и опреме и
противпожарну заштиту.
Укупан број објеката Града Ниша који су предмет текућег
одржавања а који се користе као службени простор и пословни простор у
коме нема корисника по основу закупа износи
- Број објеката Града Ниша који су предмет одржавања на ужем
градском подручју Ниша износи 27, док је број објеката на ширем
подручју Града 48 (углавном објекти месних канцеларија)Укупна
површина објеката износи око 1800 м2. Стање великог броја
објеката је на ивици употребљивости за намену коју имају, поготово
се то односи на објекте месних канцеларија на сеоском подручју
имајући у виду старост и дотрајалост објеката.
- Објекти у којима су смештене Управе и Службе ГУ укључујући и
објекат у коме је смештен кабинет Градоначелника, износи 9(девет)
објеката који у укупној површини захватају простор (заједно са
подрумским просторијама) од око 10.300 м2.Стање навединих
објеката у употребном смислу је задовољавајуће имајући у виду
ниво одржавања и улагања у исте.
- Објекти у којима су смештени медијски и културни центри у укупној
површини захватају простор од око 850 м2.
- Део пословног простора којим располаже град Ниш а који је
испражњен од корисника односно није издат у закуп , по евиденцији
Управе за имовину града и инспекцијске укупно 31.објекат у укупној
површини од 1200 м2.
Послови Одсека
Послови евиденције
-вршена је редовна активност на евиденцији и експедицији фактура, и
њихова исплата , обрачун и рефактурисање пружања услуга : одржавања
хигијене, обезбеђење објекта, ПТТ услуга, електричне енергије и топлотне
енергије корисницима простора Града Ниша и остали послови на

евиденцији. Вођење интерне евиденције у оквиру одсека у вези
пристиглих захтева за интервенцију , броја интервенција на основу
захтева, пријем и екседиција рачуна за интервенције које су вршене на
основу годишњих уговора са јавним предузећима и разним
специјализованим фирмама, итд. :
Послови народне одбране
- израда и ажурирање документације и планова у вези народне одбране
за Управе и Службе Града Ниша. израда нацрти аката о ратној
организацији из делокруга рада градских управа и служби у условима
непосредне ратне опасности и ратном стању, акати о ратној
систематизацији, посебно о спровођењу плана попуне ратне
систематизације градских Управа и Служби, као и на спровођењу мера
њихове приправности. Учешће на изради плана мера мобилизације,
затим плана везе и крипто-заштите. Рађени су планови мера безбедности
за време одржавања седница Скупштине града и Градског већа.
Спровођени су планови цивилне заштите, спровођене су мере осталих
планских докумената из области одбране.
Праћене су законске
регулативе из области одбране и спровођена је сарадња са Управом
војног одсека и Полицијском управом Ниш. Обављани су послове у вези
одбране сходно одредбама закона којима се регулише одбрана, војна,
радна и материјална обавеза. Обављани су стручни и административнотехнички послови за потребе рада градског штаба и учествовало се у
изради плана рада и годишњег извештаја Штаба за ванредне ситуације.
Послови противпожарне заштите
- вршене су редовне контроле и примене превентивних мера заштите од
пожара у објектима Градске Управе уз сарадњу са Градским Добровољним
Ватрогасним Друштвом из Ниша и отклањани су недостаци уз предлог
мера као и спровођене су мере заштите на раду.
- извршена је основна обука и провера знања из области ЗОП-а свих
запослених у градским управама и службама Града Ниша, према програму
за који је достављено позитивно мишљење РС,МУП-а и управе за
ванредне ситуације у Нишу 07/10 број 217- 437/11 од 01.072011.године.
- извршена је периодична , шестомесечна контрола исправности ПП
опреме (ручни, преносни апарати и хидранти) и контрола громобранске

инсталације (мерење отпора уземљења) и иста је спровођена у свом
службеном простору Града Ниша уз вођење евиденције о предузетим
радњама у складу са законом.
- услед неповољних временских прилика 2012. године извршена је
интервенција ватрогасне бригаде Ниш на скидању ледника на крововима
и олуцима појединих објеката Града Ниша у зимском периоду и изврено
отклањање експлозивне смеше тј. мириса бензина у објекту града у улици
Вождова 16. Израђени су и постављени знаци упозорења обавезе
искључења електричних уређаја и грејних тела пре напуштања просторија
у свим
службеним просторијама објеката Града Ниша. Такође је
обновљена наредба о забрани употребе грејних тела (грејалица, решоа) и
клима уређаја за загревање просторија у зимском периоду.
-израђена су правила заштите од пожара у објекту Града Ниша - МК
Расадник са планом евакуације и упутством за поступање у случају пожара
по налогу Сектора за ванредне ситуације Ниш, и извршена набавка
противпожарне опреме за објекте грааа у улици Наде Томић 13 и 15.
- предузете су мере безбедности и заштите здравља на раду приликом
извођења грађевинских и грађевинско-занатских радова на ревитализацији
фасаде објекта Града Ниша у улици Николе Пашића 24 у складу са
прописима и стандардима и опште признатим мерама.
Послови текућег одржавања
- у објектима Града Ниша и вршене су поправке на електро, водоводноканализационим инсталацијама и инсталацијама грејања, столарске,
браварске и молеро-фарбарске поправке – које спадају у редовне
интервенције. Наведене интервенције извршене су према уоченим
недостацима и кваровима који су констатовани од стране Одсека и
поднетим захтевима од стране других корисника службеног простора –
управа и служби града Ниша.
За тражени период извршен је следећи број интервенција
1)Укупан број интервенција на уклањању кварова и недостатака на
објектима Града Ниша по евиденцији износи 1011 инетервенција
2) 329. интервенција по упућеном захтеву управа и служби града Ниша.
3) 306 радних налога и захтева упућених ЈП „НИШСТАН“ у складу са

уговором о текућем и хитном одржавању објеката Града Ниша.
4) интервенције од стране специјализованих фирми са којима су
закључени уговори о одржавању: стаклорезачке укупно 42; браварске
укупно 165; попреавка канцеларисјког намештаја укупно 18 интервенција.
НАПОМЕНА: Од јула месеца 2010. године, послове на одржавању објеката
Града Ниша преузело је јавно предузеће ЈП„НИШСТАН“ уговором о
текућем одржавању и хитним интервенцијама пословног простора службених
зграда и простора Града Нишабр.16-3537/2010 од 17.06.2010.године.
Послови праћења сервисирања уређаја и апарата
-извршене су поправке и сервиси према упућеним захтевима корисника
апарата и упређаја у управама и службама Града Ниша.
-укупан број издатих налога за поправку уређаја и апарата,
специјализованим фирмама за ту врсту радова по основу годишњих уговора
износи 292. налога. Од наведеног броја на клима уређајима и расхладним
уређајима извршено је укупно 136. редовних и ванредних сервиса и
нитервенција, а на сервисирању и поправци фото-копитних апарата. укупно
156. редовних и ванредних сервиса и интервенција
Послови евиденције и контроле инвентара
-вршени су послови везани за евиденцију и контролу инвентара управа
и служби Града Ниша.
изршена су делимична пресељења инвентара са ангажовањем лица која
обављају привремене и повремене послове из омладинске задруге са којима
постоји уговор о обављању такве врсте послова.
Одсек за техничку припрему и Одсек за капиталне инвестиције
Послови одсека
Израда: Предмера и предрачуна радова за:
-адаптацију објекта града Ниша у ул. Николе Пашића бр.39
-прикључење МК „Габровац“ на водоводну мрежу
- адаптацију објекта града Ниша у Кеј Мике Палигорић 18а

-адаптацију фасаде за кућу за венчање
-адаптацију објекат града Ниша у ул. Шумадијска бр.4
-адаптацију фасаде објекта у ул. Николе Пашића бр.24
-адаптацију улазног хола и велике сале у ул. 7 Јули бр.2
-адаптацију кухиње и мокрог чвора у ул. 7 Јули бр.2
-адаптацију кабинета за пријем у ул. 7 Јули бр.2
-спецификација молерско-фарбарских радова за годишњи уговор
-спецификација подополагачких радова за годишњи уговор
- реконструкција крова објекта у ул. Сцетозара Марковића бр.14а
- адаптацију сале 61, канц. 59 и 60 објекта у ул. Николе Пашића бр.24
-адаптацију просторија приземља објекта у ул. Николе Пашића бр.24
-адаптацију степеништа западног крила објекта у ул. Николе Пашића
бр.24
-адаптацију МК“Лалинац“ у Лалинцу
-адаптацију МК „Сечаница“ у Сечаници
-адаптациу пословног простора града града Ниша у ул. Наде Томић 15
-адаптацију објекта МК „Моша Пијаде“ у ул. Књажевачка
-реконструкцију објекта града Ниша у ул. Југовићева бр.1б
-климатизација објекта у ул. Николе Пашића бр.24
-адаптацију дела подрумских просторија објекта у ул. Николе Пашића
бр.24
-реконструкција крова ОШ „Цар Константин“ у Нишу
-реконструкција крова ОШ „Лела Поповић“ у Миљковцу
-реконструкција крова ОШ „Бранко Радичевић“ у Габровцу
-реконструкција крова Дечијег Културног Центра у парку Чаир у Нишу
Послови контроле извођења радова на:
- објекту града Ниша у ул. Шумадијска бр.4
- објекту града Ниша у Кеј Мике Палигорић 18а
-реконструкцији објекта града Ниша, „Медикотерапија“ у ул. Зетска
- адаптацији Установе социјалне заштите центар „Мара“
- адаптацији фасаде објекта у ул. Николе Пашића бр.24
- адаптацији кухиње и мокрог чвора у ул. 7 Јули бр.2
-адаптацију улазног хола и велике сале у ул. 7 Јули бр.2
- адаптацији кабинета за пријем у ул. 7 Јули бр.2
-адаптација локала у ТЦ „Калча“ за антикорупцијски тим
- адаптацију сале 61, канц. 59 и 60 објекта у ул. Николе Пашића бр.24
-адаптацији просторија приземља објекта у ул. Николе Пашића бр.24

-адаптацији степеништа западног крила објекта у ул. Николе Пашића
бр.24
-адаптацији МК „Чаир“ у ул Цара Душана бр.35
-адаптацији дела подрумских просторија објекта у ул. Николе Пашића
бр.24
-адаптацији просторија Управе за спорт
Остали послови и задаци:
- Прибављање документације неопходне за изградњу, адаптацију исл.
објеката (грађ.дозволе, локацијске дозволе, сагласности...)
- израда цртежа и скица објеката
- рад у комисијама ( јавне набавке, попис )
- израда извештаја о стању објеката (месне канцеларије, школе,
објекти здравства...)

II

Одсек за опште и правне послове
Послови одсека
Послови везани за спровођење јавних набавки:

Покретање и спровођење поступака јавних набавки у складу са
усвојеним Планом јавних набавки Службе као директног буџетског
корисника за период 01.07.2012. године 31.07.2014. године обухватала је
послове:
- израда и отправак захтева за писану сагласност градоначелника Града
Ниша за покретање поступака јавних набавки и набаки на које се у смислу
члана 39, Закона о јавним набавкама не примењују одредбе тог закона а у
складу са усвојеним Планом јавних набавки за текућу годину(у 2014. години
на основу донетог акта и упутства везаних за спровођење поступака набавки
од стране директних буџетских корисника)
- израде и отправак захтева за покретање поступка конкретне јавне
набавке са предлогом комисије за спровеђење поступка и навођењем свих
података потребних за покретање поступка(врста поступка и начин
објављивања позива,процењена вредност набавке са навођењем броја
позиције у буџету, конта и економске класификације и др),
- припрема и доношење одлука о покретању поступака јавних набаки
- упућивање и објављивање јавних позива,
- припрема и доношење одлука о формирању комисија за јавне набавке
са дефинисаним задацима које комисија у складу са законом треба да обави
приликом спровођења поступака јавних набавки,
- припрема и израда техничких спецификација потребних за конкретне
набавке
- припрема и израда и објављивање конкурсних документација за
конкретне јавне набавке
- рад у комисијама за јавне набавке, пословима јавног отварања

понуда, стручне оцене понуда и израде извештаја о конкретним јавним
набавкама са предлогом наручиоцу за доношење одлуке о додели уговора
уколико су испуњени законски услови за доделу, односно одлуке о обустави
поступка уколико нису испуњени услови наведени у закону.
- пријем, припрема и отправак одлуке о додели уговора за
конкретну јавну набавку
- пријем, израда и закључење уговора са најповољнијим
понуђачем. - пријем одговарајућих средстава финансијског обезбеђења
везанихза извршење закључених уговора са изабраним добављачима по
спроведеним поступцима јавних набавки
- спровођење набавки на које се у смислу закона о јавним
набавкама не примењују одредбе тог закона обзиром да процењена вредност
набавки не прелази законом одређену вредност на годишњем нивоу, ( израда
техничких спецификација, упућивање непосрених позива најмање 3 понуђача
са прикупљањем понуда и избором најповољније, израда и закључење
уговора са најповољнијим понуђачем,
- евидеденција врсте и броја уговора по спроведеним поступцима
јавних набавки односно набавки на које се закон не примењује на годишњем
нивоу,
- израда и отправак кварталних и годишњих извештаја о спроведеним
поступцима набавки Службе у својству наручиоца у смислу Закона о јавним
набавкама.
- израда разних информација о раду Службе за потребе градоначелника
Града Ниша. Градског већа града Ниша, Заменика градоначелника града
Ниша, Председника Скупштине града Ниша.
У периоду 01.07.2012.године-31.12.2012. године укупно 5. информација
У периоду 01.01.2013.године-31.12.2013. године укупно 11. информација
У периоду 01.01.2014.године-30.06.2014. године укупно 23. информација
- Израда Информатора о раду Службе за одржавање и информатичко
комуникационе технологије и објављивање истог на интернет порталу Града
Ниша.
- послови везани за приступ информацијама од јавног значаја , пријем
и контрола упућених захтева и израда отправак и евиденција одговора-

информација од јавног значаја.
- Рад на изради и отправку годишњег Извештаја за 2013. годину
Поверенику за информације од јавног значаја о радњама везаним за примену
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Табеларни приказ покренутих и спроведнеих поступака јавних набавки.
Набавки на које се Закон о јавним набавкама не примељује и других
закључених уговора и споразума за период
-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2

2

1

0

2.

11

11

10

0

13

13

13

0

---

3

---

3.

4.
---

Табеларни приказ покренутих и спроведнеих поступака јавних набавки.
Набавки на које се Закон о јавним набавкама не примељује и других
закључених уговора и споразума за период
-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3

3

5

1

19

19

16

0

29

29

29

---

---

---

11

----

3.

4.

Табеларни приказ покренутих и спроведнеих поступака јавних набавки.
Набавки на које се Закон о јавним набавкама не примељује и других
закључених уговора и споразума за период
-31.07.2014

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

1

2

2

0

10

10

10

0

22

22

22

-----

---

---

8

-----

3.

4.

Општи, канцеларијски послови и умножавање материјала
- општи правни послове, израда споразума о регулисању материјалних
трошкова са корисницима простора органа и служби Града Ниша,
уговора о уступању на коришћење службених возила (4 ), израда
уговора о донаторству(2), израда уговора који не подлежу поступку
јавних набавки (10),
- евиденција закључених свих врста уговора (230), а посебно уговора
на годишњем нивоу,
- израда Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у СОИКТ, израда радних верзија правилника везаних
за рад службе као припремних аката и упућивање Грдоначелнику:
Правилника о начину коришћења службених возила, Правилника о
репрезентацији и поклонима, Правилника о физичко-техничком
обезбеђењу објеката, Правилника о употреби и коришћењу
мобилних телефона и картица, Правилник о употреби
информатичко-комуникационих ресурса на мрежи органа и служби
Града Ниша и градских општина,
- послови из области радно-правних односа, експедиција захтева и
других писмена и послови евиденције, сагласности за пријем у радни
однос лица на одређено и неодређено време,
- израда плана коришћења годишњих одмора запослених за
календарску годину , израда решења за годишње одморе
запослених,(укупно 514 решења) решења за прековремени рад
возача(30), решења за рад на дан државних и верских празника (94),
решења о прерасподели радног времена , решења о именовању
одговорних лица за заштиту забране од пушења, решења о
именовању одговорног лица за заштиту од злостављања,
- израда наредби, упозорења и сл.,
- израда табеларног приказа статуса запослених у Служби
,периодична евиденција свих промена, квалификационе структуре,
звања и занимања, промене радних места,
- прослеђивање документације ресорној управи за остваривање права
на солидарну помоћ (свих видова),за остваривање права на
јубиларне награде , права на плаћено одсуство запослених и сл.,

- евиденција оствареног рада запослених у дужем трајању од редовног
рада и израда истог путем табеларног приказа крајем године,
- праћење прописа и поступање по њима,
- присуство, едукација и учешће на семинарима везаних за област
радно-правних односа са темом Нови Закон о јавним набавкама и
тумачење и примена Закона о раду,
- непосредна комуникација и сарадња са управним инспектором
приликом редовне и ванредне контроле, израда извештаја о
спровођењу и извршењу наложених мера управне инспекције,
- израда новог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних неста у СОИКТ ради усклађивања , односно примене новог
Закона о високом образовању и достављање Градском већу на
сагласност,
- обављање оператерских и осталих канцеларијских послова,
- праћење рада запослених
у фотокопирници, координација,
организација рада на припреми скупштинског материјала,
- обављање редовног прегледа фотокопирних апарата, утврђивање
неисправности и упућивање позива сервисерима ради отклањања
кварова, израда извештаја о поступку спроведеног сервиса,
- пријем корисничких захтева и евидентирање корисника ,
- непосредан рад на фотокопирању материјала за потребе Скупштине
Града Ниша
и штампање Службеног листа Града Ниша , послови
умножавања материјала за потребе осталих управа :
- у 2012. години 1.57100 копија,
- у 2013. години 1.569.000 копија
- у 2014. години до јула месеца 815.000 копија (што укупно
износи 3.955.000);
У 2014. години за потребе одржавања избора на Косову
израђене су копије (25 000 копија) дела изборног материјала у
фотокопирници објекта Града Ниша у ул. Николе Пашића број 24.
Почетком године извршена је навабка јденог професионалног
фотокопир апарата у циљу побољшања брзине и ефикасности умножавања
материјала уз истовремену уштеду кроз дуже периоде сервисирања.

Одсек за послове одржавања возног парка и обезбеђења објеката
Послови одсека
Послови одржавања возног парка
На пословима одржавања возног парка ради 13 радника: 9 професионалних
возача, 2 ауто механичара и 2 канцеларијска радника.
У возном парку налази се 44. Службена возила. Возила су углавном старијих
годишта производње а велики број возила је старији од 10 година. Само 4
возила су нова. То су Dacia Sandero 1.2, која смо преузели 29.07.2014. год.
За путовања ван града предвиђено је 10 возила која су опремљенија и
функционалнија (Škoda i Chevrolet) и возе их професионални возачи. И та
возила су стара (година производње између 2004. и 2008.) и прешла су велику
километражу (између 200.000. км и 600.000. км). Из ових разлога наведена
возила имају повећану потрошњу горива, а нарочито велики проблем је то
што се за њихово одржавање троше велика средства.

У табелама које следе приказани су подаци о пређеној километражи,
потрошњи енергената и броју путовања обављених у периоду од 01.01.2012.
године до 30.06.2014. године.

01.01. - 30.06.2012.
01.07. - 31.12.2012.
01.01. - 31.12.2013.
01.01. - 30.06.2014.
01.01.2012. - 30.06.2014.

Професионални
возачи
199.463
116.498
243.872
136.116

Остали
корисници
98.118
106.787
133.543
68.588

Укупно
297.581
223.285
377.415
204.704

695.949

407.036

1.102.985

01.01. - 30.06.2012.
01.07. - 31.12.2012.
01.01. - 31.12.2013.
01.01. - 30.06.2014.
01.01.2012. - 30.06.2014.

Професионални
возачи
3.024.362
2.155.855
4.962.308
2.048.003

Остали
корисници
1.065.576
1.328.263
2.852.996
970.900

Укупно
4.089.938
3.484.118
7.815.304
3.018.903

12.190.528

6.217.735

18.408.263

293
200
451
206

У
иностранству
6
4
14
4

Укупно
299
204
465
210

1.150

28

1.178

У земљи
01.01. - 30.06.2012.
01.07. - 31.12.2012.
01.01. - 31.12.2013.
01.01. - 30.06.2014.
01.01.2012. - 30.06.2014.

.
У циљу праћења трошкова возног парка израђују се извештаји на месечном и
на годишњем нивоу и евидентирање свих врста трошкова везаних за
експлоатацију возила:






Пређена километража по возилу и укупно за сва возила;
Потрошња горива (у литрима) по возилу и укупно за сва возила;
Потрошња горива (у динарима) по возилу и укупно за сва возила;
Просечна потрошња горива (у литрима) на пређених 100 км, по возилу
За возила која троше и ТНГ и бензин, евидентира се просечна
потрошња на пређених 100 км изражена у динарима, јер просечна
потрошња горива је већа када се користи ТНГ него када се користи
бензин, тако да се укупан просек не може израчунати простим
сабирањем бензина и ТНГ;
 Евиденција свих ванградских путовања;
 Евиденција корисника, по управама, који путују службеним возилом
ван Ниша;
 Евиденција трошкова везаних за експлоатацију возила за свако возило
посебно, што би требало да буде корисно за процену економичности
експлоатације возила:
o Трошкови бензина
o Трошкови дизел горива
o Путарине

Осигурање - основно
Осигурање - каско
Регистрација возила (СУП, таксе итд.)
Одржавање – сервисирање у овлашћеном сервису
Резервни делови које набављамо а уграђују их наши
аутомеханичари
o Аутокозметика (расхладна течност, уље, течност за ветробранска
стакла и сл.)
o Вулканизерске услуге
o Набавка пнеуматика
o
o
o
o
o

У току 2014. године израђено је више извештаја на захтев, а у циљу
предузимања мера рационализације трошкова. Већ почетком 2014. године
констатован је недостатак средстава за набавку бензин, дизел и ТНГ горива,
као и недостатак средстава за сервисирање возила из програма Шкода, у
овлашћеном сервису. Осим анализе трошкова возног парка по месецу и по
кварталу, у овим извештајима предложене су врло конкретне мере за
рационализацију трошкова. Такође, направљен је предлог ограничења у
потрошњи горива за свако појединачно возило. Критеријуми за ограничавање
потрошње били су: средства којима се располаже, делатност којом се
корисник бави и пређена километража у претходном периоду.
Квартални извештаји и ванредни извештај који су израђени у 2014. години:
 22.04.2014. Извештај о стању средстава за набавку горива за путничке
аутомобиле (односи се на I квартал 2014. год.)
 28.04.2014. године посебно формирана комисија утврдила је стање и
функционалност службених возила и ауто гума којим је констатовано
стање мотора, каросерије и пнеуматика возила и предлог да ли возило
експлоатисати и даље или га отписати јер је неекономично за
одржавање.
 14.07.2014. године израђен је извештај са предлогом поступања са
возилима која су на измаку века експлоатације. Ради се о возилима из
програма Застава, које одржавају аутомеханичари Градске управе.
 22.07.2014. Извештај о стању средстава за набавку горива за путничке
аутомобиле (односи се на II квартал 2014. год.)

У циљу што боље организације послова одржавања возног парка у наредном
периоду планирано је креирање процедура за све послове у возном парку,
што до сада није постојало. То ће бити следеће процедуре:






Пријављивање потребе за возилом за вожњу ван града
Пријављивање потребе за возилом за вожњу у граду
Пријављивање квара на возилу
Поправка возила у овлашћеном сервису
Поправка возила у радионици Градске управе

У циљу побољшања извештавања, односно, ради бољег увида у извршавање
ових послова биће креирани извештаји који ће бити саставни део горе
наведених процедура:
 Извештај о раду аутомеханичарске радионице (дневни, месечни и
годишњи)
 Извештај о извршеном сервисирању возила (редовно и ванредно) по
возилу
 Извештај о периодичној замени пнеуматика лето/зима (два пута
годишње)

Послови физичког и техничког обезбеђења објеката
Радници физичког обезбеђења поступају у складу са донетим Правилником
физичко-техничком обезбеђењу и правилима поступања у вршењу
обезбеђења објеката града Ниша
Задатак групе за физичко и техничко обезбеђење објеката је обезбеђење
објеката у којима су смештене управе и службе Градске управе. Обезбеђење
врше радници обезбеђења, а у неким објектима то реализујемо уз помоћ
алармног система, док у неким објектима имамо и видео надзор. Објекти које
обезбеђујемо су на следећим локацијама:
 Улица 7. Јул бр. 2 - радници обезбеђења обезбеђују објекат 24 сата, у
три смене;

 Улица Николе Пашића бр. 24 - радници обезбеђења обезбеђују објекат
24 сата, у три смене а осим тога имамо и видео надзор;
 Улица Генерала Транијеа бр. 10 - радници обезбеђења обезбеђују
објекат у току радног времена, а ван радног времена имамо алармни
систем;
 Улица Вождова бр. 16 - радници обезбеђења обезбеђују објекат у току
радног времена, а ван радног времена имамо алармни систем;
 Улица Вождова бр. 24 - обезбеђено ван радног времена алармним
системом, а раднике обезбеђења ангажујемо по потреби;
 Улица Обреновићева бр. 20 - радници обезбеђења обезбеђују објекат у
две смене од 600 сати до 2300 сата, а постоји и локални видео надзор;
 Кеј Мике Палигорића бр. 18а – објекат је обезбеђен само ван радног
времена алармним системом;
 Улица Епископска бр. 7 „Кућа за венчања“ – када нема венчања, објекат
је обезбеђен алармним системом, када су венчања у току, објекат
обезбеђују радници обезбеђења;
Додатне активности физичко обезбеђење обавља:
 За време одржавања седница Скупштине града Ниша,
 За време пријема и званичних посета личности из политичког,
културног живота итд.,
 у случајевима ванредних догађања када се у објектима града налази
већи број грађана.
На пословима физичког и техничког обезбеђења ради 20 радника и
један координатор. С` обзиром на број објеката, догађа се да у периоду
годишњих одмора или неког другог одсуства радника постоји проблем
недовољног броја извршилаца.
На свакој од локација које се обезбеђују води се књига дежурства. Сваки
радник обезбеђења уписује у ту књигу све догађаје у току његове смене,
примедбе, предлоге и слично што се односи на рад службе.
У циљу побољшања квалитета извештавања, планира се увођење недељних и
месечних извештаја за сваку локацију посебно, са обједињавањем извештаја
на месечном нивоу и израдом годишњег извештаја са планом активности за
наредну годину.

III

Одсек за комерцијалне послове, послове магацина, и послове хигијене и
услуживања,

У складу са
, чији је доносилац
Скупштина града Ниша, Служба за одржавање и информатичкокомуникационе технологије доноси годишње планове и програме: Решење о
финансијском плану – којим се врши детаљна расподела средстава за
расходе неопходне за функционисање Управа и Служби града; Програм
капиталног одржавања зграда и објеката, набавке машина и опреме и
набавке нематеријалне имовине (Програм капиталног одржавања) - за
инвестиције у објекте и опрему Градске управе и нематеријалну имовину и
План набавки, у складу са претходним актима, за законито трошење
опредељених средстава, и све у складу са Законом о буџетском систему,
Законом о јавним набавкама, Закону о локалној самоуправи, Статутом града
Ниша и Упутством раду трезора града Ниша.
Тежи се да Програми и Планови које доноси Служба буду
флексибилни и да буду у складу и са основним и редовним потребама, као и
са непланираним, неодложним и хитним потребама које исказују Управе и
Службе града. Тако се у току буџетске године, врше измене Програма и
Планова које доноси Служба. Измене се врше у случају промене износа
опредељених средстава, у случају
(доносилац акта Скупштина града Ниша), затим на основу
, али и
у смислу прерасподеле постојећих опредељених средстава, по позицијама и
промени структуре унутар позиција.

Пренете
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Буџет

Извршење

Пренете
обавезе из
2012.

Буџет

2014.
Процена
извршења
за 2013.
год.

% извршења

О П И С

2013.
Пренете
обавезе из
2013.

Буџет

Извршење
I + II
квартал

% извршења

2012.
% извршења

Економска
класификација

У табели испод, дат је преглед износа средстава опредељених за
рад Службе у периоду од 2012-2014.год, као и извршење буџета и износ
обавеза који се преноси у наредну буџетску годину за исти период. Табела
даје увид у кретање ових величина.

Опште услуге
413
421
423
424
425
426
511
512
513
515

Накнаде у натури
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и
опрема
Нематеријална имовинa
Укупно за функцију
130:

889.456
13.961.859
2.159.245
222.852

930.000
889.456 96
853.920
58.420.000 52.902.739 91 19.934.890
24.990.000 9.210.909 37 7.005.750
1.200.000
394.565 33
38.481

1.300.000
66.550.000
18.980.000
1.450.000

1.100.000
40.750.000
12.970.000
267.000

3.555.618

22.450.000 17.992.337 80 5.168.004

27.700.000

23.550.000 85

5.788.946

33.700.000 24.923.138 74 12.272.968

42.520.000

494.978

50.562.000 21.888.426 43 11.183.695

2.061.945

11.800.000

0

200.000

85
669.600
61 47.026.834
68 8.333.838
18
93.133

900.000
669.600
78.000.000 26.268.339
14.000.000 5.737.040
1.250.000
151.580

74
34
41
12

9.126.920

22.700.000

7.577.773

33

37.720.000 89

8.795.043

21.100.000 14.253.563

68

68.980.000

23.280.000 34

7.889.754

40.600.000

8.254.283

20

34.000.000

32.000.000 94

507.577

10.400.000

2.255.130

22

0

300.000

186.000 62

0

150.000

0

0

29.460.000 26.065.396 88 3.371.990

4.272.000

902.000 21

1.400.000

776.794

55

54.611.892 233.712.000 161.513.177 69 61.457.486 266.052.000 172.725.000 65 82.442.699 190.500.000 65.944.101

35

25.476.993

7.246.211 61 1.627.788
0

0

Надаље, дат је преглед ових величина за 2012, 2013. и 2014.год, по
позицијама, за целу буџетску годину и за тражени период, проширен
приказом на четвртом нивоу економске класификације.
-

У складу са
("Службени лист града Ниша" број 79/2011), Служба за одржавање и
информатичко-комуникационе технологије донела је Решење о
финансијском плану за 2012. годину, број 16-61/2012 од 09.01.2012. године.
Укупна средства опредељена за Службу износила су 209.572.000 дин.
Током године, Служба је донела више Измена Решења о
финансијском плану, у циљу задовољења потреба и функционисања управа,
служби и органа града Ниша:
1) Измена I, бр.16-2051/2012, од 12.04.2012.год., састоји се у измени структуре
на позицији 266 – Услуге по уговору, на четвртом нивоу економске
класификације, како би се створили услови за плаћање обавезе које се
односе на Услуге образовања и усавршавања запослених, без промене
укупно опредељених средстава.
2) Измена II, бр. 16-3433/2012, од 06.07.2012.год., састоји се у измени
структуре на позицији 270 – Зграде и грађевински објекти, на четвртом
нивоу економске класификације, због реализације уговора о извођењу
радова. Укупна опредељена средства су увећана за 13.300.000 дин, по
основу
-01, од 06.07.2012.год. за Зграде и грађевинске објекте
позиција 270, тако да су износила 222.872.000 динара.
3) Измена III, бр. 16-3941/2012, од 09.08.2012.год., састоји се у увећању
позиције укупних средстава функције 130 – Опште услуге, за 17.010.593 дин.
и сада износе 239.882.593 дин. Ова средства обезбеђена су из Министарства
животне средине, рударства и просторног планирања, по основу учешћа на
конкурсу, одобрењем Пројекта за унапређење енергетске ефикасности
објекта јавне намене у 2012.години, намењена ревитализацији фасаде
објекта града у ул. Николе Пашића бр.24. и распоређена на позицији 270 –
Зграде и грађевински објекти (уговор бр. 1516/12-01 и Анекс уговора 15161/12-01).
4) Измена IV, бр. 16-5095/2012, од 05.10.2012.год., у непромењеном износу
укупно опредељених средстава, састоји се у измени структуре планираних
расхода на позицији 270 – Зграде и грађевински објекти, која је у складу са
Изменом програма капиталног одржавања зграда и објеката, набавке
машина и опреме и набавке нематеријалне имовине у 2012.год. Службе за
одржавање и информатичко-комуникационе технологије (Решење о давању

сагласности градоначелника на Програм бр. 3131/2012-01, од
05.10.2012.год.).
5) Измена V, бр. 16-5711/2012, од 08.11.2012.год., извршена је на основу
. ("Службени лист
града Ниша" број 83/2012), којом су укупно опредељена средства за Службу
увећана за 10.840.000 дин, и износила 250.722.593 дин. Изменом је извршена
прерасподела средстава по позицијама, као и измена структуре трошкова
унутар позиција.
Измена Решења о финансијском плану, углавном условљава и
измене Програма капиталног одржавања и Плана набавки за буџетску
годину:
Програм капиталног одржавања у 2012.год.:
1) бр.16-1508/2012, од 20.03.2012; Решење градоначелника
давању сагласности на исти 797/2012-01, од 22.03.2012.год.
2) бр. 16-3412/2012, од 05.07.2012; Решење градоначелника
давању сагласности на исти 1891/2012-01 од 09.07.2012.
3) бр.16-3905/2012, од 07.8.2012.год; Решење градоначелника
давању сагласности на исти 2312/2012-01 од 16.08.2012.
4) бр.16-5069/2012, од 04.10.2012.год; Решење градоначелника
давању сагласности на исти 3131/2012-01 од 05.10.2012.
5) бр.16-5732/2012, од 09.11.2012.год; Решење градоначелника
давању сагласности на исти 3747/2012-01 од 14.11.2012.
План набавки Службе за 2012.год.:
1) 16-901/2012, од 13.02.2012.год.
2) 16-1584/2012, од 22.03.2012.год.
3) 16-1822/2012, од 02.04.2012.год.
4) 16-2232/2012, од 24.04.2012.год.
5) 16-3939/2012, од 09.08.2012.год.
6) 16-5123/2012, од 08.10.2012.год.
7) 16-5751/2012, од 13.11.2012.год.

о
о
о
о
о

Финансијски

Економс класифик

Број позиције

Функцион класифик

Финансијски план и извршење за 2012.год. Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије

OПИС
план 2012.год.

OПШТЕ УСЛУГЕ

130

264 413 Накнаде у натури
4131 Накнаде у натури

265 421 Стални трошкови
4212
4213
4214
4215
4216
4219

Енерг етске услуг е
Комуналне услуг е
Услуг е комуникација
Трошкови осиг урања
Закуп имовине и опреме
Остали трошкови

266 423 Услуге по уговору
4232
4233
4234
4235
4239

Компјутерске услуг е
Услуг е образовања и усавршав запослених
Услуг е информисања
Стручне услуг е
Остале опште услуг е

267 424 Специјализоване услуге
4243 Медицинске услуг е
4246 Услуг е очувања жив.сред, науке и г еод.усл.
4249 Остале специјализоване услуг е

268 425 Текуће поправке и одржавање
4251 Текуће поправке и одржав зг рада и
4252 Текуће поправке и одржавање опреме

269 426 Материјал
4261
4264
4268
4269

5113 Капитално одржавање зг рада и објеката
5114 Пројектно планирање

271 512 Машине и опрема
5121
5122
5128
5129

Опрема за саобраћај
Административна опрема
Опрема за јавну безбедност
Опрема за производњу, моторна,

272 513 Остале некретнине и опрема
273 515 Нематеријална имовина

износ

%

износ

%

износ

%

233.712.000

161.513.175

69

61.457.486

26

67.078.649

29

930.000

889.456

96

853.920

92

0

0

930.000

889.456

96

0

0

0

52.902.739

91

34

25.926.413

44

0
0
0
0
0
0

15.395.437
1.160.000
9.043.036
169.824
0
158.117

42
27
57
17
0
29

28

4.353.181

17

58.420.000
36.550.000
4.220.000
16.000.000
1.000.000
100.000
550.000

19.934.890

33.256.321 91
2.501.998 59
15.987.960 100
747.223 75
0
409.238 74

24.990.000

9.210.909

37

10.830.000
100.000
1.700.000
60.000
12.300.000

961.176
89.090
1.256.260
51.000
6.853.383

9
89
74
85
56

1.200.000

394.564

33

50.000
500.000
650.000

10.200
181.770
202.594

20
36
31

22.450.000

17.992.337

80

13.900.000
8.550.000

12.334.006
5.658.330

89
66

33.700.000

24.923.138

74

Административни материјал
20.000.000
Материјали за саобраћај
7.800.000
Материјали за одржавање хиг ијене и уг оститељство 5.500.000
Материјали за посебне намене
400.000

270 511 Зграде и грађевински објекти

Пренете обавезе у
наредну буџетску
годину

УКУПНО
ИЗВРШЕЊЕ
2012 год.

ИЗВРШЕЊЕ ЗА
ТРАЖЕНИ
ПЕРИО Д III + IV
квартал (01.06.31.12.)

7.005.750

0
0
0
0
0

38.481

3
0
0
0

5.168.004

23
0
0

12.272.968

12.831.308 64
7.784.477 100
4.037.375 73
269.978 67

11.183.695

256.338 2
0 0
649.205 38
23.700 40
3.423.938 28

102.590

9

2.700 5
99.890 20
0 0

8.745.053

39

5.520.009 40
3.225.044 38

36

12.815.822

38

0
0
0
0

6.828.040
3.615.876
2.315.206
56.700

34
46
42
14

22

10.069.337

20

50.562.000

21.888.426

43

48.687.000
1.875.000

20.700.238
1.188.188

43
63

11.800.000

7.246.211

61

3.000.000
8.690.000
60.000
50.000

0
7.194.944
51.266
0

0
83
85
0

200.000

0

0

0

0

0

0

29.460.000

26.065.396

88

3.371.990

11

588.402

2

0
0

1.627.788

14
0
0
0
0

9.770.577 20
298.760 16

4.477.849

38

0 0
4.463.633 51
14.217 24
0 0

У складу са
("Службени лист града Ниша" број 108/2012), Служба за одржавање и
информатичко-комуникационе технологије донела је Решење о
финансијском плану за 2013. годину, број 16-72 /2013 од 09.01.2013. године.
Укупна средства опредељена за Службу износила су 284.250.000 дин.
Током 2013.године Служба је донела следеће измене Решења о
финансијском плану:
1) Измена I, бр. 16-1077/13, од 21.02.2013.год, извршена је у складу са
, бр. 554/2013-01, дана 20.02.2013.год, и којим
су укупно опредељена средства увећана и износила 287.622.000 дин.
2) Измена II, бр. 16-4809/2013, од 23.09.2013.год, извршена је у складу са
(Службени лист града Ниша бр. 67/2013). У складу са овом
Одлуком, укупно опредељена средства су увећана на износ од 266.052.000
дин; извршена је измена износа апропријација на позицијама, као и
структура унутар позиција, према потребама, за функционисање и обављање
послова Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије.
Током буџетске 2013.год. Служба је донела и следеће акте и измене
аката:
Програм капиталног одржавања у 2013.год.:
1) бр.16- 525/2013, од 21.01.2013.год, Решење градоначелника о
давању сагласности на исти 285/2013-01 од 29.01.2013.
2) бр. 16-1078/2013, од 21.02.2013.год, Решење градоначелника о
давању сагласности на исти.
3) бр. 16-1454/2013, од 13.03.2013. год, Решење градоначелника о
давању сагласности на исти 1012-1/2013-01, од 21.03.2013.год.
4) бр. 16-1805/2013, од 29.03.2013.год, Решење градоначелника о
давању сагласности на исти.
5) бр. 16-4810/2013, од 23.09.2013.год, Решење градоначелника о
давању сагласности на исти 3388/2013-01, од 01.10.2013.год.
План набавки Службе за 2012.год.:
1) 16-920/2013, од 12.02.2013.год.
2) 16-1684/2013, од 26.03.2013.год.
3) 16-1806/2013, од 29.03.2013.год.
4) 16-4811/2013, од 23.09.2013.год.

Економс

класифик

Број позиције

Функцион
класифик

Финансијски план и извршење за 2013.год. Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологи

OПИС

OПШТЕ УСЛУГЕ
413

Накнаде у натури

4131 Накнаде у натури

267 421 Стални трошкови
4212
4213
4214
4215
4216
4219

Енерг етске услуг е
Комуналне услуг е
Услуг е комуникација
Трошкови осиг урања
Закуп имовине и опреме
Остали трошкови

268 423 Услуге по уговору
4232
4233
4234
4235
4239

Компјутерске услуг е
Услуг е образовања и усавршав запослених
Услуг е информисања
Стручне услуг е
Остале опште услуг е

269 424 Специјализоване услуге
4243 Медицинске услуг е
4246 Услуг е очувања жив.сред, науке и г еод.усл.
4249 Остале специјализоване услуг е

270 425 Текуће поправке и одржавање
4251 Текуће поправке и одржав зг рада и
4252 Текуће поправке и одржавање опреме

271 426 Материјал
4261
4264
4268
4269

Административни материјал
Материјали за саобраћај
Материјали за одржавање хиг ијене и
Материјали за посебне намене

272 511 Зграде и грађевински објекти
5113 Капитално одржавање зг рада и објеката
5114 Пројектно планирање

273 512 Машине и опрема
5121
5122
5128
5129

Опрема за саобраћај
Административна опрема
Опрема за јавну безбедност
Опрема за производњу, моторна,

274 513 Остале некретнине и опрема
275 515 Нематеријална имовина

УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ
износ

.

130

266

Финансијски план
2013.год.

%

Пренете обавезе у
наредну буџетску
годину
износ

%

266.052.000

124.228.012

47

82.442.699

31

1.300.000

853.920

66

669.600

52

1.300.000

853.920

66

66.550.000

33.539.998

50

42.300.000
4.150.000
18.700.000
1.000.000
100.000
300.000

17.891.378
2.172.294
12.745.050
641.619
89.657

42
52
68
64
0
30

18.980.000

10.376.150

55

4.050.000
100.000
2.300.000
100.000
12.430.000

1.584.597
0
729.010
41.384
8.021.160

39
0
32
41
65

1.450.000

274.166

19

50.000
750.000
650.000

49.000
141.166
84.000

98
19
13

27.700.000

18.455.236

67

15.500.000
12.200.000

13.359.959
5.095.277

86
42

42.520.000

22.735.276

53

26.100.000
9.420.000
5.800.000
1.200.000

9.447.664
8.278.088
3.908.851
1.100.673

36
88
67
92

68.980.000

15.216.098

22

65.830.000
3.150.000

15.026.278
189.820

23
6

34.000.000

22.591.094

66

8.900.000
22.000.000
500.000
2.600.000

8.850.980
13.703.026
0
37.088

99
62
0
1

300.000
4.272.000

186.073
0

62
0

0

47.026.834

71

8.333.838

44

93.133

6

9.126.920

33

8.795.043

21

7.889.754

11

507.577

1

0
0

0
0

У складу са
, Службени лист
града Ниша бр. 95/13 од 17.12.2013.год, Служба је донела Решење о
финансијском плану за 2014. годину, број 16-13/2014 од 03.01.2014. године.
За рад Службе планирано је укупно 165.500.000 динара, што је 38% мање у
односу на буџет из претходне године.
Изменом решења о финансијском плану 16-472/2014 од 24.01.2014.год,
укупна средства увећана су за износ од 25.000.000 динара (износ укупних
средстава 190.500.000 дин.).
Ова Измена финансијског плана за 2014.годину извршена је у складу са
бр. 190/2014-01, од 22.01.2014.год. Увећана су средства на позицији
299 - Стални трошкови, распоређена на економској класификацији 4212 –
Енергетске услуге, за потребе спровођења поступка јавне набавке услуга
електричне енергије.

130

Економс

класифик

Број позиције

Функцион класифик

Финансијски план и извршење за 2014.год. Службе за одржавање и
информатичко-комуникационе технологије

OПИС

Финансијски
план 2014.год.

УКУПНО
ИЗВРШЕЊЕ I + II
КВАРТ АЛ
износ

OПШТЕ УСЛУГЕ
298 413 Накнаде у натури
4131 Накнаде у натури

299 421 Стални трошкови
4212
4213
4214
4215
4216
4219

Енерг етске услуг е
Комуналне услуг е
Услуг е комуникација
Трошкови осиг урања
Закуп имовине и опреме
Остали трошкови

300 423 Услуге по уговору
4232
4233
4234
4235
4239

Компјутерске услуг е
Услуг е образовања и усавршав запослених
Услуг е информисања
Стручне услуг е
Остале опште услуг е

301 424 Специјализоване услуге
4243 Медицинске услуг е
4246 Услуг е очувања жив.сред, науке и г еод.усл.
4249 Остале специјализоване услуг е

302 425 Текуће поправке и одржавање
4251 Текуће поправке и одржав зг рада и
4252 Текуће поправке и одржавање опреме

303 426 Материјал
4261
4264
4268
4269

Административни материјал
Материјали за саобраћај
Материјали за одржавање хиг ијене и
Материјали за посебне намене

304 511 Зграде и грађевински објекти
5113 Капитално одржавање зг рада и објеката
5114 Пројектно планирање

305 512 Машине и опрема
5121
5122
5128
5129

Опрема за саобраћај
Административна опрема
Опрема за јавну безбедност
Опрема за производњу, моторна,

306 513 Остале некретнине и опрема
307 515 Нематеријална имовина

190.500.000
900.000
900.000

%

65.944.102
669.600

35
74

669.600 74

78.000.000

26.268.339

57.000.000
1.600.000
18.000.000
1.000.000
100.000
300.000

18.658.930
578.356
6.764.117
165.860

14.000.000

5.737.040

41

5.310.000
100.000
830.000
50.000
7.710.000

920.276
0
254.099
25.900
4.536.766

17
0
31
52
59

1.250.000

151.580

12

100.000
500.000
650.000

22.700.000
11.070.000
11.630.000

34

33
36
38
17
0
101.076 34

0 0
60.080 12
91.500 14

7.577.773

33

1.160.458 10
6.417.315 55

21.100.000

14.253.563

68

12.170.000
5.200.000
3.330.000
400.000

9.178.249
3.308.953
1.676.101
90.260

75
64
50
23

40.600.000

8.254.283

20

39.710.000
890.000

10.400.000
3.500.000
6.450.000
350.000
100.000

150.000
1.400.000

8.065.362 20
188.921 21

2.255.130

22

0 0
2.240.185 35
0 0
14.945 15

0

0

776.794

55

Програм капиталног одржавања у 2014.год. бр. 16-492/2014, од
27.01.2014.год, на основу Решења градоначелника о давању сагласности на
исти бр. 486/2014-01 од 19.02.2014.год.

План набавки Службе за 2014.год, на основу Одлуке о доношењу
плана набавки 16-527/2014 од 28.01.2014.год. :
1) бр. 16-657/14 од 31.01.2014.год.
2) Измена плана набавки Службе 16-1327/14, од 05.03.2014.год.

*
У Служби је обезбеђена дневна ажурност у погледу извршења
буџета. Извршење буџета прати се за различите временске периоде, према
свим врстама расхода и трошкова, према добављачима и закљученим
уговорима.
За праћење извршења закључених уговора, по позицијама и
економској класификацији, од 2013.год. користи се електронска апликација,
која садржи ове податке, као и скенирана документа (уговоре, споразуме,
фактуре...) и олакшава израду извештаја и омогућава њихову тачност.
Сматрамо да је веома значајно постојање јединственог начина
праћења извршења расхода на нивоу целе Градске управе, чији је Служба
један од делова. Ово с обзиром да је процес динамичан и свакодневно
променљив, па је процес извршења буџета потребно пратити континуирано,
а не прављењем пресека и извештаја с времена на време, и то у различитим
формама и са најразличитијим захтевима.
У негативном смислу, истичемо да
, тако да би промена истог у смислу уважавања
начина обављања посла и технолошке опремљености градске управе,
олакшала све евиденције, ток докумената и ажурност у поступању по њему.
У читавом периоду недостатак средстава отежава обављање
пословних активности, јер се набавка добара и услуга обавља у све нижем
обиму. Додатни проглем су заостала дуговања за обавезе које не подлежу
Закону о роковима измирења новчаних обавеза - РИНО систему (потичу из
периода пре априла 2014. год.), тако да су честа утужења од стране
добављача и принудне наплате дуговања, што увећава расходе за трошкове
камата и судске трошкове.

IV

-

Одсек за развој апликација,.Одсек за подршку пројектима и ГИС,.
Одсек за административно- оперативне послове за ИКТобласт,. Одсек за
информатичку
инфраструктуру
и.
Одсек
за комуникациону
инфраструктуру
Послови одсека

Град Ниш има око 40 удаљених локација повезаних у јединствену
мрежу.
Постоји централно чвориште и сервер соба која је адекватно
опремљена.
Све удаљене локације су опремљене потребном активном и пасивном
мрежном опремом и функционишу у оквиру јединствене информатичке
мреже Града Ниша, на којој је преко 1000 рачунара и око 500 IP телефона.
Постоји једниствени Градски услужни центар са централном локацијом
у згради управе града (улица Николе Пашића 24) и пет удаљених локација у
свим градским општинама (Медијана, Палилула, Пантелеј, Црвени Крст и
Нишка Бања).
Функционише и Позивни центар Града Ниша за област комуналних
услуга, а Позивни центар Дома здравља Ниш је на нашој инфраструктури.
На званичној презентацији Града Ниша је могуће добити сва потребна
обавештења о раду управа и служби Града. На њему су постављени следећи
сервиси:
- Вируелни матичар (издавање извода из књиге рођених, венчаних и
умрлих и уверења о држављанству),
- еСервис Изградња (Преглед изграђених, планираних и објеката у
изградњи објеката за вишепородично становање стамбеног и/или
пословног типа),
- Прописи Града Ниша (сви донети прописи од органа Града, сортирани
по регистру или Службеном листу),
- еСервис Локалне пореске администрације (за преглед и подношење
пријава Локалној пореској администрацији),

- ГИС Града Ниша
- Гиљотина прописа (Регистар административних поступака Града Ниша
који има обрађених 128 административних поступака према физичким
и правним лицима са информацијом о свим потребним параметрима за
подношење захтева и целокупној административној процедури).
- Јавне набавке
Поред ових јавних сервиса, у употреби је преко 100 апликација које је за
потребе органа Града Одсек за развој апликација развио и имплементирао.
У области информатичко-комуникационих технологија обављене су
значајне активности на унапређењу и модернизацији самог система како би се
остварили предуслови за побољшање услуга и ефикасности рада органа Града
Ниша, формирање data центра, као и електронских сервиса. Изузетно
разноврсни и обимни послови на развоју, унапређењу и заштити
информатичко-конмуникационог система
развијен је велики број апликација и сервиса за потребе органа Града Ниша,
формиране су евиденције у електронском облику за информатичкокомуникациону опрему и корисничке захтеве и перманентно је развијан ГИС.
Самосталним развојем и оржавањем софтвера је у периоду од
13.07.2012.год до 13.07.2014.год остварена уштеда од више десетина милиона
динара у градском буџету
Реализовани пројекти:
Evidencija Zahteva
Katastarskih Predmeta
Toner Manager

Dijaspora web

WebAppInsp

desktop апликација за праћење
катастарских предмета
desktop апликација за управљање
тонерима (поруџбенице,
евиденције,...)
web апликације за наручивање и
електронско плаћање извовода и
уверења за наше држављане у
иностранству
web апликација за вођење
евиденције о предметима за
инспекцију за имовину о
објектима за рушење

Управа за
планирање и
изградњу
СОИКТ
Канцеларија за
дијаспору
Управа за имовину
и инспекцијске
послове

desktop апликација за управљање
Управа за имовину
подацима о предметима и
и инспекцијске
IManager
објектима за рушење, креирање
послове
различитих извештаја, ...
desktop апликација за пренос и
синхронизацију књига
Општина
KDTransfer
држављанства за различита
Књажевац
матична подручја у Књажевцу
desktop апликација за извоз
података за МКР, МКУ, МКВ у
формате које је прописало
Мнистарство државне управе и
Управа за
локалне самоуправе због
грађанска стања и
MKToolWin
синхроонизације података са
опште послове
централним системом у Београду.
Апликација омогућава месечне,
дневне извозе података као и за
било који задати период
desktop апликација прилагођена за
различита матична подручја за
Општина
MKToolWin_Knjazevac
општину Књажевац, (Кална,
Књажевац
Минићево, ...)
Управа за
desktop апликација за тестирање
грађанска стања и
валидности података за пренос и
опште послове,
MKFormatTest
синхронизацију са централним
Општина
системом
Књажевац
desktop апликација за управљање
и извештавање о опреми
(слободној, задуженој, праћење
СОИКТ
кретања опреме,...), креирање
реверса,...
desktop апликација за креирање
специфичних извештаја са
СОИКТ
WpfAdminEO
различитим параметрима о
задуженој и слободној опреми
Управа за
desktop апликација за рад са
грађанска стања и
бирачким одборима за
EvidencijaAkataStranaka
опште послове,
Параламентарне изборе
РИК

Група софтверских производа за
спровођење избора

EPRS v_1.0

SyncDBEvidPoljProiz

winBarcodeGenerator

UgovoriFakture

PosProc
Дирекције за
изградњу Града Ниша
за

desktop апликација за управљање
пољопривредним газдинствима на
територији града Ниша
desktop апликација за аквитицију
и синхроронизацију података са
терена за пољопривредна
газдинства
desktop апликација за праћење
мобилне потрошње (није у
употреби јер не добијамо
неопходне изводе о потрошњи од
стране телекома – послали први
пут, урађена апл и више нису
слали)
Android, мобилна апликација за
евиденцију инвентара и
идентификацију преко бар-кодова
(није у употреби јер нисмо
обележили инвентар бар
кодовима)
desktop апликација за креирање
различитих типова бар-кодова и
њихово штампање на
налепницама
web апликација за праћење буџета
управа или свих управа у
зависности од нивоа привилегија
и штампање потребних извештаја
web апликација за управљање
радним процесима радника ГУ
тренутно у изради
CMS
desktop апликација за вођење
предмета

Управа за
грађанска стања и
опште послове,
РИК
Управа за
пољопривреду и
развој села
Управа за
пољопривреду и
развој села

СОИКТ

СОИКТ

СОИКТ

Све управе и
службе
Све управе и
службе
Дирекција за
изградњу града
Ниша
Комунална
полиција

Комуналну полицију
за преглед
предмета у Комуналној
полицији

Електронски сервис

Комунална
полиција

desktop апликација за евиденцију
земљишта Града Ниша

Управа за имовину
и инспекцијске
послове

Web апликација за евиденцију Управа за имовину
извршних решења о уклањању
и инспекцијске
објеката или дела објекта
послове

Магацин основних
средстава (заплена)
Обука и инсталација за
рино код директних
корисника
Евиденција плаћања
стипендија
Дирекција апликација за
електронско плаћање
Апликација за обрачун
камата-локална пореска
администрација
Информациони систем за
косовске књиге –
састављен из више
апликација

Увид у МКР, МКВ, МКУ и књигу
држављана

Управа за дечију,
социјалну и
примарну
здравствену
заштиту, Завод за
социјално

desktop апликација за евиденцију
заплењених и основних средстава

СОИКТ

Све Управе и
Службе,
индиректни
корисници
desktop апликација за плаћање
Управа за
стипендија
образовање
Све Управе и
desktop апликација за електронско
Службе,
плаћање
индиректни
корисници
Управа за
финансије, изворне
desktop апликација за обрачун
приходе локалне
камата
самоуправе и јавне
набавке
Управа за
грађанска стања и
опште послове

Одржавање и надградња:
Апликација за бирачке
спискове

посебне евиденције, Custom
извештаји

Управа за
грађанска стања и
опште послове

Апликација за матичне
књиге

измене на бази и апликацији
настале због промена Закона и
повезивања са централним
регистром

Управа за
грађанска стања и
опште послове

Апликација за обрачун
зарада

измене услед промене законске
регулативе, промена модула за
обрачун за поједине категорије
примања

Управа за
финансије, изворне
приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке

Апликација за израду и
штампу вирмана

сталне измене

ГУЦ

сталне измене

Управа за
грађанска стања и
опште послове

Апликација за кадровску
евиденцију
Више апликација за
конверзију (GIS, MUP)
Апликација за
инвалидско-борачку
заштиту

сталне измене

Апликација за основна
средства

сталне измене, годишњи попис и
обрачун амортизације

Робни Магацин
ГИС портал

сталне измене
одржавање апликације

Бесплатне картице

сталне измене

Управа за дечију,
социјалну и
примарну
здравствену
заштиту
Управа за
финансије, изворне
приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке
СОИКТ
СОИКТ
Управа за дечију,
социјалну и
примарну
здравствену
заштиту

Нулти извод

Електронско плаћање

Евиденција и обрачун
трошкова закупа
пословног простора –
Апликација за евиденцију
плаћених рачуна,
скраћени деловодник,
преглед уговора

сталне измене

сталне измене

нова верзија програма

Управа за имовину
и инспекцијске
послове

сталне измене

Више органа Града
Ниша

Матичне књиге КИМ

сталне измене

Прописи Града Ниша (веб
и десктоп апликација)

сталне измене

Сајт Градске стамбене
агенције

Редовно одржавање

Custom reporting

Управа за
грађанска стања и
опште послове
Управа за
финансије, изворне
приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке

Управа за
грађанска стања и
опште послове
Служба за послове
Скупштине Града,
сви органи
Градска стамбена
агенција
све управе, јавна
предузећа

Редовно одржавање
апликација у ГУ
Основни правац у овој области би требало да буде увођење система
електронске писарнице са електронским управљањем документима и радним
токовима (ДМС).
Систем електронске писарнице са електронским управљањем
документима и радним токовима би омогућио:
-

Аутоматизацију и стандардизацију радних токова и пословних процеса
који се обављају у градској управи,

-

Формирање електронске базе предмета и докумената (омогућава
јединствену дистрибуцију и размену),
Лаку и поуздану претрагу докумената, предмета и стања предмета (у
којој фази обраде се неки предмет налази, ко га решава и за које време),
Формирање лако доступне и прегледне архиве,
Повећање ефикасности запослених и њихове комфорности у раду,
Модернизацију радне процедуре,
Управљање људским ресурсима (анализа рада обрађивача предмета,
анализе решених и нерешених предмета, анализе људских ресурса и
ефикасности примене сваког пословног процеса),
Остваривање ефикасне комуникације између субјеката пословања,
Пружање услуга вишег квалитета физичким и правним лицима који су
корисници услуга градске управе.

- Инсталација Windows 2008 R2AD-a
- Миграција корисника и корисничких радних станица у ново Windows
2008Active Directory окружење
- Инсталација, конфигурација Exchange 2010, организација у оквиру
новог AD 2008 окружења, миграција постојећих корисничких података
са Exchange 2003 сервера у старом AD 2003 окружењу
- Миграција 3 SQL сервера у ново Windows 2008 Active Directory
окружење
- Инсталација ESXi 5.0U2 хипервизора на два нова сервера и њихово
додавање у кластер виртуалне инфраструктуре
- Upgrade ESXi хипервизора на постојећем HP G7 серверу
- Инсталација и конфигурација новог NetApp FAS2240 storage система,
миграција виртуалних машина на нови storage систем
- Реконфигурација постојећих G6 сервера за потребе коришћења као
тестног сервера
- Реконфигурација storage система да служи као backup дестинација
- Инсталација Vmware Recovery 2.0.1 као backup решења
- Виртуализован сервер Локалне пореске администрације
- Унутрашње каблирање (израда рачунарске мреже) у Вожда Карађорђа
16 трећи спрат,
- каблирање канцеларија у приземљу зграде у Николе Пашића 24,
- израда Идејног пројекта телекомуникационе мреже Града Ниша,
оптичко повезивање битних локација за Управу Града Ниша,

- повезана зграда саобраћајне полиције у ул. Војводе Мишића оптиком,
- урађен видео надзор за споменик Шабана Бајрамовића, две камере,
- набављен нови антивирусни софтвер, инсталиран на клијентима и
серверима,
- урађено каблирање канцеларија, и уведен интернет и телефонија за
Канцеларију за дијаспору, за канцеларију ЛАФа,
- набавка нових и бржих свичева за виртуелну инфраструктуру, њихова
имплементација,
- онемогућен приступ сајтовима Facebook, Youtube, Tweeter, стотинак
порно сајтова, десетак даунлоад сајтова, онемогућен рад p2p програма.
У оквиру системског одржавања се у највећој мери обављају активности
везане за рачунарско-комуникациону мрежу, односно опрему и системе, као и
рачунарске системе и то како сервере и сервисе на њима тако и клијентске
рачунаре код крајњих корисника, односно запослених. Укратко, то обухвата:














Одржавање комуникационе опреме и решавање проблема насталих у
свакодневном раду. Подешавање мрежних уређаја за потребе
повезивања различите опреме на више локација.
Одржавање система телефоније: увођење и пресељење нових телефона
и локала. Решавање проблема на линијама заједно са ЈП Телеком
Србија.
Увођење и одржавање система, подршка и решавање проблема везаних
за позивни центар.
Активности око постављања оптичке мреже до удаљених локација по
граду: израда документације и то спецификација за набавку као и опис
трасе за већ постављене каблове. Одржавање мреже укључујући и
камере за видео надзор саобраћајница у граду.
Одржавање инсталација, каблирање, постављање и повезивање утичних
места у оквиру већег броја локација по граду.
Одржавање и решавање свакодневних проблема у раду у оквиру
бежичне мреже.
Решавање проблема са нестанцима струје као и са расхладним и
уређајима за непрекидно напајање.
Одржавање више различитих сервера за различите намене: база
корисника и других ресурса у мрежи, електронска пошта, базе
података, дељење докумената и штампача, заштита рачунара од вируса,
ажурирање софтвера и друго.
Редовно и ванредно прављење резервних копија база података на више
сервера као и складишта сандучића на серверу за електронску пошту.









Увођење, одржавање, подршка и решавање проблема у оквиру
различитих програма, тј. апликација и база података из сопственог
развоја као и набављених од трећих лица. Редовно ажурирање већег
броја различитих апликација новим верзијама као и база података.
Планирање, увођење, одржавање система за Виртуелну инфраструктуру
решавање свакодневних проблема у раду.
Редовно и ванредно текуће одржавање разнородне опреме и решавање
свакодневних проблема.
Помоћ и подршка око озвучења и снимања седница као и извођења
презентација и састанака.
Ажурирање документације о серверима и сервисима којима
располажемо.
Истраживање тржишта и припрема документације за планирање
набавке разне опреме.

У траженом периоду је примљено преко 5.000 захтева у папирном
облику, mail-ом или телефоном. У зависности од врсте захтева је следило и
њихово решавање и то увек у максимално кратком временском периоду.
Чекања код решавања захтева су се јављала углавном због недостатка опреме
или техничких услова за њено постављање.
Користи се кориснички налог Korisnicka.Podrska@gu.ni.rs за пријем
захтева, чиме се обезбедило формирање евиденције, ажурно вођење свих
захтева и много бржи одговор службе.
Формирана је евиденција рачунарске и комуникационе опреме у
електронском облику, по управама/службама и корисницима који је задужују.
Уз ванредни попис информатичке и комуникационе опреме, извршен је
и физички преглед свих рачунара.
Активно је праћен рад свих управа и служби, реаговало се код уочених
неправилности у раду, давали предлози за боље и лакше функционисање.

У Нишу____________2014 године.
НАЧЕЛНИК

Аца Јанковић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА И РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКАТА
ЗА ПЕРИОД ОД 13.07.2012. године ДО 13.07.2014. године
1.РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ:
На основу члана 80 Статута Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“)
Градско веће Града Ниша на предлог Градоначелника, поставило је за Нађу
Марковић, дипломираног правника, за секретара.
2. ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ :
Статутом Града Ниша прописано је да се секретар Градског већа стара о
обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Већа и
његових радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов
рад.
Послови и задаци Службе за послове Градаког већа зависни су од
активности које пре свега опредељује председник Градског већа, који руководи
радом Градског већа.
Служба учествује у припреми аката за потребе рада Градско већа, које на
основу Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007),
Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008) и Пословника о
раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013),има
овлашћења да:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката
Скупштине града;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина
града не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом градске управе, поништава или укида акте
градске управе, који нису у сагласности са законом, Статутом и другим
општим актом или одлуком, које доноси Скупштина града;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама
грађана, предузећа и установа и других организација у управним
стварима из надлежности Града;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и
дужности Републике;
7) даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији управе,
односно службе;
8) предлаже Скупштини града распуштање Скупштине Градске општине у
складу са законом и Статутом;
9) информише јавност о свом раду;
10) доноси Пословник о раду на предлог Градоначелника;
11) даје сагласност на цене комуналних услуга јавних комуналних предузећа
чији је оснивач Град;
12) поставља и разрешава начелнике и заменикe начелника градских управа
и решава о њиховом изузећу;
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образује стручнa и саветодавна радна тела за поједине послове из
своје надлежности, на предлог Градоначелника;
14) утврђује смернице за доношење и остваривање програмских аката и
прати спровођење пословне политике јавних комуналних и других јавних
предузећа, као и рад и пословање установа чији је оснивач Град и
предлаже мере, којима се обезбеђују услови за њихово несметано
функционисање;
15) наређује спровођење мера за ублажавање и отклањање непосредних
последица од елементарних или других већих непогода;
16) даје мишљење о предлогу одлука које Скупштини поднесу други
предлагачи;
17) у случају ратног стања доноси акте из надлежности Скупштине, с тим што
је дужно да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности
да се састане;
18) даје управама и службама Града, јавним предузећима, јавним
комуналним предузећима и установама чији је оснивач Град упутства и
доноси друге акте за извршење одлука Скупштине;
19) решава сукоб надлежности између Градских управа и других предузећа,
организација и установа, када на основу одлуке Скупштине одлучује о
појединим правима грађана, правних лица или других странака, као и
између градских управа за поједине области;
20) доноси акт о начину и поступку остваривања права за доделу средстава
путем дотација из буџета Града за програме-пројекте установа и других
организација према којима Град не врши оснивачка права, на предлог
Градоначелника;
21) доноси програм инвестиционих активности у области образовања,
културе, социјалне заштите и здравства, на предлог Градоначелника;
22) доноси годишњи програм манифестација од значаја за Град у области
спорта, културе, социјалне заштите и другим областима, на предлог
Градоначелника, које реализују надлежне управе и службе Града,
установе и предузећа чији је оснивач Град;
23) доноси програме из области заштите животне средине, програме
коришћења и заштите привредних вредности, стара се о остваривању
локалних акционих и санационих планова у складу са стратешким
документима и својим интересима и специфичностима;
24) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од
значаја за Град, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката у области културе од значаја за Град и ствара
услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је
оснивач Град;
25) даје сагласност на акте о унутрашњем уређењу и систематизацији
градских управа и служби;
26) подноси извештај о раду Скупштини;
27) тражи извештаје, податке и обавештења о обављању послова из оквира
права и дужности Града и Градске општине;
28) даје сагласност на акте Градских општина којима се уређује број и
структура запослених у Градским општинама;
13)
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29) упозорава извршни орган или управу Градске општине када не врше
послове утврђене Статутом Града или другим прописом Града;
30) преузима вршење послова Градске општине у складу са Статутом Града
и одлучује о ускраћивању финансијских средстава Градској општини
уколико не обављају послове који су им пренети у надлежност;
31) обавља и друге послове у складу са законом, Статутом, одлукама
Скупштине Града и другим актима.
3.ПРОЦЕДУРАЛНА АКТА
Градско веће Града Ниша у овом сазиву донело је Пословник о раду
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2013 ) дана 3.
децембра 2013. године, чијим одредбама је и
између осталог уређена
организација, начин рада и одлучивања овог органа и радних тела. Овај акт од
значаја је за активности и рад запослених у Служби за послове Градског већа.
У оквиру обављања послова из области за коју су задужени, чланови Већа
су организовали радне групе, утврђивали роковник радњи и носиоце задужења за
предузимање одређених активности, заказивали радне састанке и консултације са
представницима управа и служби Града и јавних предузећа и установа чији је
оснивач Град и другим субјектима, уз сагласност Градоначелника.
4. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА:
Градско веће Града Ниша дало је сагласност на Правилник о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Служби за послове Градског већа,
број 242/2012-15 који је донео начелник Службе дана 9.8.2012. године.
Службом руководи секретар Градског већа који на основу Статута града
Ниша, у погледу руковођења радом службе, заснивања и престанка радног односа
запослених, остваривања права, дужности и одговорности запослених у Служби,
коришћењу средстава која су буџетом предвиђена за финансирање Службе, има
сва права и дужности начелника који руководи поједином управом Града.
5. ЉУДСКИ РЕСУРСИ:
Овим правилником систематизовано је 23 радна места, са 38 извршиоца.
У Служби за послове Градског већа запослено је на неодређено време. 8 са
ВСС, и 4 лица са ССС спремом.
Запослени су распоређени на одговарајућа радна места.
На решења о распоређивању,као и остале акте који су садржани у личним
досијема запослених након обављеног надзора није имала примедебе управна
инспекција.
На записник о спроведеном инспекцијском надзору Служба је доставила
одговарајуће обавештење и дала додатна објашњења у непосредном контакту са
управним инспpекторима.
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На једнодневне и вишемесечни семинар-обуку су упућени запослени, који су
након тога и били укључени да прате одређену област за коју су едуковани и тиме
дају допринос и практично потврде о, стечено знање и допринесу унапређењу
рада у одсеку.
Због повећаног обима посла, запослени су по налогу начелнице обављали и
друге послове мимо радног места на коме су распоређена.
Задужено лице у Служби непосредно прати потребе Службе и предузима
активности на праћењу реализације исказаних
потреба за материјално
финансијским средствима као би се омогућило несметано функционисање и
постигла ефикасност у раду Службе ,али и сагледале појединачне потребе свих у
Служби.
У оквиру обављања послова из области за коју су задужени, чланови Већа
су о уз сагласност Градоначелника ,рганизовали радне групе, утврђивали роковник
радњи и носиоце задужења за предузимање одређених активности, заказивали
радне састанке и консултације са представницима управа и служби Града и јавних
предузећа и установа чији је оснивач Град и другим субјектима.
Оперативне, админстративне и стручне послове, на инцијативу чланова
Већа, а по налогу начелнице, обављају запослени у Служби .
6. ДЕЛОКРУГ РАДА:
*****
Статутом Града Ниша образована је Служба за послове Градског већа ради
обављања стручних, административних, организационих и других послова за
потребе Градског већа.
У Служби за послове Градског већа, у Одсеку за послове Градског већа
обављају се стручни послови припремања, сазивања, одржавања и реализације
седница Градског већа, колегијума Градског већа, сталних и повремених радних
тела Градског већа и радних састанака радних тимова, правно-техничка обрада
усвојених аката (нормативно-правна, техничка, језичка исправност и израда аката
Градског већа).
Акти o којима се расправља на седници Већа достављају се у писаном и
електронском облику на e-mail адресу.

-

-

Служба у у циљу остваривање функција Градског већа:
сачињава обавештење о пристиглим материјалима, исто ажурира
и
доставља Градоначелнику,
води евиденцију о кретању предмета и даје податаке са пресеком стања ,
-припрема табеларни приказ достављених аката по седницима и са
одређеним показатељима,
сачињава информације о поступањима управа и служби на основу налога
градоначелника , а у функцији синхронизоване припреме и доставе нацрта
аката,
израђује информације о роковима за поступање по жалбама,
израђује информације о радњама преузетим за поступање по захтеву
тужилаштва или пресудама судова ,
упозорава на законске оквире и процедуре прописане за доношење
одговарајућих аката из надлежности локалне самоуправе,
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-

-

прибавља додатна обавештења од ресорних управа о функционисању
предузећа и установа, уколико нису прецизно дати разлози за приступање
доношењу акта,
налаже допуну достављених материјала,
врши повраћај материјала због неотклоњивих мањкавости за укључивање
материјала у процедуру и указују на начине за даље поступање ,
прослеђују материјале за седницу,
припремају дневни ред за седнице већа ,
обавља организационе техничке послове за одржавање колегијума,
припрема подсетник за рад седнице Градског већа ,
даје и прибавља одговарајуће додатне информације за потребе рада
колегијума,
технички се стара о вођењу евиденције присутности и одсутности чланова
Већа,
врши техничку припрему аката и обједињавање аката за достављање
електронским поштом члановима већа, начелницима и помоћницима
обавља електронску комуникацију између субјеката који на било који начин
учествују у раду Већа.
7.ПРЕВЕНТИВНА КОНТРОЛА АКАТА

На основу Пословника о раду Градског већа Града Ниша и Правилника о
поступку припреме, израде и доставе материјала провера се :
- процедура доставе материјала ,
-потпуност достављеног материјала,
- могућности за електронско коришћење документа.
На основу материјалних прописа врши се :
- провера правне регулативе и усаглашености аката,
- провера овлашћења органа за доношења акта,
- израда информација и обавештења за потребе Градоначелника у случају
потребе сагледавања одређеног претходног питања,
- покрећу иницијативе за уређивање одређених питања уколико акт има одређену
недореченост,целсиходност или сврсисходност у моменту доношења,
-прибављањед додатаних информација о чињеницама које могу бити од утицаја за
његово дониошење или могу имати нежељене последице за његову реализацију.
У назначеном извештајном периоду, Служба за послове Градског већа је
сагласно статуарним овлашењима учестовала у припреми и одржавању седница
Градског већа града Ниша на којима су донета следећа акта:
1. седница 13.07.2012. године
Решење о разрешењу секретара Градског већа Града Ниша
Решење о постављењу секретара Градског већа Града Ниша
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Решење о разрешењу заменика секретара Градског већа Града Ниша
Решење о разрешењу начелника Управе за образовање, културу,
омладину и спорт, због избора на другу функцију
Решење о овлашћењу лица за обављање послова начелника Управе
за образовање, културу, омладину и спорт
Решење о разрешењу начелника Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, због постављења на другу функцију
Решење о овлашћењу лица за обављање послова начелника Управе
за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту
Решење о разрешењу председника и чланова Привредно-економског
савета
Решење о разрешењу председника и чланова Савета за људска и
мањинска права
ПРЕЧИШЋЕНИ
2. седница 19.07.2012. године
Решења о задужењима Градоначелника Града Ниша и чланова
Градског већа Града Ниша за одређена подручја из надлежности
Града и то:
а) Проф. др Зорана Перишића
б) Проф. др Жарка Ранковића
в) Срђана Васковића
г) мр Бранислава Ранђеловића
д) Михајла Здравковића
ђ) мр Милана Пешића
е) Ненада Гашевића
ж) Предрага Савића
з) Срђана Алексића
и) доц. др Милоша Банђура
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Одлуке о организацији градских управа Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм и план рада и развоја са финансијским планом Завода за
плућне болести и туберкулозу Ниш за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
План рада и развоја Завода за здравствену заштиту студената Ниш
за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
План рада Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2012.
годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада са финансијским планом Завода за хитну медицинску
помоћ Ниш за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
План рада Дома здравља Ниш за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
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План рада са финансијским планом Апотеке Ниш за 2012. годину
Решење о утврђивању предлога Решења о давању сагласности на
употребу имена Града Ниша у називу Клуба малог фудбала „Ниш 92“
Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за
период јануар-јун 2012. године
Решење по жалби Татјане Станковић, на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 436-1/400-2012
Решење по жалби Љубинке Ранђеловић, на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 436-1/9321-2012
Решење по жалби Љубомира Стојановића, на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 436-1/74215-2012
Решење по жалби Милице Јовановић, на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 436-1/47665-2012
Решење по жалби Анкице Петровић, на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 436-1/117/12-11
Решење по жалби Миломира Миленовића, на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 436-1/58988-2012
Решење о забрани пријема радника у јавним предузећима и
установама чији је оснивач Град Ниш, управама и службама Града и
управама градских општина
Препорука јавним предузећима, jавним комуналним предузећима и
установама чији је оснивач Град Ниш о не доношењу одлука о
задужењима и инвестиционим улагањима
Текућа питања
3. седница 27.07.2012. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о мрежи
основних школа на територији Града Ниша
Разматрање Предлога програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Града Ниша за 2012.
годину
Решење о образовању Радног тима за анализу одрживости пројекта
„Унапређење конкурентности аеродрома Константин Велики“ – I и II
фаза
Решење по жалби Владимира Поповића, на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 436-1/357/2012
Решење по жалби Драгомира Илића, на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 436-1/103/12-11
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Решење по жалби Љубомира Ранчића, на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 436-1/56535/2012
Решење по жалби Божидара Станковића, на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 436-1/56501/2012
Решење по жалби Опште болнице „Sava Surgery“, на Решење Управе
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 11-25/7079143/0-1172/12
Решење по жалби Наде Пејчић, на Решење Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 4361/49971/2012
Решење о престанку важења Решења о овлашћењу Јелене Илић за
обављање послова начелника Службе за одржавање и
информатичко-комуникационе технологије
Решење о овлашћењу лица да до постављења начелника Службе за
одржавање и информатичко-комуникационе технологије обавља
послове начелника Службе за одржавање и информатичкокомуникационе технологије
Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на
име плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица
угрожених клизиштем у селу Мрамор и Крушце за период јул и август
2012. године
Решење о давању сагласности ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
о начину измирења обавеза према извођачима радова
Текућа питања
4. седница 10.08.2012. године
Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога
одлуке о усвајању елабората о оправданости отуђења грађевинског
земљишта у оквиру комплекса Аеродрома Константин Велики у Нишу,
број 190-1/2012-03 од 08.03.2012. године
Закључак којим се покреће иницијатива за израду елабората о
оправданости и давање у закуп грађевинског земљишта Eyemaxx
Management GMBH Аустрија или привредном друштву чији је Eyemaxx
Management GMBH Аустрија оснивач у Србији
Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога
одлуке о ангажовању предузећа за ревизију за екстерну ревизију
завршног рачуна буџета Града Ниша за 2011. годину, број 284-1/201203 од 12.04.2012. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о ангажовању предузећа за
ревизију за екстерну ревизију завршног рачуна буџета Града Ниша за
2011. годину
Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога
одлуке о прихватању учешћа у програму ''Рехабилитација система
даљинског грејања у Србији – фаза IV'', број 284-2/2012-03 од
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12.04.2012. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о прихватању учешћа у
програму ''Рехабилитација система даљинског грејања у Србији –
фаза IV''
Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога
одлуке о усвајању Плана руралног развоја Нишавског округа 2012 –
2021, број 284-4/2012-03 од 12.04.2012. године
Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога
плана детаљне регулације 17 улица у насељу Доња Врежина у Нишу
– јужно од улице Књажевачке, број 356-3/2012-03 од 05.06.2012.
године
Закључак у вези са осталим предлозима аката које је Градско веће
Града Ниша у ранијем сазиву упутило у скупштинску процедуру
Решење по жалби Александре Радичевић, на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 436-1/37993/2012
Решење по жалби Сандре Милосављевић, на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 436-1/66707/2012
Решење по жалби Станиславке Стојковић, на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 436-1/72754/2012
Решење по жалби Лењине Поповић, на Решење Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 4361/54727/2012
Решење по жалби „Стамбена задруга МИН“, на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 433/1-БЛ-97/12
Решење по жалби „Стамбена задруга МИН“, на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 433/1-ПМ-97/12
Закључак у вези са спровођењем надзора над Управом за планирање
и изградњу поводом издавања локацијске и грађевинске дозволе и
непоступања у складу са решењем републичког урбанистичког
инспектора
Закључак о покретању поступка за предлагање Ребаланса буџета
Града Ниша за 2012. годину
Закључак о покретању поступка за именовање Савета за људска и
мањинска права
Закључак којим се задужује Управа за привреду, одрживи развој и
заштиту животне средине да припреми предлоге аката којим ће се
извршити замена овлашћеног лица, координатора или контакт особе у
пројектима
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Служби за послове Градског већа
Решење којим се констатује престанак мандата начелнице Управе за
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финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
због подношења оставке на функцију
Решење о овлашћењу лица за обављање послова начелника Управе
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке
Текућа питања
5. седница 23.08.2012. године
Решење о утврђивању Предлога решења којим се не даје сагласност
на Одлуку о измени и допуни Пословника Скупштине Градске општине
Црвени Крст
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања Пословног удружења Зона Унапређеног
Пословања „Нишка Варош“ Ниш за 2012. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога одлуке о
завршном рачуну буџета Града Ниша за 2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога одлуке o
оснивању Завода за геронтологију и палијативно збрињавање Ниш
Решење о измени Решења o утврђивању Предлога решења о давању
сагласности на Статут о измени и допуни Статута Јавног предузећа
Дирекција за изградњу Града Ниша
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању
сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању
сагласности на Статут о изменама Статута Јавног комуналног
предузећа „Медиана“ Ниш
Решење о измени Решења o утврђивању Предлога решења о давању
сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног
предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других
услуга и накнада Ниш
Решење о измени Решења o утврђивању Предлога решења о давању
сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног
предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању
сагласности на Одлуку o изменама и допунама Статута Јавног
комуналног предузећа „Паркинг-сервис“-Ниш
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању
сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Завода за
здравствену заштиту студената Ниш
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању
сагласности на Статут Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању ЈП за стамбене услуге „Нишстан“
Ниш за 2012. годину
Решење о измени Решења o утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду и пословању Установе Нишки културни
центар за 2011. годину
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Решење о измени Решења o утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду Регионалног центра за професионални
развој запослених у образовању за 2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању
сагласности на употребу имена Града Ниша у називу Женског
рукометног клуба „Наиса“
Закључак о кредитном задуживању ЈКП „Градска топлана“ Ниш
Закључак о кредитним задужењима ЈКП „Медиана“ Ниш
Решење о допуни Решења о задужењу Предрага Савића, члана
Градског већа Града Ниша за одређено подручје из надлежности
Града
Решење о допуни Решења о задужењу Срђана Васковића, члана
Градског већа Града Ниша за одређено подручје из надлежности
Града
Решење по жалби Мирка Прторе, на Закључак Управе за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај Уп.бр. 346-3/2012-09 од
20.06.2012. године
Решење по жалби Зорана Стаменковића изјављена на Решење
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке, број 436-1/9196/2012 од 08.05.2012. године
Закључак у вези са Пројектом „Успостављање центра за
запошљавање“
Текућа питања
6. седница 07.09.2012. године
Решење о утврђивању Предлога плана генералне регулације подручја
Градске општине Медијана
Решење о утврђивању Предлога одлуке о усвајању Плана руралног
развоја Нишавског округа 2012. – 2021.
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Одлуку о изменама Статута Јавног комуналног предузећа за пијачне
услуге „Тржница“ Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Одлуку о усвајању Прве измене Програма пословања ЈП Завод за
урбанизам Ниш за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о организацији управе Градске
општине Палилула
Решење о давању сагласности на Програм пружања димничарских
услуга ЈКП "Медиана" Ниш за 2013. Годину
Решење о постављењу начелника Службе за одржавање и
информатичко-комуникационе технологије
Решење по жалби Делетић Сање, на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 7-132-01066/12 од
16.07.2012. године
Закључак о покретању иницијативе за израду Елабората о
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оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде,
Министарству здравља Републике Србије-Клиничком центру Ниш
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да
учествује у јавним позивима Комесаријата за избеглице Републике
Србије од 10.08.2012. године
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе
Решење о помоћи Градској општини Палилула у реализацији пројекта
„Промоција прекограничне сарадње кроз модернизацију социјалне
инфраструктуре у области спорта у општинама Ботевград и
Палилула“
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе
Решење о помоћи Градској општини Палилула у реализацији пројекта
„Сарадња у циљу одрживог развоја културног туризма у општинама
Бобов Дол и Палилула“
Закључак о прихватању извештајa са Закључком и мерама Радног
тима о реализацији пројекта „Унапређење конкурентности Аеродрома
Константин Велики - II фаза“ од 05.09.2012. године
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе
Решење о измени Решења број 1321/2011-01 од 28.04.2011. године и
Решења број 1633/2012-01 од 07.06.2012. године у вези са пројектом
„Унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики II фаза“
Закључак о покретању иницијативе да се ребалансом буџета Града
Ниша за 2012. Годину определе недостајућа средства Градским
општинама Медијана, Црвени Крст и Палилула, на име спроведених
избора за одборнике Скупштина Градских општина
Закључак којим се налаже Управи за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај да преиспита и сачини нацрте аката којима ће
се прецизирати надлежности Комуналне полиције
Текућа питања
7. седница 14.09.2012. године
Закључак којим се предлаже Градоначенику да у име Града Ниша да
изјаву ресорном Министарству регионалног развоја и локалне
самоуправе, којом прихвата да су 2012. године, буџетом Града Ниша
обезбеђена средства за суфинансирање пројекта, и то:
- Изградња Булевара Сомборска, основни уговор и
додатни радови
- Реконструкција, доградња и надградња у ОШ „Душко
Радовић“, основни уговор и додатни радови
- Изградња отворених спортских терена у ОШ „Душко
Радовић“, основни уговор
- Реконструкција улица у граду Нишу, прелазак на режим
кружних токова-раскрсница код парка Чаир, раскрница
Булевара Немањића и Војводе Мишића, додатни радови
- Реконструкција улица у граду Нишу, прелазак на режим
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кружних токова-раскрсница, улице Сремске, Булевара
Немањића и Византијског Булевара, додатни радови
- Реконструкција улица у граду Нишу-Орловића Павла.
Наде Томић и Страхињића Бана, основни уговор
- Доградња ОШ „Мирослав Антић“, основни уговор
- Изградња вртића у насељу „Никола Тесла“, основни
уговор и додатни радови
- Изградња вртића у насељу „Бранко Бјеговић“, основни
уговор и додатни радови
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању
сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП
„Медиана“ Ниш за 2012. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању
сагласности на Одлуку о усвајању Прве измене Програма пословања
ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2012. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању
сагласности на Програм рада Нишког симфонијског оркестра за 2012.
годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању
сагласности на Програм пословања Пословног удружења Зона
Унапређеног Пословања „Нишка Варош“ Ниш за 2012. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању ЈКП ''Медиана'' Ниш за пословну
2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању ЈКП "Тржница" Ниш за 2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Градска топлана“ Ниш за
период јануар - децембар 2011. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештајa о пословању ЈКП ''Наиссус'' Ниш за 2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању ЈКП ''Горица'' Ниш за 2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању ЈКП Дирекција за јавни превоз Града
Ниша за 2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш за 2011.
годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању ЈКП ''Обједињена наплата“ Ниш за
2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештајa о пословању Јавног предузећа „Аеродром Ниш“ у
2011. години
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
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усвајању Извештаја о пословању ЈП за стамбене услуге „Нишстан“
Ниш за 2012. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш
за 2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја o пословању ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша за 2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2011.
годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду ЈП за радио и телевизијску делатност
„Нишка телевизија“ Ниш у 2011. години
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду и пословању Нишког симфонијског
оркестра за 2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду и пословању Народног музеја Ниш за 2011.
годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду и пословању Историјског архива Ниш за
2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду и пословању Галерије савремене ликовне
уметности Ниш за период 1.1.-31.12.2011. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду и пословању Установе Нишки културни
центар за 2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду и пословању Народног позоришта у Нишу
за 2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду и пословању Позоришта лутака Ниш за
2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду и пословању Народне библиотеке "Стеван
Сремац" Ниш за 2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду и остварењу Програма рада и
финансијског плана за 2011. годину Народног универзитета у Нишу
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду Регионалног центра за професионални
развој запослених у образовању за 2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду за период 01.01. – 31.12.2011. године и
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Финансијског извештаја о оствареним приходима и расходима од
01.01.2011. до 31.12.2011. године Туристичке организације Ниш
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду Центра за дневни боравак деце, омладине
и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ - Ниш за 2011.
годину и Финансијског извештаја Центра за дневни боравак деце,
омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ - Ниш
за 2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду и финансијског извештаја о пословању
Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш за 2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду Установе Дечији центар Ниш за 2011.
годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду Установе Дечије одмаралиште ''Дивљана''
Ниш за 2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду Предшколске установе "Пчелица" - Ниш за
радну 2010/2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Финансијског извештаја о пословању предшколске установе
„Пчелица“ Ниш за период 01.01.-31.12.2011. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Годишњег извештаја о раду са финансијским извештајем
Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља Ниш за 2011.
годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о реализацији годишњег Програма пословања
Пословног удружења Зона Унапређеног Пословања „Нишка Варош“
Ниш за 2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању
сагласности на План рада са финансијским планом Апотеке Ниш за
2012. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању Апотеке Ниш за 2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању
сагласности на План рада Дома здравља Ниш за 2012. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о извршењу плана рада и Извештаја о
финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период
01.01. до 31.12.2011. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању
сагласности на Програм рада са финансијским планом Завода за
хитну медицинску помоћ Ниш за 2012. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
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усвајању Извештаја о пословању Завода за хитну медицинску помоћ
Ниш за 2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању
сагласности на План рада и развоја Завода за здравствену заштиту
радника „Ниш“ за 2012. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду, пословању и завршеном рачуну за 2011.
годину Завода за здравствену заштиту радника Ниш
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању
сагласности на Програм и план рада и развоја са финансијским
планом Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2012. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању Завода за плућне болести и
туберкулозу Ниш за 2011. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању
сагласности на План рада и развоја Завода за здравствену заштиту
студената Ниш за 2012. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању за период I –XII 2011 год. Завода за
здравствену заштиту студената Ниш
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога плана генералне
регулације подручја Градске општине Медијана
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне
регулације пословно-радне зоне „Исток“ у Нишу
Решење о давању сагласности на Предлог одлуке o расписивању
огласа за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини јавним надметањем
Текућа питања
ПРЕЧИШЋЕНИ
8. седница 20.09.2012. године
Закључак о стављању ван снаге Закључка којим се покреће
иницијатива за израду елабората о оправданости давања у закуп
грађевинског земљишта Eyemaxx Management GMBH Аустрија или
привредном друштву чији је Eyemaxx Management GMBH Аустрија
оснивач у Србији
Закључак којим се покреће иницијатива за израду елабората о
оправданости отуђења грађевинског земљишта Eyemaxx Management
GMBH Аустрија или привредном друштву чији је Eyemaxx Management
GMBH Аустрија оснивач у Србији
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да закључи
Споразум о регулисању међусобних обавеза са авиокомпанијом
„Montenegro Airlines“, којим ће се ближе регулисати дуговања Града
Ниша као партнера у пројекту „Унапређење конкурентности
Аеродрома Константин Велики II фаза“ према авио-компанији из
Републике Црне Горе
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Решење о постављењу заменика секретара Градског већа Града
Ниша
Решење којим се констатује престанак мандата начелнице Управе за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај, због подношења
оставке на функцију
Решење о овлашћењу лица за обављање послова начелника Управе
за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
Текућа питања
телефонска
9. седница 27.09.2012. године
Решење којим се констатује престанак мандата начелнице Управе за
планирање и изградњу, због подношења оставке на функцију
Решење о овлашћењу лица за обављање послова начелника Управе
за планирање и изградњу
пречишћени
10. седница 04.10.2012. године
Закључак којим се налаже Управи за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке, да изврши корекције у Нацрту
одлуке о ребалансу буџета Града Ниша за 2012. годину
Информација о захтеву в.д. директора Установе ''Сигурна кућа за
жене и децу жртве породичног насиља'' Соње Шћекић за ангажовање
лица за обављање привремених и повремених послова
Текућа питања
пречишћени
11. седница 05.10.2012. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о ребалансу буџета Града
Ниша за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога програма о измени и допуни
Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта
градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога програма о изменама и допунама
Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са
финансијским планом за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за
период: 01.01.-31.12.2011. године
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм о изменама Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни
превоз Града Ниша за 2012. годину
Предлог за давање аутентичног тумачења одредаба члана 84.
Статута Града Ниша
Решење о именовању председника и чланова Савета за људска и
мањинска права
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Решење по жалби Привредног друштва за дистрибуцију електричне
енергије „Југоисток“ д.о.о., на Решење Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 11-25/7015214/01423/12 од 03.05.2012. године
Закључак о одобравању кредитног задужења ЈКП „Тржница“ Ниш
Решење о утврђивању Нацрта елабората o оправданости отуђења
грађевинског земљишта на територији Града Ниша EYEMAXX
Management GmbH Аустрија или привредном друштву чији је
EYEMAXX Management GmbH Аустрија оснивач у Србији и Нацрт
уговора о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини без
обавезе плаћања накнаде
Решење о утврђивању Нацрта елабората о оправданости отуђења
грађевинског земљишта Републици Србији - Министарство здравља –
Клинички центар Ниш и Нацрта уговора о отуђењу грађевинског
земљишта у јавној својини без обавеза плаћање накнаде
Закључак у вези са даљим поступањем Управе за имовину и
инспекцијске послове и ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и
Компаније ITALNIS GROUP д.о.о.
Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на
име плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица
угрожених клизиштем у селу Мрамор и Крушце за период септембар и
октобар 2012. године
Текућа питања
пречишћени
12. седница 18.10.2012. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о остваривању потреба и
интереса грађана у области спорта у Граду Нишу
Обавештење о обављеном јавном увиду за Нацрт елабората о
оправданости отуђења грађевинског земљишта Републици Србији –
Министарству здравља– Клиничком центру Ниш као и Нацрт уговора
о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини без обавезе
плаћања накнаде, на основу Решења Градског већа број 959-11/201203 од 05.10.2012. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о усвајању Елабората о
оправданости отуђења грађевинског земљишта Републици Србији –
Министарство здравља– Клинички центар Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за
2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за
2012. годину
Решење о стављању ван снаге Решења Градског већа Града Ниша о
утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације
пословно радне зоне „Исток“ у Нишу
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Закључак којим се предлаже Градоначелнику доношење решења
којим ће се извршити замена овлашћених лица, или контакт особа у
пројектима од интереса за Град чија је реализација у току
Решење по жалби Миодрага Јовића на Решење Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 4361/8011/2012 од 08.05.2012. године
Решење по жалби пореског обвезника Маје Тротер, власника агенције
за консултантске активности „CONSULT“ на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 434-1/3224/2012 од 27.03.2012. године
Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, да од
1.11.2012.године, омогући дужницима који имају неизмирене обавезе
за пружене услуге, према евиденцији система обједињене наплате, да
закључе уговор о признању дуга и отплати дуга на рате.
Информација у вези са припремним активностима за организовање
прославе и обележавања јубилеја Миланског едикта 2013. године.
Текућа питања
телефонска
12. седница 20.10.2012. године
Изјашњење по Амандману број 812 одборника Скупштине Града
Ниша Милоша Симоновића на Предлог одлуке о ребалансу буџета
Града Ниша за 2012. годину
пречишћени
14. седница 02.11.2012. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне
регулације комплекса Електронске индустрије Ниш
Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за
период јануар-септембар 2012. године
Решење о утврђивању предлога решења о давању сагласности на
Одлуку о измени Пословника Скупштине Градске општине Црвени
Крст
Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за
2012/2013 годину
Закључак којим се предлаже Градоначленику Града Ниша да одобри
финансирање Програма контроле квалитета ваздуха на територији
Града Ниша за 2012/2013 годину
Програм мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена на
територији Града Ниша за 2012/2013 годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма мониторинга, праћења стања и прогноза
аерополена на територији града Ниша за 2012/2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП
„Обједињена наплата“ Ниш, број 00-4340 од 12.10.2012. године, о
одобравању јемства ЈКП „Градска топлана“ Ниш
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Решење по жалби Милорада Савића из Паси Пољане на обавештење
Управе за имовину и инспекцијске послове број 360-24/2012-04 од
15.08.2012. године.
Закључак у вези са израдом енергетског биланса Града Ниша
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе
решење o прихватању учешћа и суфинансирању пројектa „У сусрет
Константину“
Закључак о покретању иницијативе за постављање пешачког прелаза
на релацији улица Обреновићева – Трг Краља Милана, на делу изнад
подземног пролаза.
Закључак о покретању иницијативе за спровођење радова на
обарању и прилагођавању ивичњака за безбедно савладавање
висинске разлике између коловоза и тротоара на улицама у Граду.
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да
закључи Споразум о регулисању међусобних обавеза са авио
компанијом „Montenegro Airlines“, којим ће се ближе регулисати
дуговања Града Ниша као партнера у пројекту „Унапређење
конкурентности Аеродрома Константин Велики II фаза“ према авиокомпанији из Републике Црне Горе
Препорука Градског већа јавним, јавно комуналним предузећима и
установама, да запосленима право на накнаду трошкова за долазак и
одлазак са рада обезбеђују организованом куповином месечних
карата
Решење о образовању Радног тима за преузимање активности на
реализацији и имплементацији Пројекта развоја постројења за
прераду отпадних вода Града Ниша
Текућа питања
15. седница 23.11.2012. године
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да
учествује у јавном позиву Комесаријата за избеглице Републике
Србије од 01.11.2012. године
Закључак којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша дâ
изјаву Решење о утврђивању Предлога одлуке о правима из области
социјалне заштите на територији Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Одлуке о јавним признањима Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Измене и допуне плана рада Народног позоришта у Нишу за 2012.
годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Решење о именовању Комисије за подстицај развоја талентованих
ученика и студената
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Служби за послове Градоначелника
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Решење по жалби Драгослава Б. Никића на Закључак Управе за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај Уп.бр. 352-24/2012-09
од 16.10.2012. године
Решење по жалби пореског обвезника Стојановић Саше на решење
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке број 436-1/78338/2012 од 09.10.2012. године
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша давање
сагласности на Правилник о поступку одобравања програма којима се
остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу
Закључак којим се предлаже Градоначелнику да донесе Решење о
измени решења за одобравање средстава за стимулативно
финансирање активности спортских организација на основу посебно
исказаног интереса Града у области спорта
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да
учествује у јавном позиву Комесаријата за избеглице Републике
Србије од 01.11.2012. године
Закључак којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша дâ
изјаву ресорном Министарству регионалног развоја и локалне
самоуправе којом изјављује да су у 2012. години буџетом Града Ниша
обезбеђена средства и да ће средства бити обезбеђена и буџетом за
2013. годину за суфинансирање пројекта који је Одлуком о распореду
и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног
инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије
за 2012. годину („Службени гласник РС“, број 4/12 и 96/12 ) одобрен
Граду, и то:
- Реконструкција и доградња постојећег пословног објекта
– „Зграда старог официрског дома” у мултифункционални
центар (шифра пројекта 14300503) у оквиру Националног
инвестиционог плана – Програм подршке развоју
регионалне инфраструктуре у износу од најмање
70.000.000,00 динара и то 10.000.000,00 динара у 2012.
години и 60.000.000,00 динара у 2013. години
Закључак којим се предлаже Градоначенику да у име Града Ниша дâ
изјаву ресорном Министарству регионалног развоја и локалне
самоуправе којом изјављује да су у 2012. години буџетом Града Ниша
обезбеђена средства за суфинансирање непредвиђених радова за
пројекте који су Одлуком о распореду и коришћењу средстава за
реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених
Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину („Службени
гласник РС“, број 4/12 и 96/12 ) одобрени Граду, и то:
- „Извођење радова на реконструкцији улица у граду Нишу и
прелазак на режим кружних токова” у оквиру Националног
инвестиционог плана – изградње општинске и регионалне
инфраструктуре – Европска инвестициона банка (шифра
програма 14300848) у износу од најмање 1.790.118,91 са
ПДВ-ом (20%)
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„Извођење радова на реконструкцији улица у граду Нишу и
прелазак на режим кружних токова - кружни ток улица
Сремска, Булевара Немањића и Византијског булевара ” у
оквиру Националног инвестиционог плана – изградње
општинске и регионалне инфраструктуре – Европска
инвестициона банка (шифра програма 14300848) у износу
од најмање 3.140.891,56 са ПДВ-ом (20%)
Закључак o давању сагласности на захтев ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш
за спровођење јавне набавке ovedraft кредита
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
у Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
у Управи за имовину и инспекцијске послове
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Управи за грађанска стања и опште послове
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
у Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Управи за образовање, културу, омладину и спорт
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Управи за пољопривреду и развој села
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Управи за планирање и изградњу
Текућа питања
-

16. седница 03.12.2012. године
Решење о утврђивању Предлога плана генералне регулације подручја
Градске општине Нишка Бања – прва фаза
Решење о утврђивању Предлога плана генералне регулација подручја
Градске општине Пантелеј – прва фаза
Решење о утврђивању Предлога плана генералне регулација подручја
Градске општине Црвени Крст – прва фаза
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Решење о утврђивању Предлога плана генералне регулација подручја
Градске општине Палилула – прва фаза
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне
регулације депоније смећа „Бубањ – Јовановац“ на територији Града
Ниша
Решење о утврђивању Предлога одлуке о допунама одлуке о стамбеним
зградама и становима
Решење о утврђивању Предлога одлуке о допуни Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду
Предшколске установе "Пчелица" – Ниш за радну 2011/2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Годишњи план рада Предшколске установе "Пчелица" - Ниш за радну
2012/2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм о изменама Програма пословања ЈКП "Горица"- Ниш за 2012.
годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм о изменама Програма пословања ЈКП "Медиана" Ниш за 2012.
годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм о изменама Програма пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз
Града Ниша за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку
Управног одбора Јавног комуналног предузећа
"Медиана" Ниш о
смањењу основног капитала
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Измене и допуне Статута Градске општине Пантелеј
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Одлуке о организацији управе Градске општине
Пантелеј
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Пословник о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске
општине Пантелеј
Тарифни систем у јавном градском и приградском превозу путника на
територији Града Ниша
Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и
приградском превозу путника на територији Града Ниша
Решење којим се констатује престанак мандата начелника Управе за
грађанска стања и опште послове, због подношења оставке на функцију
Решење о овлашћењу лица за обављање послова начелника Управе за
грађанска стања и опште послове
Закључак о прихватању покровитељства за одржавање спортске
манифестације Европско првенство у рукомету за жене – ЕУРО 2012
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Пројекта „Наставак уређења међублоковског зеленила на
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територији Града Ниша у периоду X-XII 2012. године“
Закључак којим се предлаже Градоначелнику да донесе Решење о
прихватању учешћа и суфинансирање пројекта „Предах родитељство“
Закључак којим се препоручује Градоначелнику Града Ниша да раскине
уговор о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини
ради изградње, закљученог између Града Ниша и ITALNIS GROUP д.о.о.
Нишка Бања
Пословник о раду Градског већа Града Ниша
Текућа питања
17. седница 15.12.2012. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о буџету Града Ниша за 2013.
годину
Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању прихода који
припадају граду, односно градским општинама и распореду трансферних
средстава из буџета Града Ниша градским општинама у 2013. години
Решење о утврђивању Предлога одлуке о локалним комуналним таксама
Решење о утврђивању Предлога програма развоја Града Ниша за 2013.
годину
Решење о утврђивању Предлога решења о образовању Комисије за
планове града Ниша
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Прву
измену и допуну Статута Градске општине Палилула
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Прве
измене и допуне Статута Градске општине Медијана
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Измене и допуне Пословника Скупштине Градске општине Медијана
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Управе за
пољопривреду и развој села
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту
Одлукa o расписивању јавних огласа за постављење начелника и
заменика начелника градских управа Града Ниша
Закључак о објављивању јавних огласа за начелнике и заменике
начелника градских управа Града Ниша
Решење о образовању Комисије за разматрање пријава на јавни оглас за
начелнике и заменике начелника градских управа Града Ниша
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Горица“
Ниш о одобравању јемства ЈКП „Медиана“ Ниш
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Медиана“
Ниш о одобравању јемства ЈКП „Горица“ Ниш
Решење о предлагању чланова у састав Регионалног развојног савета за
регион Јужне и Источне Србије
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе
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решење o прихватању учешћа и суфинансирање пројектa „Изградња
Хумског колектора као дела Пројекта израде централног градског
колектора за прикупљање отпадних вода и ППОВ“ II и III фаза
Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име
плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених
клизиштем у селу Мрамор и Крушце за период новембар и децембар
2012. године
Закључак о прихватању организовања прославе Нове године, на Тргу
краља Милана у Нишу
Закључак којим се покреће иницијатива за измену и допуну Одлуке о
организацији Градских управа Града Ниша
Закључак у вези са отклањањем поремећаја у саобраћају изазваних
обилним снежним падавинама
Текућа питања
18. седница 17.12.2012. године
Решење о утврђивању Предлога програма уређивања грађевинског
земљишта и изградње са финансијским планом за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога програма одржавања комуналне
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са
финансијским планом за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
у Служби за послове Градоначелника
Текућа питања
19. седница 19.12.2012. године
Изјашњење по Амандману број 1220 Одборничке групе Скупштине Града
Ниша Демократске странке Србије на Предлог одлуке о буџету Града
Ниша за 2013. годину
Изјашњење по Амандману број 1221 одборника Скупштине Града Ниша
Драгана Чорбића на Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину
Изјашњење по Амандману број 1222 Одборничке групе Скупштине Града
Ниша „Нишка прича“ на Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2013.
годину
Изјашњење по Амандману број 1223 Одборничке групе Скупштине Града
Ниша „Нишка прича“ на Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2013.
годину
Изјашњење по Амандману број 1224 Одборничке групе Скупштине Града
Ниша Демократске странке Србије на Предлог одлуке о буџету Града
Ниша за 2013. годину
Изјашњење по Амандману број 1225 Одборничке групе Скупштине Града
Ниша Демократске странке Србије на Предлог одлуке о буџету Града
Ниша за 2013. годину
Изјашњење по Амандману број 1226 Одборничке групе Скупштине Града
Ниша Демократске странке Србије на Предлог одлуке о буџету Града
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Ниша за 2013. годину
Изјашњење по Амандману број 1227 Одборничке групе Скупштине Града
Ниша Демократске странке Србије на Предлог одлуке о буџету Града
Ниша за 2013. годину
Изјашњење по Амандману број 1228 Одборничке групе Скупштине Града
Ниша Демократске странке Србије на Предлог одлуке о буџету Града
Ниша за 2013. годину
Изјашњење по Амандману број 1229 Одборничке групе Скупштине Града
Ниша Демократске странке Србије на Предлог одлуке о буџету Града
Ниша за 2013. годину
Изјашњење по Амандману број 1231 одборника Скупштине Града Ниша
Ивана Јоцића на Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину
Изјашњење по Амандману број 1232 одборника Скупштине Града Ниша
Ивана Јоцића на Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину
Изјашњење по Амандману број 1206 одборника Скупштине Града Ниша
Дејана Рајчића на Предлог одлуке о локалним комуналним таксама
Изјашњење по Амандману број 1207 одборника Скупштине Града Ниша
Дејана Рајчића на Предлог одлуке о локалним комуналним таксама
Решење по жалби пореског обвезника „Наше време“ д.о.о. Велики
Крчимир на Решење Управе за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке, број 433/3-1498/2012-11 од 30.03.2012.
године
Решење по Пресуди Управног суда којом се поништава Решење Градског
већа Града Ниша број 356-84/2012-03 од 05.06.2012. године
Решење по Пресуди Управног суда којом се поништава Решење Градског
већа Града Ниша број 672-21/2012-03 од 23.08.2012. године
Закључак којим се предлаже Скупштини Града Ниша да по хитном
поступку одлучује о Предлогу плана генералне регулације подручја
Градске општине Палилула – прва фаза
Закључак којим се предлаже Скупштини Града Ниша да по хитном
поступку одлучује о Предлогу одлуке о изради Плана детаљне регулације
депоније смећа „Бубањ-Јовановац“ на територији Града Ниша
Текућа питања
20. седница 19.12.2012. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш
Текућа питања
телефонска
21. седница 21.12.2012. године
Амандман Градског већа Града Ниша на Предлог одлуке о локалним
комуналним таксама
22. седница 24.12.2012. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о условном отпису камата и
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мировању пореског дуга
Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту
Одлука о измени Одлуке o расписивању јавних огласа за постављење
начелника и заменика начелника градских управа града Ниша
Закључак о стављању ван снаге Јавног огласа за постављење
заменика начелника Управе за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту
Закључак о објављивању Јавног огласа за заменика начелника
Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту
Текућа питања
23. седница 09.01.2013. године
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2013. годину
Решење о додели награда најбољим студентима
Решење о давању сагласности на Одлуку Комисије за подстицај
развоја талентованих ученика и студената на висину новчаног дела
награде најбољим студентима
Решење о додели плакета Града Ниша
Решење по жалби Ане Манов Гашић на Решење Управе за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај 352/1-103/2012-09 од 23.10.2012.
године
Решење по жалби Андријане Ивановић на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту
7-132-04776/12 од
05.11.2012. године
Решење по жалби Јасмине Цекић на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 7-132-04711/12 од
06.11.2012. године
Решење по Пресуди Управног суда којом се поништава Решење
Градског већа Града Ниша број 712-20/2011-03 од 15.08.2011. године
Решење по Пресуди Управног суда којом се поништава Решење
Градског већа Града Ниша број 712-21/2011-03 од 15.08.2011. године
Решење по Пресуди Управног суда којом се поништава Решење
Градског већа Града Ниша број 459-14/2012-03 од 19.07.2012. године
Решење по Пресуди Управног суда којом се поништава решење
Градског већа Града Ниша број 459-15/2012-03 од 19.07.2012. године
Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке
Закључак о покретању поступка за усаглашавање аката са Законом о
јавним предузећима
Текућа питања
24. седница 29.01.2013. године
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Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈП Градска стамбена агенција Ниш за 2013.
годину
Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога
решења о образовању Комисије за планове Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога решења о образовању Комисије за
планове Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности
Љубиши Марковићу оснивачу предузетничке радње за издавачку
делатност „Нишки графит“ из Ниша, у оснивању да употребљава име
Града Ниша у свом пословном имену, као „Нишки графит“
Извештај Комисије за разматрање пријава на Јавни оглас за
начелнике и заменике начелника градских управа Града Ниша
Одлука о избору кандидата за начелника Управе за грађанска стања и
опште послове
Одлука о избору кандидата за начелника Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке
Одлука о избору кандидата за начелника Управе за дечју, социјалну и
примарну здравствену заштиту
Одлука о избору кандидата за начелника Управе за образовање,
културу, омладину и спорт
Одлука о избору кандидата за начелника Управе за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај,
Одлука о избору кандидата за начелника Управе за планирање и
изградњу
Одлука о избору кандидата за начелника Управе за пољопривреду и
развој села
Одлука о избору кандидата за заменика начелника Управе за
грађанска стања и опште послове
Одлука о избору кандидата за заменика начелника Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке
Одлука о избору кандидата за заменика начелника Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту
Одлука о избору кандидата за заменика начелника Управе за
образовање, културу, омладину и спорт
Одлука о избору кандидата за заменика начелника Управе за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај
Одлука о избору кандидата за заменика начелника Управе за
планирање и изградњу
Одлука о избору кандидата за заменика начелника Управе за имовину
и инспекцијске послове
Одлука о избору кандидата за заменика начелника Управе за
привреду, одрживи развој и заштиту животне средине
Одлука о избору кандидата за заменика начелника Управе за
пољопривреду и развој села
Решење о именовању председника и чланова Привредно-економског
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савета
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора
Предшколске установе „Пчелица“ Ниш број 7289 од 30.10.2012.
године о цени услуга припреме и дистрибуције ужине за децу
основношколског узраста
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора
Предшколске установе „Пчелица“ Ниш број 7289 од 30.10.2012.
године о цени услуга припреме и дистрибуције ужине за децу у
продуженом боравку
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног
предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш о одређивању цена
одржавања стамбеног и пословног простора
Закључак о стављању ван снаге Закључка Градског већа Града Ниша
број 250-23/2011-03 од 11.03.2011. године којим се констатује избор
вршиоца техничког прегледа објеката за које употребну дозволу
издаје Град Ниш
Текућа питања
25. седница 01.02.2013. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о
Туристичкој организацији Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о утврђивању економске
цене услуга Предшколске установе „Пчелица“ Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Народног музеја Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Народног позоришта у Нишу за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Установе Нишки културни центар за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2013.
годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Народне библиотеке „Стеван Сремац“ за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Нишког симфонијског оркестра у Нишу за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Историјског архива Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Позоришта лутака Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада за 2013. годину Регионалног центра за професионални
развој запослених у образовању
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
План и програм рада са финансијским планом „Народног
универзитета“ Ниш за 2013. годину
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Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за
2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Установе Дечији центар Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2013.
годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада – Годишњи оперативни план Центра за социјални рад
„Свети Сава“ Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Годишњи Програм рада и план финансијског пословања Центра за
дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених
у развоју „Мара“ Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада са финансијским планом за 2013. годину Установе
„Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Пословник о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске
општине Палилула
Закључак о покретању иницијативе за покретање поступка преноса
права јавне својине Републике Србије у јавну својину Града Ниша без
накнаде
Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на
име плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица
угрожених клизиштем у селу Мрамор и Крушце за период јануар и
фебруар 2013. године
Закључак којим се предлаже Градоначелнику да донесе Решење за
одобравање средстава за стимулативно финансирање активности
спортских организација на основу посебно исказаног интереса Града у
области спорта
Текућа питања.
пречишћени
26. седница 05.02.2014. године
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Одлуку о изменама и допунама Статута ЈП "Нишстан" Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2013.
годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈКП "Тржница" Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
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Програм пословања ЈКП "Обједињена наплата" Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈКП „ГОРИЦА“ Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за
2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања Пословног Удружења Зона Унапређеног
Пословања „Нишка Варош“ Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈП „Нишстан“ Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈП "Нишка телевизија" Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Туристичке организације Ниш за 2013. годину и на
Финансијски план Туристичке организације Ниш за 2013. годину
Решење по Жалби Миодрага Митића на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 11-31/5788537/0-3167/12 од 12.11.2012. године
Решење по Жалби Миленка Вујадиновића на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 436-1/379/12-11 од 08.05.2012. године
Решење по Жалби Весне Степановић на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 7-132/05561/12 од
03.01.2013. године
Закључак којим се покреће иницијатива за израду елабората о
оправданости отуђења грађевинског земљишта Eyemaxx Management
GMBH Аустрија или привредном друштву чији је Eyemaxx Management
GMBH Аустрија оснивач у Србији
Закључак о усвајању Извештаја о раду Савета за безбедност
саобраћаја Града Ниша у 2012. години
Текућа питања
телефонска
27. седница 07.02.2013. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о ангажовању предузећа за
ревизију ради екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Ниша
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за 2012. годину
28. седница 08.02.2013. године
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Статут Завода за геронтологију и палијативно збрињавање Ниш
Решење о давању сагласности ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
о начину измирења обавеза према извођачима радова
Закључак о кредитном задужењу ЈКП „ГОРИЦА“ Ниш
Закључак о кредитном задужењу ЈКП „Наиссус“ Ниш
Закључак у вези са информацијом и наводима о нерегуларности
поступка избора начелника и заменика начелника градских управа
Града Ниша
Текућа питања
29. седница 20.02.2013. године
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Одлуку о изменама и допунама Статута Фонда за развој и
самофинансирање заједничких потреба грађана
Решење о постављењу начелника Управе за планирање и изградњу
Решење по приговору Миланов Ивана на Одлуке о избору кандидата,
за:
- начелника и заменика начелника Управе за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај од 29.01.2013. године,
- начелника Управе за грађанска стања и опште послове и
заменика Управе за грађанска стања и опште послове од
29.01.2013. године,
- начелника и заменика начелника Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке од
29.01.2013. године,
- начелника и заменика начелника Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту од 29.01.2013.
године,
- начелника и заменика начелника Управе за пољопривреду и
развој села од 29.01.2013. године,
- заменика начелника Управе за планирање и изградњу од
29.01.2013. године ,
- заменика начелника Управе за имовину и инспекцијске
послове од 29.01.2013. године и
- заменика начелника Управе за привреду, одрживи развој и
заштиту животне средине од 29.01.2013. године
Решење по приговору Горана Манојловића на Одлуку о избору
кандидата за начелника Управе за образовање, културу, омладину и
спорт број 105-9/2013-03 од 29.01.2013. године
Решење по приговору Горана Манојловића на Одлуку о избору
32

кандидата за заменика начелника Управе за образовање, културу,
омладину и спорт број 105-16/2013-03 од 29.01.2013. године
Правилник о изменама и допунама Правилника о платама лица које
поставља и именује Градско веће Града Ниша
Правилник о изменама Правилника о регресирању трошкова боравка
деце у Предшколској установи „Пчелица“ Ниш
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Установе
Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш о цени услуга у одмаралишту у
Дивљани за децу основношколског узраста од I до IV разреда, за које
се организује настава у природи, као и за талентовану децу од V до
VIII разреда
Решење по жалби Владимира Држајића на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 434-1/295д/2008 од 14.11.2012. године,
Решење по жалби Владимира Држајића на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 434-1/295д/2009 од 14.11.2012. године,
Решење по жалби Владимира Држајића на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 434-1/295д/2010 од 14.11.2012. године,
Решење по жалби Владимира Држајића на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 434-3/816/2012 од 14.11.2012. године и
Решење по жалби Владимира Држајића на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 434-1/11301/2012 од 14.11.2012. године
Решење по жалби Милице Стојановић на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 7-132-06025/12 од
08.01.2013. године
Решење по жалби Љиљане Илић Андрејевић, власника
специјализованог бироа за вештачење, инжењеринг, консалтинг и
промет некретнина „ФИДЕА“ изјављена на Решење за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке број 4343/734/2012 од 13.11.2012. године
Решење по жалби Љиљане Илић Андрејевић, власника
специјализованог бироа за вештачење, инжењеринг, консалтинг и
промет некретнина „ФИДЕА“ изјављена на Решење за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке број 4341/16096/2012 од 28.11.2012. године
Решење по жалби правног лица „БИЗНИС“ д.о.о. изјављена на
Решење за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке број 433/1-ПМ-296и/12 од 15.10.2012. године
Решење по жалби правног лица „БИЗНИС“ д.о.о. изјављена на
Решење за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке број 433/1-БЛ-296и/12 од 15.10.2012. године
Текућа питања
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30. седница 25.02.2013. године
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду
Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана у 2012.
години
Решење о постављењу начелника Управе за грађанска стања и опште
послове
Решење о постављењу начелника Управе за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке
Решење о постављењу начелника Управе за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту
Решење о постављењу начелника Управе за образовање, културу,
омладину и спорт
Решење о постављењу начелника Управе за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај
Решење о постављењу начелника Управе за пољопривреду и развој села
Решење о постављењу заменика начелника Управе за грађанска стања и
опште послове
Решење о постављењу заменика начелника Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке
Решење о постављењу заменика начелника Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту
Решење о постављењу заменика начелника Управе за образовање,
културу, омладину и спорт
Решење о постављењу заменика начелника Управе за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
Решење о постављењу заменика начелника Управе за планирање и
изградњу
Решење о постављењу заменика начелника Управе за имовину и
инспекцијске послове
Решење о постављењу заменика начелника Управе за привреду, одрживи
развој и заштиту животне средине
Решење о постављењу заменика начелника Управе за пољопривреду и
развој села
Извештај о раду Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и
студената за 2012. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику одобравање годишњих
програма по Предлогу одобравања годишњих програма спортских
организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта Граду Нишу
Закључак којим се одобрава кредитно задужење ЈП „Аеродром“ Ниш
Текућа питања
пречишћени
31. седница 06.03.2012. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
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Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога одлуке о задуживању за
финансирање дефицита текуће ликвидности
Решење о утврђивању Предлога одлуке о младима
Решење о утврђивању Предлога одлуке о јавном информисању од
значаја за Град Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Одлуку о изменама и допунама Статута Туристичке организације Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Одлуку о измени и допуни Статута Апотеке Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о разрешењу и именовању
члана Комисије за израду предлога годишњег Програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
Града Ниша
Решењe о образовању Радног тела за регулаторну реформу и
анализу ефекта општих аката
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног
комуналног предузећа "Паркинг сервис" Ниш о утврђивању цена
паркирања и уклањања моторних возила
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног
комуналног предузећа "Медиана" Ниш о ценама сакупљања отпада
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног
комуналног предузећа "Медиана" Ниш о ценама обавезних
димничарских услуга
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног
комуналног предузећа "Градска топлана" Ниш о утврђивању цена
грејања
Решење о давању сагласности на Програм рада дежурне службе ЈКП
„ГОРИЦА“ Ниш за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања
градских гробаља у употреби ЈКП „ГОРИЦА“ Ниш за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм одржавања парковског и
дечијег мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду ЈКП
„ГОРИЦА“ Ниш за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања
јавних зелених површина ЈКП „ГОРИЦА“ Ниш за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавне хигијене
на територији Града Ниша ЈКП „Медиана“ Ниш за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм сакупљања отпада и
прања типских посуда ЈКП „Медиана“ Ниш за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада зоохигијенске службе
ЈКП „Медиана“ Ниш за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Управи за планирање и изградњу
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Закључак којим се одобрава кредитно задужење ЈКП „Тржница“ Ниш
Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на
име плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица
угрожених клизиштем у селу Мрамор и Крушце за период март и
април 2013. године
Закључак у вези са иницијативом Већа Градске општине Медијана за
давање одобрења Градској општини Медијана за доношење решења
о заузећу јавне површине за привремено постављање мањег
монтажног објекта - киоска на Булевару Немањића
Закључак у вези са иницијативом Већа Градске општине Медијана за
решавање проблема јавних чесми по опомени ЈКП „Наиссус“ Ниш
Закључак у вези са захтевом Већа Градске општине Медијана за
давање мишљења о поднетим захтевима за мирно решавање спора,
а по престанку одборничких мандата чланова Српске радикалне
странке
Закључак у вези са иницијативом Већа Градске општине Медијана за
измену Одлуке о локалним комуналним таксама
Текућа питања
телефонска
32. седница 08.03.2013. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне
регулације простора „Триангле“ северно од улице Јована Ристића у
Нишу
Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени Одлуке о условном
отпису камата и мировању пореског дуга
33. седница 13.03.2013. године
Изјашњење по Амандману број 276 одборника Скупштине Града
Ниша проф. др Срђана Пешића на Предлог одлуке о јавном
информисању од значаја за Град Ниш
Изјашњење по Амандману број 277 одборника Скупштине Града
Ниша проф. др Срђана Пешића на Предлог одлуке о јавном
информисању од значаја за Град Ниш
Решење о стављању ван снаге Решења Градског већа Града Ниша
број 324-6/2013-03 од 06.03.2013. године
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Одлуку о измени и допуни Статута Апотеке Ниш
Текућа питања
34. седница 27.03.2013. године
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2012. годину
Решење о давању сагласности на Пројекат Јавног предузећа Градска
стамбена агенција Ниш "Изградња станова за социјално становање у
Л5 и Л6 на локацији у улици Мајаковског у Нишу"
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Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“
Ниш за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању ЈКП „Тржница“ Ниш за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању ЈКП „Медиана“ Ниш за пословну 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању ЈКП „Горица“ Ниш за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању ЈКП „Градска топлана“ Ниш за период јануар – децембар
2012. године
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању ЈКП „Наиссус“ Ниш за I-XII 2012. године
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
раду и пословању Историјског архива Ниш за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
раду и пословању Позоришта лутака Ниш за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
раду и пословању Народног музеја Ниш за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
раду Нишког симфонијског оркестра за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
раду и пословању Установе Нишки културни центар за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
раду и пословању Народног позоришта у Нишу за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решeња о усвајању Извештаја о
раду за 2012. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш и
Финансијског извештаја за 2012. годину Народне библиотеке „Стеван
Сремац“ Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању о остварењу програма рада и финансијског плана
Народног универзитета Ниш за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
раду Регионалног центра за професионални развој запослених у
образовању за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за
период 1.1-31.12.2012. године
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
раду Установе Дечији центар за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
раду Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлогa решења о усвајању Извештаја о
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раду и финансијског извештаја о пословању Центра за дневни
боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у
развоју „Мара“ Ниш за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
раду и Финансијски извештај о пословању Центра за социјални рад
„Свети Сава“ Ниш за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
раду са финансијским извештајем Сигурне куће за жене и децу жртве
породичног насиља за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
раду Туристичке организације Ниш за 2012. годину са Финансијским
извештајем о оствареним приходима и расходима за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја Фонда
за развој пољопривреде за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за подручје територије Града Ниша за
2013. годину (Програм Фонда за развој пољопривреде за 2013.
годину)
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Одлуку о измени Статута Дома здравља Ниш
Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за
воде II реда за 2013. годину
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и
унапређење животне средине Града Ниша за 2013. годину
Правилник о изменама и допунама Правилника о платама лица које
поставља и именује Градско веће Града Ниша
Решење о прихватању учешћа и суфинансирање пројекта „Сервис
персоналних асистената Ниш – СПАН 3“
Решење по жалби пореског обвезника Китановић Дејана из Ниша
власника Ортачке радње за завршне радове у грађевинарству
„DECOLINE“ изјављенe на Решење Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке број 434-1/14714/2012
од 28.11.2012. године
Решење по жалби пореског обвезника Буразор Мирка из Ниша,
власник специјалистичке интернистичке ординације „ДР БУРАЗОР“
изјављенe на Решење Управе за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке број 434-1/21053/2012 од 29.11.2012.
године
Решење по жалби Милић Љубише из Ниша, изјављенe на Решење
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке број 436-1/МЉ-07/12-11 од 10.12.2012. године
Решење по жалби Милић Љубише из Ниша, изјављенe на Решење
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке број 436-1/МЉ-08/12-11 од 10.12.2012. године
Решење по жалби Милић Љубише из Ниша, изјављенe на Решење
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Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке број 436-1/МЉ-09/12-11 од 10.12.2012. године
Решење по жалби Милић Љубише из Ниша, изјављенe на Решење
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке број 436-1/МЉ-10/12-11 од 10.12.2012. године
Решење по жалби Милић Љубише из Ниша, изјављенe на Решење
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке број 436-1/MLJ-11/12-11 од 10.12.2012. године
Решење по жалби Милић Љубише из Ниша, изјављенe на Решење
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке број 436-1/78812/2012 од 10.12.2012. године
Решење по жалби Бојане Петровић из Ниша, изјављенe на Решење
Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту број 7132-053-72/12 од 07.02.2013. године
Решење по жалби Ђукатани Ђељани из Ниша, изјављенe на Решење
Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту број 7132/06023/12 од 03.01.2013. године
Закључак у вези са пропустима у раду комуналне инспекције у
Градској општини Медијана
Текућа питања
35. седница 29.03.2013. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Одлуке о локалним комуналним таксама
Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању зона за
обрачун пореза на имовину физичких лица
Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога
решења о усвајању Извештаја о пословању Јавног предузећа за
аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш за 2012. годину, број 44603/2013-03 од 27.03.2013. године
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању
са финансијским извештајем Јавног предузећа за
аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
раду Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка
телевизија“ у 2012. години
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
раду и финансијском пословању „Галерије савремене ликовне
уметности Ниш“ за период 01.01.-31.12.2012. године
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Финансијског
извештаја о пословању Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за
период 01.01.-31.12.2012. године
Закључак о прихватању Извештаја са Закључком и мерама Радног
тима о реализацији пројекта „Унапређење конкурентности Аеродрома
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Констанин Велики“ – II фаза за период 17.06.-2012-31.01.2013. године
од 18.02.2013. године
Решење о прихватању продужења рока и повећање износа за
финансирање пројекта „Унапређење конкурентности Аеродрома
Констанин Велики“ – II фаза
Закључак којим се подржава инцијатива ЈП „Нишка телевизија“ Ниш о
поштовању и примени Стратегије развоја система јавног
информисања у Републици Србији до 2016. године
Текућа питања
телефонска
36. седница 01.04.2013. године
Решење о давању сагласности ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
за издавање меница извођачу радова „Нисал“ а.д. Ниш
пречишћени
37. седница 09.04.2013. године
Решење о утврђивању Предлога Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о локалним комуналним таксама
Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању зона за
обрачун пореза на имовину физичких лица
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљене
регулације комплекса трафостанице 110/10 kV „Ниш 6“ са прикључним
двоструким далеководом 110 kV у Нишу
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне
регулације одморишта „Трупале“ тип II – лево на простору
инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд – Ниш
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне
регулације Медошевачког колектора за одвођење употребљених вода
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне
регулације Поповачких колектора за одвођење атмосферских и
употребљених вода
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне
регулације Чамурлијских колектора за одвођење атмосферских и
употребљених вода
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне
регулације Трупалских колектора за одвођење атмосферских и
употребљених вода
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне
регулације примарног цевовода друге висинске зоне водоснабдевања
од насеља Доњи Комрен у правцу насеља Горња Топоница са
локацијом планираног резервоара
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне
регулације постројења за пречишћавање употребљених вода у КО
Трупале
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне
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регулације пута Плоче – Бојанине воде (скијашки центар)
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне
регулације скијалишта „Бојанине воде“ на Сувој планини
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о изради
Плана детаљне регулације депоније смећа „Бубањ – Јовановац“ на
територији Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Измена и допуна
Плана детаљне регулације колектора од насеља 9. мај до нишавског
колектора
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
реализацији годишњег програма пословања Пословног удружења
Зона унапређеног пословања „Нишка Варош“ Ниш за 2012. годину
Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога
Решења о усвајању Извештаја о пословању Установе „Народни
универзитет“ Ниш за 2012. годину, број 446-17/2013-03 од 27.03.2013.
године
Решење о утврђивању Предлога Решења о усвајању Извештаја о
пословању и годишњег обрачуна Установе „Народни универзитет“
Ниш за 2012. годину
Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога
решења о давању сагласности на Програм мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
подручје територије Града Ниша за 2013. годину (Програм Фонда за
развој пољопривреде за 2013. годину), број 446-27/2013-03 од
27.03.2013. године
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм Фонда за развој пољопривреде за 2013. годину
Разматрање Предлога годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша за
2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног
комуналног предузећа "Наиссус" Ниш о ценама воде и канализације
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног
комуналног предузећа „Горица“ Ниш о ценама неопходних погребних
услуга
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Управи за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Управи за пољопривреду и развој
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села
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Управи за грађанска стања и опште
послове
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Управи за имовину и инспекцијске
послове
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Управи за привреду, одрживи
развој и заштиту животне средине
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Управи за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Управи за образовање, културу,
омладину и спорт
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Служби за одржавање и
информатичко-комуникационе технологије
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у управи Градске општине Пантелеј
Закључак којим се прихвата иницијатива да ЈП „Градска стамбена
агенција“ Ниш буде сагледана као индиректни корисник буџета Града
Ниша
Текућа питања
38. седница 11.04.2013. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога одлуке o изменама и допунама
Одлуке о утврђивању вредности бода за одређивање висине накнаде
за коришћење грађевинског земљишта
Решење о утврђивању Предлога средњорочног програма робних
резерви Града Ниша за 2013-2017. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању ЈП
Завод за урбанизам Ниш за 2012. годину, број 446-1/2013-03 од
27.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Тржница“ Ниш за 2012. годину,
број 446-4/2013-03 од 27.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Медиана“ Ниш за пословну
2012. годину, број 446-5/2013-03 од 27.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
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усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Горица“ Ниш за 2012. годину,
број 446-6/2013-03 од 27.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за
2012. годину, број 446-7/2013-03 од 27.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Градска топлана“ Ниш за
период јануар – децембар 2012. године, број 446-8/2013-03 од
27.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Наиссус“ Ниш за I-XII 2012.
године, број 446-9/2013-03 од 27.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду и пословању Историјског архива Ниш за
2012. годину, број 446-10/2013-03 од 27.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду и пословању Позоришта лутака Ниш за
2012. годину, број 446-11/2013-03 од 27.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду и пословању Народног музеја Ниш за
2012. годину, број 446-12/2013-03 од 27.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду Нишког симфонијског оркестра за 2012.
годину, број 446-13/2013-03 од 27.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду и пословању Установе Нишки културни
центар за 2012. годину, број 446-14/2013-03 од 27.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду и пословању Народног позоришта у Нишу
за 2012. годину, број 446-15/2013-03 од 27.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решeња о
усвајању Извештаја о раду за 2012. годину Народне библиотеке
„Стеван Сремац“ Ниш и Финансијског извештаја за 2012. годину
Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш, број 446-16/2013-03 од
27.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду Регионалног центра за професионални
развој запослених у образовању за 2012. годину, број 446-18/2013-03
од 27.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању Установе за физичку културу
Спортски центар „Чаир“ за период 1.1-31.12.2012. године, број 44619/2013-03 од 27.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду Установе Дечији центар за 2012. годину,
број 446-20/2013-03 од 27.03.2013. године
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Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“
Ниш за 2012. годину, број 446-21/2013-03 од 27.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлогa решења о
усвајању Извештаја о раду и финансијског извештаја о пословању
Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално
ометених у развоју „Мара“ Ниш за 2012. годину, број 446-22/2013-03
од 27.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду и Финансијски извештај о пословању
Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш за 2012. годину, број 44623/2013-03 од 27.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Сигурне куће
за жене и децу жртве породичног насиља за 2012. годину, број 44624/2013-03 од 27.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду Туристичке организације Ниш за 2012.
годину са Финансијским извештајем о оствареним приходима и
расходима за 2012. годину, број 446-25/2013-03 од 27.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем Јавног
предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш за 2012.
годину, број 478-4/2013-03 од 29.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш за 2012.
годину, број 478-5/2013-03 од 29.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду Јавног предузећа за радио и телевизијску
делатност „Нишка телевизија“ у 2012. години, број 478-6/2013-03 од
29.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању „Галерије
савремене ликовне уметности Ниш“ за период 01.01.-31.12.2012.
године, број 478-7/2013-03 од 29.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Финансијског извештаја о пословању Предшколске установе
„Пчелица“ Ниш за период 01.01.-31.12.2012. године, број 478-8/201303 од 29.03.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш
за 2012. годину , број 570-15/2013-03 од 09.04.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о пословању ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша за 2012. годину, број 570-16/2013-03 од 09.04.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
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усвајању Извештаја о пословању ЈКП Дирекција за јавни превоз Града
Ниша за 2012. годину, број 570-17/2013-03 од 09.04.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о реализацији годишњег програма пословања
Пословног удружења Зона унапређеног пословања „Нишка Варош“
Ниш за 2012. годину, број 570-18/2013-03 од 09.04.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога Решења о
усвајању Извештаја о пословању и годишњег обрачуна Установе
„Народни универзитет“ Ниш за 2012. годину, број 570-20/2013-03 од
09.04.2013. године
Програм систематске дератизације на територији Града Ниша за
2013. годину
Програм мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена на
територији Града Ниша за 2013/2014. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику да одобри
финансирање Програма мониторинга, праћења стања и прогноза
аерополена на територији Града Ниша за 2013/2014. годину
Програм мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији
Града Ниша за 2013/2014. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма мониторинга стања нивоа комуналне буке на
територији Града Ниша за 2013/2014. годину
Програм спровођења дезинсекције на територији Града Ниша за 2013.
годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма спровођења дезинсекције на територији
Града Ниша за 2013. годину
Програм праћења активности радионуклида у земљишту и у животној
средини на територији Града Ниша за 2013/2014. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма праћења активности радионуклида у
земљишту и у животној средини на територији Града Ниша за
2013/2014. годину
Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града
Ниша за 2013/2014. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма праћења квалитета површинских вода на
територији Града Ниша за 2013/2014. годину
Пројекат контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења у
животној средини, одређивање електромагнетно угрожених подручја
на територији Града Ниша за 2013/2014. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Пројекта контролног мониторинга нивоа нејонизујућих
зрачења у животној средини, одређивање електромагнетно угрожених
подручја на територији Града Ниша за 2013/2014. годину
Програм систематског праћења квалитета земљишта на територији
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Града Ниша за 2013/2014. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма систематског праћења квалитета земљишта
на територији Града Ниша за 2013/2014. годину
Текућа питања
39. седница 12.04.2013. године
Решење о избору и пријављивању пројеката по Јавним позивима
Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе
Текућа питања
пречишћени
40. седница 14.05.2013. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Паркинг-сервис'' –
Ниш
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана''
Ниш
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге
''Тржница'' Ниш
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Горица'' Ниш
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод и
канализацију ''Наиссус'' Ниш
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за обједињену
наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни
превоз Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града
Ниша
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Одлуке о Јавном предузећу за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа “Медиана” Ниш
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за радио и телевизијску
делатност „Нишка телевизија“
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге
''Нишстан'' Ниш
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Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Oдлуке о оснивању Jавног предузећа Завод за урбанизам Ниш
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Oдлуке о оснивању Jавног предузећа ''Градска стамбена агенција''
Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду
и пословању Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2012.
годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању Апотеке Ниш за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
раду, пословању и завршном рачуну за 2012. годину Завода за
здравствену заштиту радника „Ниш“
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
извршењу Плана рада и развоја за период I-XII 2012. године Завода
за здравствену заштиту студената Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
извршењу Плана рада за период 01.01.2012.-31.12.2012.године и
Извештаја о финансијско-материјалном пословању за период од
01.01. до 31.12.2012. године Дома здравља Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
План рада и Финансијски план Завода за хитну медицинску помоћ
Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада и развоја Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш
за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
План рада са финансијским планом Апотеке Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
План рада Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“ у Нишу за
2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
План рада и развоја Завода за здравствену заштиту студената Ниш за
2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
План рада Дома здравља Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања Фонда за развој и самофинансирање заједничких
потреба грађана у 2013. години
Решење о изменама Решења о утврђивању цена услуга превоза у
јавном градском и приградском превозу путника на територији Града
Ниша
Решење о утврђивању економски најниже цене у оквиру такси тарифе
по којој се ауто-такси превоз мора обављати на територији Града
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Ниша
Решење о давању сагласности на Правилник о допунама Правилника
о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи
за имовину и инспекцијске послове
Решење о стављању ван снаге Јавног позива Градског већа Града
Ниша за предлагање кандидата за именовање чланова Локалног
антикорупцијског форума Града Ниша
Решење о избору чланова Комисије за дефинисање критеријума и
поступак избора чланова Локалног антикорупцијског форума Ниш
Решење по жалби Мире Дуброје изјављене на Закључак Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке број
436-1/393/12-11 од 21.11.2012. године.
Решење по жалби Иване Васић изјављена на Решење Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту број 7-13200765/13 од 27.02.2013. године
Решење којим се прихвата да Град Ниш финансира разлику вишкова
и мањкова радова за пројекат „Извођење радова на реконструкцији
улица у Граду Нишу и прелазак на режим кружних токова“
Закључак о покретању иницијативе за израду Елабората о економској
оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде
компанији Еyemaxx Management d.o.o., која се Градоначелнику Града
Ниша обратила Писмом о намерама број 1752/2013-01 од 09.05.2013.
године, односно привредном друштву чији је наведена компанија
оснивач у Републици Србији, а на основу података о инвестицији
наведених у Писму о намерама број 1752/2013-01 од 09.05.2013.
године
Закључак о покретању иницијативе за израду Елабората о економској
оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде
компанији Fru Com Handels Gmbh, која се Градоначелнику Града
Ниша обратила Писмом о намерама број 207/2013-01 од 23.01.2013.
године, односно привредном друштву чији је наведена компанија
оснивач у Републици Србији, а на основу података о инвестицији
наведених у Писму о намерама број 207/2013-01 од 23.01.2013.
године
Закључак о покретању иницијативе за израду Елабората о економској
оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде
компанији која се Градоначелнику Града Ниша обратила Писмом о
намерама број 1695/2013-01 од 30.04.2013. године, односно
привредном друштву чији је наведена компанија оснивач у Републици
Србији, а на основу података о инвестицији наведених у Писму о
намерама број 1695/2013-01 од 30.04.2013. године
Текућа питања
телефонска
41. седница 22.05.2013. године
Амандман број 1 Градског већа Града Ниша на Предлог одлуке о
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изменама и допунама Oдлуке о оснивању Jавног предузећа ''Градска
стамбена агенција'' Ниш
Амандман број 2 Градског већа Града Ниша на Предлог одлуке о
изменама и допунама Oдлуке о оснивању Jавног предузећа ''Градска
стамбена агенција'' Ниш
пречишћени
42. седница 30.05.2013. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о завршном рачуну буџету
Града Ниша за 2012. годину
Решење о утврђивању Предлога решење о давању сагласности на
Статут Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица
ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш
Програм развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју
Града Ниша и општине Дољевац
Програм Уређења Парк шуме Бубањ у периоду VI до IX 2013. године
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма „Уређење Парк шуме Бубањ у периоду VI до
IX 2013. године“
Програм Уређења међублоковског зеленила на територији Града
Ниша у периоду VI до IX 2013. године
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма „Уређење међублоковског зеленила на
територији града Ниша у периоду од VI до IX 2013. године“
Решење о опредељењу средстава за набавку противградних ракета
Решење о давању сагласности ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
за издавање меница извођачу радова „ЈКП „Горица“ Ниш
Решење којим се одобрава додела легитимација за бесплатан превоз
у јавном градском и приградском саобраћају на територији Града
Ниша (I, II, III и IV зона), за 19 (деветнаест) волонтера који су
ангажовани по уговору о волонтирању
Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на
име плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица
угрожених клизиштем у селу Мрамор за период мај и јун 2013. године
Текућа питања
пречишћени
43. седница 08.06.2014. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о прихватању учешћа Града
Ниша у Програму за измиривање обавеза по основу капиталних
инвестиционих издатака према приватном сектору
Решење о утврђивању Предлога одлуке о партнерству јавног и
приватног сектора у области пољопривреде
Решење о утврђивању Предлога одлуке о доношењу и
имплементацији Регионалног плана управљања отпадом за Нишки
регион
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Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне
регулације аеродрома „Цар Константин“ у Нишу
Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени и допуни Одлуке о
отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
Решење о утврђивању Предлога решење о давању сагласности на
Статут Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ - Ниш
Решење о утврђивању Предлога решење о давању сагласности на
Статут Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш
Решење о утврђивању Предлога решење о давању сагласности на
Статут Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш
Решење о утврђивању Предлога решење о давању сагласности на
Статут Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка
телевизија“
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Статут Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Статут Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“
Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Статут Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'' – Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа
за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и
накнада Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Статут Јавног комуналног предузећа „Медиана“- Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Статут Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију
„Наиссус“-Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Статут Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге „Тржница“ Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Статут Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис“- Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Статут Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Статут Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града
Ниша
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за
2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Дирекција
за јавни превоз Града Ниша за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Измене и допуне Плана и програма рада Народног позоришта у Нишу
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за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о образовању Савета
манифестације Књижевна колонија "Сићево"
Решење о утврђивању Предлога решења о образовању Савета
манифестације нишких интернационалних музичких свечаности
"НИМУС"
Решење о утврђивању Предлога решења о образовању Савета
манифестације Фестивал глумачких остварења играног филма
''Филмски сусрети Ниш''
Решење о утврђивању Предлога решења о образовању Савета
манифестације Ликовна колонија "Сићево"
Решење о утврђивању Предлога решења о образовању Савета
манифестације ''Нисомниа'' - музички фестивал
Решење о утврђивању Предлога решења о образовању Савета
манифестације Интернационални Nišville џез фестивал
Решење о утврђивању Предлога решења о образовању Савета
манифестације Интернационалне хорске свечаности
Решење о утврђивању Предлога решења о образовању Савета
манифестације Новогодишњи концерт бечких валцера
Решење о утврђивању Предлога решења о образовању Савета
манифестације "Мајска песма"- фестивал дечије музике
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности
привредном друштву БАЛКАН МАГНЕТ доо из Ниша за коришћење
грба Града Ниша у комерцијалне и маркетиншке сврхе
Решење о образовању Радног тима за израду плана активности и
предузимању мера за решавање стамбеног проблема мештана села
Мрамор и Крушце, чије су куће угрожене клизиштем
Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да, у
периоду од 01.07.2013. године до 31.08.2013. године, омогући лицима
корисницима новчане социјалне помоћи и корисницима права по
основу социјалних карата и уверења о енергетски заштићеном купцу
, која имају неизмирене обавезе за пружене услуге, према евиденцији
система обједињене наплате и налазе се у евиденцији Центра за
социјални рад „Свети Сава“ Ниш, да закључе уговор о признању дуга
и отплати истог на рате
Текућа питања
44. седница 13.06.2013. године
Решење о измени Предлога решења о образовању
манифестације Ликовна колонија "Сићево"
Решење о измени Предлога решења о образовању
манифестације Књижевна колонија "Сићево"
Решење о измени Предлога решења о образовању
манифестације ''Нисомниа'' - музички фестивал
Решење о измени Предлога решења о образовању
манифестације Интернационални Nišville џез фестивал
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Савета
Савета
Савета
Савета

Решење о измени Решења о утврђивању Предлога одлуке о изради
Плана детаљне регулације аеродрома „Цар Константин“ у Нишу
Амандман Градског већа Града Ниша на Предлог одлуке о изради
Плана детаљне регулације аеродрома „Цар Константин“ у Нишу
Закључак у вези са Иницијативом за израду Плана детаљне
регулације Центра за управљање отпадом „Келеш“
Текућа питања
телефонска
45. седница 14.06.2013. године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога одлуке о
завршном рачуну буџета Града Ниша за 2012. годину, број 8131/2013-03 од 30.05.2013. године и број 910-8/2013-03 од 13.06.2013.
године
46. седница 21.06.2013. године
Решења по приговорима кандидата поднетим на Одлуку о избору
кандидата за доделу стипендија у 2013. години и то:
- Дејане Гојковић - Предлог решења којим се приговор одбија
- Маје Стојиљковић - Предлог решења којим се приговор
одбија
- Алексе Крстића - Предлог решења којим се приговор одбија
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша
одобравање посебних програма по Предлогу одобравања посебних
програма спортских организација којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у Граду Нишу
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе
решење
о
додели
стимулативних
средстава
спортским
организацијама
Мишљење по поднетом захтеву Нађе Марковић, секретара Градског
већа Града Ниша за обављање функције члана Комисије за
именовања директора јавних предузећа Града Ниша
Мишљење по поднетом захтеву Јадранке Стевановић, заменице
начелника Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине за обављање функције члана Комисије за именовања
директора јавних предузећа Града Ниша
Текућа питања
47. седница 24.06.2013. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о поступку поверавања
обављања градског и приградског превоза путника на територији
Града Ниша
Текућа питања
48. седница 09.07.2013. године
Решење о утврђивању Предлога решења о прихватању преноса права
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својине на непокретностима уз накнаду од Републике Србије –
Министарства одбране Републике Србије.
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Измене и допуне Статута Нишког симфонијског оркестра
Решење о образовању Савета за ревитализацију Нишке Тврђаве
Решење о образовању Оперативног тима за регулаторну реформу
Решење којим Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројекта ТВ
серијал „Ниш – 17 векова толеранције“
Решење којим Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројекта
„Оснивање Културног центра Латинске Америкe у Нишу“
Решења по приговорима на Одлуку о избору кандидата који остварују
право на доделу стипендија и износу стипендија и то:
а) Пливачког клуба „Свети Никола“
б) Карате–до клуба „КИ“
в) Клуба за синхроно и уметничко пливање „Сирене“
г) Кик бокс клуба „Ниш“
д) Атлетског клуба „Нишки маратон“
ђ) Карате клуба „Ана Марија“
е) Кајак кану клуба „Гусар“
ж) Наталије Динић, члана Карате клуба „Борац“
з) Бориса Бјековића, члана Карате клуба „Елид“
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Управи за грађанска стања и опште послове, број 687/2013-08 од
10.06.2013.године
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Управи за образовање, културу, омладину и спорт
Закључак којим се предлаже Градоначелнику давање сагласности на
Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку одобравања
програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта у Граду Нишу
Закључак којим се препоручује Градоначелнику Града Ниша, да у циљу
побољшања услова рада полиције на територији Града Ниша и
успостављања квалитетног нивоа безбедности у Граду, закључи уговор о
уступању права на коришћење четири возила Министарству унутрашњих
послова Републике Србије - Полицијска управа у Нишу
Закључак којим се препоручује предузимање координираних активности у
циљу сузбијања ванпијачне продаје робе у улицама Јадранска и Ђука
Динић
Закључак којим се одбија, као неоснован захтев Вукане Благојевић, којим
тражи изузеће заменика начелника Управе за имовину и инспекцијске
послове Срђана Лакетића, од поступања у предмету извршења решења о
уклањању објекта
Текућа питања
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49. седница 11.07.2013. године
Решење о утврђивању Нацрта елабората о оправданости отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини, на територији Града Ниша, у
оквиру Индустријске зоне Север у Нишу и Нацрта уговора о отуђењу
грађевинског земљишта у јавној својини без обавезе плаћања
накнаде
Закључак којим се мења Закључак Градског већа Града Ниша број:
741-36/2013-03 од 14.05.2013. године
Закључак којим се мења Закључак Градског већа Града Ниша број:
741-37/2013-03 од 14.05.2013. године
Текућа питања
50. седница 30.07.2013. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о усвајању Елабората о
оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини без
обавезе плаћања накнаде, на територији Града Ниша у оквиру
индустријске зоне Север
Текућа питања
51. седница 31.07.2013. године
Решење о утврђивању Предлога решења којим се покреће поступак
преноса права јавне својине на четири путничка моторна возила
марке Chevrolet Orlando 1,8 LS+, у јавној својини Града Ниша,
Министарству унутрашњих послова Републике Србије – Полицијској
управи у Нишу, непосредном погодбом, без накнаде
Закључак којим се предлаже председнику Скупштине Града Ниша да
уврсти у дневни ред, хитно сазване седнице Скупштине Града Ниша,
Предлог решења о прихватању преноса права својине на
непокретностима уз накнаду од Републике Србије – Министарства
одбране Републике Србије
Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на
име плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица
угрожених клизиштем у селу Мрамор за период јул и август 2013.
године
Текућа питања
телефонска
52. седница 12.08.2013. године
Решење којим се одобрава додела легитимацијa за бесплатан превоз
у јавном градском саобраћају на територији Града Ниша (I и II зона),
по захтеву Nišville DOO за 300 (три стотине) волонтера
53. седница 22.08.2013. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога одлуке о прибављању, располагању
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и управљању стварима у јавној својини Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога одлуке о комуналном реду
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о
остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду
Нишу
Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени и допуни Одлуке о
поверавању обављања комуналне делатности превоза путника у
градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени и допуни Одлуке о
поверавању обављања комуналне делатности превоза путника у
приградском саобраћају на линији 32Л
Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације
Поповачких колектора за одвођење атмосферских и употребљених
вода
Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације простора
„Триангле“ северно од улице Јована Ристића у Нишу
Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права јавне
својине на четири путничка моторна возила марке Chevrolet Orlando
1,8LS+, у јавној својини Града Ниша, Министарству унутрашњих
послова Републике Србије-Полицијској управи у Нишу, непосредном
погодбом, без накнаде
Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за
период јануар-јун 2013. године
Програм коришћења средстава за унапређење безбедности
саобраћаја на територији Града Ниша за 2013. годину
Решење којим Град Ниш прихвата учешће по Јавном позиву
Министарства грађевинарства и урбанизма за кандидовање пројеката
ради финансирања и суфинансирања уређења и побољшања
комуналне инфраструктуре за:
- пројекат „Изградња канализационе мреже у селу Горњи
Комрен“
- пројекат „Реконструкција пумпних станица на регионалном
систему за водоснабдевање НИВОС“, који пријављује
Јавно-комунално предузеће за водовод и канализацију
„Наисус“
Решење о прихватању учешћа и суфинансирање пројекта „Смањење
сиромаштва
и
унапређење
могућности
запошљавања
маргинализованих и угрожених група у Србији“
Решење којим се овлашћује Градоначелник Града Ниша да закључи
Споразум о регулисању међусобних обавеза са авио компанијом
„Montenegro Airlines“
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног
комуналног предузећа "Тржница" Ниш о утврђивању пијачне накнаде
на пијацама на територији Града Ниша
Решења о давању сагласности ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
за издавање меница ЈКП „Горица“ Ниш
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Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
у Управи за имовину и инспекцијске послове
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у канцеларији заштитника грађана
Решење по жалби Aлександра Грујића на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 346-2/200-2013/07 од
01.04.2013. године
Решење по жалби Миленије Крстић на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 346-2/144-2013/07 од
16.02.2013. године
Решење по жалби Зорана Живића на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 346-2/235-2013/07 од
23.02.2013. године
Решење по жалби Сотира Сотировског на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 346-2/378-2013/07 од
13.03.2013. године
Решење по жалби Олге Мишић на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту број 346-2/647-2013/07 од
07.05.2013. године
Решење по жалби Небојше Митровића на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту број 346-2/602-2013/07 од
07.05.2013. године
Решење по жалби Ранка Нешића на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту број 346-2/420-2013/07 од
22.03.2013. године
Решење по жалби Данијелe Димић на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 7-132-1617/13 од
16.04.2013. године
Решење по жалби Јелене Рацић на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту
7-132-1849/13 од
30.04.2013. године
Решење по жалби Милене Игњатовић на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 7-132-2558/13 од
14.06.2013. године
Решење по жалби Марије Влатковић на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 7-132-1929/13 од
3.06.2013. године
Решење по жалби Маје Јашаревић на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 7-132-1289/13 од
04.04.2013. године
Решење по жалби Маје Јашаревић на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 7-132-1290/13 од
05.04.2013. године
Решење по жалби My place group doo Ниш на Решење Управе за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 346-521/2012-09
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од 05.04.2013. године
Решење по жалби Јовице Миливојевића из Ниша због „ћутања
администрације“ – недоношења решења Управе за имовину и
инспекцијске послове
Решење по жалби Спортског савеза инвалида Ниша на Решење
Градоначелника Града Ниша, број 1529/2013-01 од 18.04.2013. године
Решење по приговору Спортско рекреативне организације „Сафари
клуб“ из Ниша на Решење Градоначелника Града Ниша, број
1737/2013-01 од 09.05.2013. године
Закључак по предлогу Љубише Милићa из Ниша за понављање
поступка по Решењу Градског већа града Ниша број 446-35/2013-03 од
27.3.2013. године
Закључак по предлогу Љубише Милићa из Ниша за понављање
поступка по Решењу Градског већа града Ниша број 446-36/2013-03 од
27.3.2013. године
Закључак по предлогу Љубише Милићa из Ниша за понављање
поступка по Решењу Градског већа града Ниша број 446-37/2013-03 од
27.3.2013. године
Закључак по предлогу Љубише Милићa из Ниша за понављање
поступка по Решењу Градског већа града Ниша број 446-38/2013-03 од
27.3.2013. године
Закључак по предлогу Љубише Милићa из Ниша за понављање
поступка по Решењу Градског већа града Ниша број 446-39/2013-03 од
27.3.2013. године
Закључак по предлогу Љубише Милићa из Ниша за понављање
поступка по Решењу Градског већа града Ниша број 446-40/2013-03 од
27.3.2013. године
Закључак којим се одбија као неоснован захтев Радмиле Стојиљковић
из Ниша за изузеће начелника Управе за имовину и инспекцијске
послове Љубише Јанића
Закључак којим се одбија као неоснован захтев Радмиле Стојиљковић
из Ниша за изузеће заменика начелника Управе за имовину и
инспекцијске послове Срђана Лакетића
Мишљење по поднетом захтеву Саше Стоиљковића, начелника
Управе за пољопривреду и развој села за обављање функције члана
Скупштине друштва „Пољопривредна стручна служба Ниш“, ДОО
Текућа питања
телефонска
54. седница 22.08.2013. године
Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога
одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2013.
годину, број 1235-1/2013-03 од 22.08.2013. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину
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телефонска
55. седница 28.08.2013. године
Амандман Градског већа Града Ниша на Предлог одлуке о изменама
и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину
Изјашњење по Амандману број 1087 Одборничке групе Скупштине
Града Ниша „Нишка прича“ на Предлог одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину
Изјашњење по Амандману број 1089 Одборничке групе Скупштине
Града Ниша „Коалиција за Ниш“ на Предлог одлуке о изменама и
допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину
телефонска
56. седница 30.08.2013. године
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног
комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш о утврђивању цене
грејања
пречишћени
57. седница 19.09.2913. године
Решење о утврђивању Предлога плана генералне регулације подручја
Градске општине Палилула - Друга фаза
Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације
комплекса „К1“ у делу Радне зоне „СЕВЕР“ - западно од пута Р-214 у
Нишу
Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације
комплекса „К4“ у делу Радне зоне „СЕВЕР“ - западно од пута Р-214 у
Нишу
Решење о утврђивању Предлога измена и допуна Плана детаљне
регулације колектора од насеља „9. мај“ до нишавског колектора
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне
регулације блока „Б4“ у појасу реке Нишаве у Нишу
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне
регулације саобраћајнице јужно од реке Нишаве (од Булевара
Медијана до границе II фазе Плана генералне регулације Градске
општине Нишка Бања) у Нишу
Решење о утврђивању Предлога одлуке о братимљењу и
успостављању сарадње између Града Ниша (Република Србија) и
Града Белгорода (Руска Федерација)
Решење о утврђивању Предлога одлуке о поступку обезбеђења
финансирања, изградње и управљања системом за прикупљање и
прераду отпадних вода на територији Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога решења o измени Решења о
прихватању преноса права својине на непокретностима уз накнаду од
Републике Србије – Министарства одбране Републике Србије
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм о изменама Програма пословања ЈКП "Медиана" Ниш за
58

2013. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног
комуналног предузећа "Паркинг сервис" Ниш о утврђивању цена
паркирања и уклањања моторних возила број 573/13 од 05.08.2013.
године
Решења о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Установе
Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш о цени услуга боравка у
одмаралишту у Дивљани за децу основношколског узраста од I до IV
разреда,за које се организује настава у природи, као и за талентовану
децу од V do VIII разреда
Решење о изменама и допунама Решења број 1026-6/2013-03 од
09.07.2013. године
Решење о образовању Комисије за припрему Нацрта одлуке о јавним
признањима Града Ниша
Закључак о достављању Привредно-економском савету кварталних
извештаја о реализацији Програма развоја Града Ниша за 2013.
годину и података о идентификацији инвестиционих локација
Закључак о прихватању иницијативе Привредно-економског савета за
сагледавање спровођења пројекта „Истраживање мишљења пословне
заједнице Града Ниша у 2013. години“
Закључак о прихватању иницијативе Привредно-економског савета да
се покрене поступак укључивања Града Ниша у процес
ресертификације општина са повољном пословном климом (НАЛЕДов програм сертификације)
Решење по жалби Тошић Радивоја из Ниша на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке број
434-1/3-2009-11 од 09.04.2009. године
Решење по жалби Јелице Цвијетковић из Ниша на Решење Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту број 7-132-3323/13
од 30.07.2013. године
Закључак којим се одбија као неоснован захтев Вукане Благојевић из
Ниша за изузеће начелника Управе за имовину и инспекцијске
послове Љубише Јанића
Решење по Пресуди Управног суда ради поништаја Решења Градског
већа Града Ниша број 284-15/2012-03 од 12.04.2012. године
Решење по Пресуди Управног суда ради поништаја Решења Градског
већа Града Ниша број 459-12/2012-03 од 19.07.2012. године
Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на
име плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица
угрожених клизиштем у селу Мрамор за период септембар и октобар
2013. године
Решење којим се одобрава додела легитимацијa за бесплатан превоз
у јавном градском и приградском саобраћају на територији Града
Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву Туристичке организације Ниш за
500 (пет стотина) ходочасника који ће бити гости Града Ниша,
поводом одржавања централне прославе обележавања годишњице
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Миланског едикта, дана 21.09.2013. године
Текућа питања
58. седница 26.09.2013. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени и допуни Одлуке о
поверавању обављања комуналне делатности одржавања улицa,
путева и других јавних површина у Граду
Решење о утврђивању Предлога одлуке о братимљењу и
успостављању сарадње између Града Ниша (Република Србија) и
града Витепска (Република Белорусија)
Решење о утврђивању Предлога програма о изменама и допунама
Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са
финансијским планом за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога програма о измени и допуни
Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта
градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о
оснивању Галерије савремене ликовне уметности у Нишу
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2013.
годину
Решење о прихватању учешћа кроз суфинансирање пројекта
„Геронтолошки центар-дневни боравак за дементне особе“, као
локални партнер Геронтолошком центру Ниш
Текућа питања
телефонска
59. седница 04.10.2013. године
Закључак којим се прихвата предлог Управе за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај и одређује почетак грејне сезоне
од 04. октобра 2013. године
телефонска
60. седница 17.10.2013. године
Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Изградња
колектора за употребљене воде – Поповачки колектор (део деонице
РШ 1-РШ 15+32м)“
пречишћени
61. седница 28.10.2013. године
Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за
период јануар-септембар 2013. године
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних места Јавног
прeдузећа за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш
Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни
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Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавно
комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наиссус“-Ниш
Решење о прихватању учешћа кроз суфинансирање пројекта „Вести
на знаковном језику
Решење о прихватању учешћа кроз суфинансирање пројекта
„Регионални центар за управљање отпадом Келеш-ЈПП“
Решење о помоћи Града Ниша Туристичкој организацији Ниш (ТОН) у
реализацији пројекта „Менаџмент туристичких дестинација Софија –
Ниш“ (MOTODESTIN) који је одобрен у оквиру Програма
прекограничне сарадње Бугарска – Србија
Истраживачко развојни програм оцене квалитета ваздуха – путем
сензора, са проценом здравственог ризика при краткотрајним
експозицијама, објављивањем
резултата у реалном времену и
предлогом мера за смањење загађења 1.А. фаза
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање „Истраживачко развојног програма оцене квалитета
ваздуха – путем сензора, са проценом здравственог ризика при
краткотрајним експозицијама, објављивањем резултата у реалном
времену и предлогом мера за смањење загађења 1. А. фаза“
Закључак о измени Закључка којим се предлаже Градоначелнику
одобравање годишњих програма по Предлогу одобравања годишњих
програма спортских организација којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта Граду Нишу
Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на
име плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица
угрожених клизиштем у селу Мрамор за период новембар и децембар
2013. године
Текућа питања
телефонска
62. седница 15.11.2013. године
Закључaк којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша да
изјаву Комесаријату за избеглице Републике Србије о спремности
Града Ниша да учествује сопственим средствима у поступку доделе
средстава намењених породицама (домаћинствима) интерно
расељених лица, којима ће се пружити помоћ у побољшању услова
становања обезбеђивањем домаћинства са окућницом
пречишћени
63. седница 23.11.2013. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Oдлуке о организацији градских управа Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога одлуке o одређивању зона и
најопремљенијe зонe на територији Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога одлуке о висини стопе амортизације
за утврђивање пореза на имовину
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Решење о утврђивању Предлога одлуке о обавези подношења
пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности
обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији
Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога одлуке о висини стопе пореза на
имовину у Граду Нишу
Решење о утврђивању Предлога одлуке о оснивању буџетског фонда
за пољопривреду и рурални развој Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога одлуке о заштити пољопривредног
земљишта и организовању пољочуварске службе на подручју Града
Ниша
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о
финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога решења којим се прибавља у јавну
својину Града Ниша непокретност, верски објекат-храм посвећен Св.
Василију Острошком, заједничком изградњом Града Ниша и Српске
православне цркве-Епархије нишке, на локацији насеља „Дуваниште“
у Нишу
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм o изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Паркингсервис" - Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду
Предшколске установе "Пчелица" за радну 2012/2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Годишњи план рада Предшколске установе "Пчелица" Ниш за радну
2013/2014 годину
Решење о оснивању Локалног антикорупцијског форума Ниш
Решење о образовању Савета за здравље Града Ниша
Решење о одређивању управе која ће обављати послове Саветника
за заштиту права пацијената
Решење о давању сагласности ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша за издвање меница извођачу радова ЈКП „Горица“ Ниш
Решење о давању сагласности на Програм пружања димничарских
услуга ЈКП "Медиана" Ниш за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о расписивању огласа за
отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини јавним
надметањем
Решење о прихватању учешћa и финансирањa пројекта
„Телеасистенција“
Решење о измени и допуни Решења број 1482-5/2013-03 од
28.10.2013.године
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном
предузећу „Паркинг-сервис“-Ниш
Решење којим се одобрава додела легитимације за бесплатан превоз
у јавном градском и приградском саобраћају на територији Града
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Ниша, за I (прву) зону, Жарку Ранђеловићу из Ниша
Решење по Пресуди Управног суда Републике Србије –број 19
У.7137/12 од 26.9.2013. године, (по жалби Здравка Рајића из Великог
Поповића на Закључак Управе за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке, број 433/3-851-1/11 од
02.11.2011. године)
Решење по жалби Скупштине стамбене зграде у улици Студеничка
број 48а у Нишу на Решење Управе за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај, број 352-30/2013-09 од 21. јуна 2013. године
Решење по жалби Миломира Младеновића из Ниша, на Решење
Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, број
346-2/748-2013/07 од 05.09.2013. године
Решење по жалби Миливоја Станојевића из Ниша на Решење Управе
за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, број 346-2/7622013/07 од 05.09.2013. године
Решење по жалби Ирене Јовановић из Ниша на Решење Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, број 7-132-3785/13
од 19.9.2013.године
Решење по жалби Асковић Лауре из Јелашнице код Ниша на Решење
Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, број
435/1191-2013/07
Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да
омогући дужницима да закључе уговор о признању дуга и отплати
истог на рате
Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да
омогући лицима-корисницима новчане социјалне помоћи и
корисницима права по оснуву социјалних карата и уверења о
енергетски заштићеном купцу, која имају неизмирене обавезе за
пружене услуге, према евиденцији система обједињене наплате и
налазе се у евиденцији Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш,
да закључује уговор о признању дуга и отплати истог на рате
Закључак о иницирању
покретање поступка преноса права
управљања, коришћења и инвестиционих права на Нишкој Тврђави,
са Републике Србије на Град Ниш
Текућа питања
64. седница 28.11.2013. године
Изјашњење по Амандману број 1415 Одборничке групе Скупштине
Града Ниша Демократска странка Србије на Предлог одлуке о
изменама Одлуке о финансијској подршци породици са децом на
територији Града Ниша
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању
сагласности на Програм o изменама и допунама Програма пословања
ЈКП „Паркинг-сервис" - Ниш за 2013. годину
Текућа питања
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65. седница 10.12.2013. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о усвајању Европске повеље
о родној равноправности на локалном нивоу
Решење о утврђивању Предлога одлуке о буџету Града Ниша за 2014.
годину
Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању прихода који
припадају граду, односно градским општинама и распореду
трансферних средстава из буџета Града Ниша градским општинама у
2014. години
Решење о утврђивању Предлога одлуке о сарадњи Града Ниша са
Основним јавним тужилаштвом у Нишу
Решење о утврђивању Предлога програма развоја Града Ниша за
2014. годину
Решење о утврђивању Предлога плана генералне регулације подручја
Градске општине Црвени Крст - друга фаза
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о
правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога одлуке о братимљењу и
успостављању сарадње између Града Ниша (Република Србија) и
Града Дебрецина (Република Мађарска)
Решење о утврђивању Предлога одлуке о братимљењу и
успостављању сарадње између Града Ниша (Република Србија) и
Града Лан Жоу (Народна Република Кина)
Тарифни систем у јавном градском и приградском превозу путника на
територији Града Ниша
Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и
приградском превозу путника на територији Града Ниша
Решење о именовању председника и чланова Савета за грађанске
иницијативе
Закључак о подношењу захтева Министарству просвете, науке и
технолошког развоја – Школска управа у Нишу, за добијање
сагласности за већи број васпитних група у Предшколској установи
„Пчелица“
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о изради
Плана детаљне регулације депоније отпада „Бубањ“ на територији
Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога одлуке о покретању поступка
оснивања Регионалног привредног друштва за комуналну делатност
„Нишки регион“ д.о.о.
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Одлуке о одржавању чистоће
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Одлуке о начину и роковима плаћања комуналних услуга
Решење о утврђивању Предлога одлуке о jавним признањима Града
Ниша
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
64

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Дирекција
за јавни превоз Града Ниша за 2013. годину
Годишњи план рада Одељења комуналне полиције Града Ниша за
2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Годишњи план рада Одељења комуналне полиције Града Ниша за
2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности за
употребу симбола Града Ниша Јавном комуналном предузећу
„Медиана“ Ниш за употребу симбола Града Ниша на едукативном
материјалу (летак, билборд и сл.) који ће бити штампан и коришћен у
оквиру реализације Пројекта „Системи управљања отпадом-размена
искустава и примера добре праксе у БГ-СР пограничној области“WASTE
Текућа питања
пречишћени
66. седница 16.12.2013. године
Амандман Градског већа Града Ниша на Предлог одлуке о
утврђивању прихода који припадају граду, односно градским
општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града
Ниша градским општинама у 2014. години
Изјашњење по Амандману број 1570 одборнице Скупштине Града
Ниша Душице Давидовић на Предлог одлуке о правима из области
социјалне заштите на територији Града Ниша
Изјашњење по Амандману број 1578 Одборничке групе Скупштине
Града Ниша „Избор за бољи живот“ на Предлог одлуке о буџету Града
Ниша за 2014. годину
Изјашњење по Амандману број 1579 одборнице Скупштине Града
Ниша Драгане Стојановић Крстић на Предлог плана генералне
регулације подручја Градске општине Црвени Крст - друга фаза
Изјашњење по Амандману број 1580 одборнице Скупштине Града
Ниша Драгане Стојановић Крстић на Предлог плана генералне
регулације подручја Градске општине Црвени Крст - друга фаза
Текућа питања
67. седница 20.12.2013. године
Решење о утврђивању Предлога програма уређивања грађевинског
земљишта и изградње са финансијским планом за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога програма одржавања комуналне
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са
финансијским планом за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога одлуке о усвајању Стратегије
безбедности младих Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога одлуке о оглашавању на територији
Града Ниша
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Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени и допуни Одлуке о
давању сагласности за прикључење на јавни водовод Града Ниша и
водоснабдевање места Кнежице, Перутине и Ћурлине
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Одлуку о организацији Управе Градске општине Црвени Крст
Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за
2013/2014. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма контроле квалитета ваздуха на територији
града Ниша за 2013/2014. годину
Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и
приградском превозу путника на територији Града Ниша
Решење о помоћи Града Ниша Регионалном центру за развој малих и
средњих предузећа и предузетништва – Ниш Д.О.О. Ниш у
реализацији пројекта „Откриј незнану страну Балкана“ који је одобрен
у оквиру Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија, по II
позиву Министарства за регионални развој и јавне радова Републике
Бугарске у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције Владе
Републике Србије бр. 2007CB16IPO006–2011-2 од 22.11.2011. године,
за прикупљање предлога пројеката за побољшање прекограничне
сарадње између Бугарске и Србије
Решење о помоћи Града Ниша Регионалном центру за развој малих и
средњих предузећа и предузетништва – Ниш Д.О.О. Ниш у
реализацији пројекта „Пословање без граница“ који је одобрен у
оквиру Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија, по II
позиву Министарства за регионални развој и јавне радове Републике
Бугарске у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције Владе
Републике Србије бр.2007CB16IPO006–2011-2 од 22.11.2011. године,
за прикупљање предлога пројеката за побољшање прекограничне
сарадње између Бугарске и Србије
Текућа питања
68. седница 25.12.2013. године
Амандман Градског већа Града Ниша на Предлог програма
уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским
планом за 2014. годину
Текућа питања
69. седница 06.01.2014. године
Решење о овлашћењу лица
за образовање
Решење о овлашћењу лица
за културу
Решење о овлашћењу лица
за омладину и спорт
Решење којим се констатује

за обављање послова начелника Управе
за обављање послова начелника Управе
за обављање послова начелника Управе
престанак мандата начелнице Управе за
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образовање, културу, омладину и спорт
Решење којим се констатује престанак мандата заменику начелника
Управе за образовање, културу, омладину и спорт
Текућа питања
пречишћени
70. седница 23.01.2014. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама
Одлуке о локалним комуналним таксама
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Измене Статута Галерије савремене ликовне уметности Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Туристичке организације Ниш за 2014. годину и на
Финансијски план Туристичке организације Ниш за 2014. годину
Решење о додели награда најбољим студентима за постигнути успех
у току студија и дипломираним студентима са просечном оценом 10
факултета Универзитета у Нишу у 2013. години
Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Сервис
персоналних асистената Ниш 4 – СПАН 4“
Решење по Пресуди Управног суда Републике Србије – број 13
У.10749/12 од 17.10.2013. године, (жалба Привредног друштва
„Футура плус“ ДОО Београд, изјављена на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
бр.433-4/1-БЛ-103/12 од 23.02.2012.године)
Решење по Пресуди Управног суда Републике Србије – број II-4
У.3793/11 од 31.10.2013. године, (приговор Славка Новковића из
Ниша, на Обавештење Управе за планирање и изградњу, број 353850/2010-06 од 26.11.2010. године)
Решење по жалби Александра Трпеског из Ниша, власника
Угоститељске радње ''Бисер'' са седиштем у Нишу, на Решење Управе
за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
број 434-кт/138мн/2009 од 29.12.2009. године
Решење по жалби Александра Трпеског из Ниша, власника
Угоститељске радње ''Бисер'' са седиштем у Нишу, на Решење Управе
за финансије, изворне приходе локалне самоупрве и јавне набавке,
број 434-кт/139мн/2009 од 29.12.2009. године
Решење по жалби Лидије Динић из Ниша, на Решење Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, број 7-132-5384/13
од 02.12.2013. године
Решење по жалби Невене Гроздановић из Ниша, изјављеној на
Решење Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену
заштиту, број 7-132-6242/13 од 23.12.2013. године,
Решење по приговору Томислава Радомировића из Ниша, ул.
Обреновићева бр. 10, изјављеном на Обавештење Управе за
планирање и изградњу број 353-1020/2013-06 од 19.06.2013. године,
Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на
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име плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица
угрожених клизиштем у селу Мрамор за период јануар и фебруар
2014. године
Закључак којим се предлаже Градоначелнику, да у име Града Ниша,
потпише Уговор о пословно – техничкој сарадњи са ЕД Југоисток
д.о.о. Ниш и Johnson electric д.о.о. Београд
Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације пословно
– производног – трговинског комплекса на простору инфраструктурног
коридора аутопута Е-75, деоница Београд – Ниш
Решење о утврђивању Предлога одлуке о одређивању комуналних
делатности од локалног интереса
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију
„Наиссус“ Ниш
Текућа питања
71. седница 27.01.2014. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о мерилима за утврђивање
накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Решење о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности и
усвајању пројекта Јавно-приватног партнерства у обављању
комуналне делатности градског и приградског превоза путника на
територији Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога одлуке о висини накнаде за рад у
надзорним одборима јавних и јавно комуналних предузећа чији је
оснивач Град Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Одлуку о измени Статута ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2014.
годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈП "Градска стамбена агенција" Ниш за 2014.
годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања Фонда за развој и самофинансирање заједничких
потреба грађана у 2014. години
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Историјског архива Ниш за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Установе Дечији центар Ниш за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2014.
годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада „Народног универзитета“ Ниш за 2014. годину
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Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за
2014. годину
Решење о утврђивању предлога Решења о образовању Комисије за
израду предлога годишњих програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Града Ниша
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Управи Градске општине Палилула
Решење о утврђивању Предлога одлуке о ангажовању предузећа за
ревизију ради екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Ниша
за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога одлуке о задуживању за
финансирање дефицита текуће ликвидности
Решење о утврђивању Предлога одлуке о задуживању за
финансирање капиталних инвестиционих расхода
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2014.
годину
Програм коришћења средстава за унапређење безбедности
саобраћаја на територији Града Нишћа за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада и финансијски план Центра за социјали рад „Свети
Сава“ Ниш за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Годишњи програм рада и План финансијског пословања Центра за
дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених
у развоју „Мара“ Ниш за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада са финансијским планом Установе Сигурна кућа за
жене и децу жртве породичног насиља за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога одлуке о условима и начину
снабдевања топлотном енергијом
Текућа питања
72. седница 27.01.2014. године
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“
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Ниш за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за
2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за
2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2014. годину
Закључак о усвајању Извештаја о раду Савета за безбедност
саобраћаја Града Ниша у 2013. години
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Наиссус“ – Ниш о одобравању јемства ФК „Раднички“ Ниш за уредно
извршење уговора о репрограму дуга
Текућа питања
73. седница 31.01.2014. године
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Народног музеја Ниш за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
План и програм рада Народног позоришта Ниш за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Установе Нишки културни центар за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада за 2014. годину Народне библиотеке „Стеван
Сремац“Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Нишког симфонијског оркестра за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Позоришта лутака Ниш за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм пословања за 2014. годину Јавног предузећа за радио и
телевизијску делатност „Нишка телевизија“
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш-Установе
културе од националног значаја за 2014. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о давању
сагласности на Програм рада Туристичке организације Ниш за 2014.
годину и на Финансијски план Туристичке организације Ниш за 2014.
Годину
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Решење о утврђивању Предлога решења о отуђењу акција АИК Банке
АД Ниш у јавној својини Града Ниша
Решење о утврђивању предлога Решења о давању сагласности на
Одлуку Надзорног одбора ЈП Градска стамбена агенција Ниш којом се
одобрава
продаја обичних (управљачких) акција АИК банке Ниш,
акционара ЈП Градска стамбена агенција Ниш
Текућа питања
телефонска
74. седница 11.02.2014. године
Одлука о расписивању јавних огласа за постављење начелника
градских управа Града Ниша и то:
- Управе за имовину и инспекцијске послове
- Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине
Закључак о објављивању јавних огласа за начелнике градских управа
Града Ниша
75. седница 24.02.2014. године
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
План рада са Финансијским планом Апотеке Ниш за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
План рада Дома здравља Ниш за 2014. годину и Финансијског плана
Дома здравља Ниш за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
План рада Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм рада и развоја Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш
за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
План рада и развоја Завода за здравствену заштиту студената Ниш
за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
План рада Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2014.
годину
Извештај о раду Комисије за подстицај развоја талентованих ученика
и студената за 2013. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша
одобравање годишњих програма по Предлогу одобравања годишњих
програма спортских организација којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у Граду Нишу
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша
одобравање посебних програма по Предлогу одобравања посебних
програма спортских организација којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у Граду Нишу
Закључак којим се предлаже Градоначелнику доношење решења о
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додели стимулативних средстава спортским организацијама
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Управи за културу
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Управи за образовање
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Управи за омладину и спорт
Решење о прихватању реализације пројекта „Подршка у изради
локалног плана управљања отпадом“, који Град Ниш реализује у
оквиру Програма Exchange 4
Решење о прихватању учешћа у пројекту ELAIN (Међубалканска
мрежа еколошких локалних власти)
Текућа питања
76. седница 24.02.2014. године
Решење о измени Решења о прихватању учешћа и суфинансирању
пројекта „Покретање другог инкубационог циклуса и оснивање Центра
за информационо-комуникационе технологије Инкубатор центра у
Нишу“, број 2939/2009-01 од 11.11.2009. године и број 499/2012-01 од
27.02.2012. године
Закључак којим се овлашћује Градоначелник Града Ниша да у име
Града Ниша са ЈКП „Градска топлана“ Ниш и Југоросгаз а.д. Београд
закључи Протокол о регулисању начина измирења дела обавеза ЈКП
„Градска топлана“ Ниш за испоручени гас за сезону 2013/2014 према
испоручиоцу Југоросгаз а.д. Београд
Текућа питања
пречишћени
77. седница 10.03.2014. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне
регулације прикључног далековода 110 kV на трафостаницу 110/10kV
„Ниш 5“ у Нишу
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о
оснивању Установе дечије одмаралиште „Дивљана“
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Статут Народне библиотеке „Стеван Сремац“ - Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду
Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана у
2013. години
Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за
воде II реда за 2014. годину
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине Града Ниша за 2014. годину
Решење којим се констатује престанак мандата начелнику Управе за
имовину и инспекцијске послове
Решење којим се констатује престанак мандата начелнику Управе за
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привреду, одрживи развој и заштиту животне средине
Извештај о спровођењу поступка јавног оглашавања Комисије за
разматрање пријава на јавне огласе за постављење начелника и
заменика начелника градских управа Града Ниша
Одлука о избору кандидата за начелника Управе за имовину и
инспекцијске послове
Одлука о избору кандидата за начелника Управе за привреду,
одрживи развој и заштиту животне средине
Закључак којим се предлаже Градоначенику да у име Града Ниша дâ
изјаву ресорном Министарству регионалног развоја и локалне
самоуправе да су у 2014. години буџетом Града Ниша обезбеђена
средства за суфинансирање завршетка пројеката који су Одлуком о
распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката
Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету
Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС“, број
96/2012, 110/2012 и 116/2012) одобрени Граду, у износу од најмање
2.500.000,00 динара, за следеће пројекте, и то:
1. „Изградња Основне школе „Војислав Илић Млађи“ у селу
Горњи Комрен и
2. „Изградња Основне школе „Десанка Максимовић“ у селу
Мрамор
Закључак којим се покреће иницијатива за израду пројекта замене
котлова на лож уље, котловима на дрвену биомасу (пелет), односно
природни гас, у школским и предшколским установама Града Ниша, у
циљу примене мера побољшања енергетске ефикасности
Решење по жалби Мервице Ристић из Ниша на Решење Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту бр. 7-132-4583/13
од 14.01.2014. године
Решење по жалби Сибирке Павловић из Ниша на Решење Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту бр. 7-132-6335/13
од 06.02.2014. године
Решење по жалби Скупштине станара зграде у улици Гаврила
Принципа бр. 27 и 27а на Решење Управе за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај Уп. бр. 352-47/2009-09 од 31.10.2013. године
Закључак којим Градско веће Града Ниша подржава акцију коју
спроводи Влада Републике Србије - Канцеларија за Косово и Метохију
„Обезбеђивање услова за рад васпитно-образовних институција на
територији Аутономне покрајине Косово и Метохија“ и акцију доделе
новчане помоћи најугроженијим студентима на територији Аутономне
покрајине Косово и Метохије за школску 2013/2014. годину
Текућа питања
телефонска
78. седница 13.03.2014. године
Решење о постављењу начелника Управе за имовину и инспекцијске
послове
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Решење о постављењу начелника Управе за привреду, одрживи
развој и заштиту животне средине
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном
предузећу Дирекција за јавни превоз Града Ниша
79. седница 20.03.2014. године
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја Фонда
за развој пољопривреде за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за
период од: 01.01.-31.12.2013. године
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
раду и пословању Историјског архива Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању и годишњи обрачун за 2013. годину „Народног
универзитета“ Ниш
Решење о давању сагласности на Методологију одређивања накнаде
за одлагање комуналног отпада, која је усвојена Одлуком Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа "Медиана" Ниш о цени одлагања комуналног
отпада
Решење о опредељењу средстава за набавку противградних ракета
Програм развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју
Града Ниша за 2014. годину
Програм спровођења дезинсекције на територији Града Ниша за 2014.
годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма спровођења дезинсекције на територији
града Ниша за 2014. годину
Решење којим се прихвата учешће и финансирање пројекта
„Одрживост унапређења сектора превоза путника на линији 34А и
34Б у Нишу-II фаза“
Решење којим се прихвата захтев Градске општине Пантелеј за
пружање помоћи Града Ниша Градској општини Пантелеј у
реализацији
пројекта
„Модерна
и
безбедна
транспортна
инфраструктура“ који је одобрен у оквиру Програма прекограничне
сарадње Бугарска-Србија
Решење којим се прихвата реализацијa пројекта „Имовина локалне
самоуправе у процесима европских интеграција“, који је Град Ниш
аплицирао у оквиру Програма Exchange 4, који финансира Европска
унија (IPA 2012)
Текућа питања
телефонска
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80. седница 04.04.2014. године
Решење о привременом удаљењу са рада начелника Управе за
комуналне делатности, енергетику и саобарћај
пречишћени
81. седница 07.04.2014. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о боравишној такси
Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације
резервоарског простора IV висинске зоне-југ на локацији „Марково
кале“ у Нишу
Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације
Комплекса Електронске индустрије Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду
Туристичке организације Ниш за 2013. годину са Финансијским
извештајем о оствареним приходима и расходима
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду
и пословању Позоришта лутака Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду
и пословању за 2013. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“
Ниш са Финансијским пословањем Народне библиотеке „Стеван
Сремац“ Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду
и пословању Нишког симфонијског оркестра за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду
и пословању Народног музеја Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду
и финансијском пословању Галерије савремне ликовне уметности
Ниш-Установе културе од националног значаја за 01.01.-31.12.2013.
године
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештајa о раду
и пословању Народног позоришта у Нишу за 2013.годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању за 2013. годину Регионалног центра за професионални
развој запослених у образовању - Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Финансијског
извештаја о пословању Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за
период 01.01.-31.12.2013. године
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању Установе Дечији центар Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду
за 2013. годину и Финансијског извештаја о пословању Центра за
социјални рад „Свети Сава“ Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду
Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално
ометених у развоју „Мара“ Ниш за 2013. годину и Извештаја о
приходима и расходима у 2013. години
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Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду
са финансијским извештајем Сигурне куће за жене и децу жртве
породичног насиља за 2013. годину
Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога
решења о давању сагласности на План рада Завода за здравствену
заштиту радника „Ниш“ за 2014. годину, број 257-6/2014-03 од
24.02.2014.године
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
План рада Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2014.
годину
Одлука о расписивању јавних огласа за постављење начелника и
заменика начелника градских управа Града Ниша
Закључак о објављивању јавних огласа за начелнике и заменике
начелника градских управа Града Ниша
Програм систематске дератизације на територији Града Ниша за
2014. годину
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за територију Града Ниша за 2014. годину
Решење којим се утврђује регресирање трошкова од стране буџета
Града Ниша за боравак деце основношколског узраста од I до IV
разреда у дечијем одмаралишту чији је оснивач Град Ниш, у
организацији основних школа са територије града Ниша и учешће
деце у настави у природи за талентоване ученике од V до VIII разреда
Решење о измени и допуни Решења о додели награда најбољим
студентима за постигнути успех у току студија и дипломираним
студентима са просечном оценом 10 факултета Универзитета у Нишу
у 2013. години, број 79-4/2014-03 од 23.1.2014. године
Закључак о поступку евидентирања непокретности на територији
Града Ниша
Закључaк којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша да
изјаву Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије о
спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима у
поступку доделе средстава намењених за економско оснаживање
избеглица на њиховој територији, кроз доходовне активности, на
основу расписаног Јавног позива Комесаријата за избеглице и
миграције Републике Србије од 06.03.2014. године
Закључaк којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша да
изјаву Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије о
спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима у
поступку доделе средстава намењених стварању и побољшавању
услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз
набавку грађевинског материјала, на основу расписаног Јавног позива
Комесаријата за избеглице и миграције
Републике Србије од
06.03.2014.године
Решење о утврђивању Предлога програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша
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за 2014. годину
Текућа питања
телефонска
83. седница 08.04.2014. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности и
усвајању пројекта јавно-приватног партнерства замене котлова на
лож уље, котловима на дрвену биомасу (пелет), односно природни
гас, у школским и предшколским установама Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Другу измену и допуну Пословника Скупштине Градске општине
Медијана
телефонска
84. седница 11.04.2014. године
Закључaк којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша да
изјаву Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије о
спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима у
поступку доделе средстава намењених побољшавању услова
становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која
живе на њиховој територији, за набавку грађевинског материјала, на
основу расписаног Јавног позива Комесаријата за избеглице и
миграције Републике Србије од 20.03.2014.године
Закључaк којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша,
да изјаву Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије о
спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима, у
поступку доделе средстава намењених за набавку и доделу робе и
материјала за покретање, развој и унапређење доходовних
активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој
самосталној делатности за интерно расељена лица
док су у
расељеништву, која живе на њиховој територији, на основу
расписаног Јавног позива Комесаријата за избеглице и миграције
Републике Србије од 20.03.2014.године
Закључaк којим се предлаже Градоначелнику да у име Града Ниша,
да изјаву Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије о
спремности Града Ниша да учествује сопственим средствима, у
поступку доделе средстава намењених за доделу помоћи интерно
расељеним лицима док су у расељеништву, која живе на њиховој
територији, за куповину сеоске куће са окућницом, на основу
расписаног Јавног позива Комесаријата за избеглице и миграције
Републике Србије од 20.03.2014.године
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја Фонда за развој пољопривреде за 2013. годину
Решење о измени Решења о утврђивању Предлога програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
Града Ниша за 2014. годину
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Решење о измени Решења о утврђивању Предлога решења о
усвајању Извештаја о раду Фонда за развој и самофинансирање
заједничких потреба грађана у 2013. години
85. седница 16.04.2014. године
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈКП ''Горица'' Ниш
за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈКП Дирекција за
јавни превоз Града Ниша за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈКП за водовод и
канализацију „Наиссус“ Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈКП ''Тржница''
Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈКП ''Медиана''
Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈКП ''Градска
топлана'' Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈКП ''Обједињена
наплата'' Ниш за 2013. годину и на Одлуку Надзорног одбора о
расподели добити
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈКП ''Паркингсервис'' - Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈП „АеродромНиш“ Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈП Дирекција за
изградњу Града Ниша за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа
Завод за урбанизам Ниш у 2013. години
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈП Градска
стамбена агенција Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Извештај о пословању са финансијским извештајем Jaвног предузећа
за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
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Извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа
за радио и телевизијску делатности „Нишка телевизија“ за 2013.
годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештајa о
раду и пословању Нишког културног центра за 2013.годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
раду и пословању Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за
2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
извршењу Плана рада и развоја период I-XII 2013. год. Завода за
здравствену заштиту студената Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период
од 01.01. до 31.12.2013. године
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању Завода за хитну медицинску помоћ Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању Апотека Ниш за 2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
раду и пословању Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“ за
2013. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о
пословању Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2013.
годину
Решење о утврђивању Предлога одлуке о минумуму процеса рада за
време штрајка у Предшколској установи „Пчелица“
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Наиссус“ Ниш, којом се утврђује начин обрачуна цене и количине
испоручене воде Корисницима са територије Града Ниша који се
снабдевају са заједничког водомера (Мрамор, Сечаница, Крушце,
Горњи Матејевац, Хум, Кнез Село и Чамурлија)
Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на
име плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица
угрожених клизиштем у селу Мрамор за период март и април 2014.
године
Текућа питања
телефонска
86. седница 30.04.2014. године
Закључак о покретању поступка да се пред надлежним судом у
ванпарничном поступку постави привремени заступник ЈП Дирекција
за изградњу Града Ниша
87. седница 15.05.2014. године
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности
спортском удружењу „ЈОГА ЦЕНТАР НИШ“, да употребљава име
79

Града Ниша у свом називу
Решење којим се констатује престанак мандата начелника Управе за
грађанска стања и опште послове, због подношења оставке на
функцију
Решење о разрешењу председника и чланова Савета за људска и
мањинска права
Закључак о покретању поступка за именовање Савета за људска и
мањинска права
Решење о давању сагласности на Програм одлагања комуналног
отпада за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Зоохигијенске
службе за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавне хигијене
на територији Града Ниша за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм сакупљања отпада и
прања типских посуда за 2014. годину
Решење по жалби Светлане Мирић на решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту број 7-132-5800/13 од
07.03.2014. године
Решење по жалби Милијане Алимовић на решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту број 7-132-354/14 од
06.02.2014. године
Решење по жалби Ивана Вељковића на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 346-2/694-2014/07
од 10.04.2014. године
Решење по жалби Владислава Петровића на Решење Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, број 346-2/3742014/07 од 09.02.2014. године
Решење по жалби Зорана Алексића на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 346-2/119-2014/07
од 13.02.2014. године
Решења по приговорима кандидата поднетим на Одлуку о избору
кандидата за доделу стипендија у 2014. години и то:
- Маје Ранђеловић - Предлог решења којим се приговор
одбија
- Миле Николић - Предлог решења којим се приговор
одбија
- Ане Крстић - Предлог решења којим се приговор одбија
- Вељка Јеленковића - Предлог решења којим се
приговор одбија
- Младена Бошковића - Предлог решења којим се
приговор одбија
- Јелене Костић - Предлог решења којим се приговор
одбија
- Јелене Михајловић - Предлог решења којим се приговор
одбија
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Закључак којим се покреће иницијатива за предузимање активности
у циљу уређивања статуса Јавног предузећа Завод за урбанизам
Ниш као регионалног центра
Закључак о доприносу носиоца јавних функција мерама штедње
Закључак о давању сагласности да Град Ниш закључи са ЈКП
„Медиана“ Ниш Споразум о регулисању међусобних права и обавеза,
којим ће се дефинисати начин отплате дуговања Града Ниша по
испостављеним ситуацијама за извршене услуге хватања, чувања и
лишавања живота напуштених паса и мачака на савремен и хуман
начин
Закључак о давању сагласности да Град Ниш закључи са ЈКП
„Медиана“ Ниш Споразум о регулисању међусобних права и обавеза,
којим ће се дефинисати начин отплате дуговања Града Ниша по
испостављеним ситуацијама за извршене услуге јавне хигијене
Текућа питања
88. седница 19.05.2014. године
Информација у вези са стањем и активностима које се предузимају у
циљу превазилажења проблема насталих поводом поплаве
Одлука о пружању помоћи угроженим подручјима од поплаве на
територији Републике Србије
Информација поводом активности у вези спровођења градске славе
Града Ниша „Цар Константин и царица Јелена“
Текућа питања
телефонска
89. седница 22.05.2014. године
Решење о образовању Комисије за утврђивање и процену штете
настале од елементарне непогоде-поплаве на територији Града
Ниша
телефонска
90. седница 26.05.2014. године
Решење о привременом удаљењу са рада начелника Управе за
имовину и инспексијске послове
пречишћени
91. седница 30.05.2014. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о завршном рачуну буџету
Града Ниша за 2013. годину
Решење о давању сагласности на Програм одржавања парковског и
дечијег мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду
ЈКП ''Горица'' Ниш за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада дежурне службе
ЈКП ''Горица'' Ниш за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања
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градских гробаља у употреби Јавног комуналног предузећа ''Горица''
Ниш за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања
јавних зелених површина ЈКП ''Горица'' Ниш за 2014. годину
Решење о приступању изради Акционог плана одрживог развоја
Града Ниша 2015-2020 године
Решење о измени Решења о образовању Савета за ревитализацију
Нишке тврђаве
Решење којим се констатује престанак важности Решења о
привременом удаљењу са рада Миодрагу Брешковићу због укидања
притвора
Решење о престанку важења Решења о образовању Комисије за
процену штете од елементарних непогода на пољопривредном
земљишту, објектима и усевима на територији града Ниша
Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на
име плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица
угрожених клизиштем у селу Мрамор за период мај и јун 2014.
Године
Решење о разрешењу председника Савета за здравље Града Ниша
Текућа питања
пречишћени
92. седница 05.06.2014. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о
правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Одлуку о изменама Статута Јавног комуналног предузећа за водовод
и канализацију „Наиссус“-Ниш
Програм Уређења Спомен парка Бубањ и одржавање споменика
природе
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма „Уређење Спомен парка Бубањ и
одржавање споменика природе“
Програм уређења међублоковског зеленила у циљу унапређења
животне средине
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма „Уређење међублоковског зеленила у циљу
унапређење животне средине“
Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и
приградском превозу путника на територији Града Ниша
Решење о изменама Тарифног система у јавном градском и
приградском превозу путника на територији Града Ниша
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Управи за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
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Програм о изменама Програма пословањ ЈКП „Медиана“ Ниш за
2014. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа "Наиссус" Ниш о ценама за обављање
комуналне делатности извођења радова на изградњи и
реконструкцији водоводне мреже и повезивања новоизграђених
мрежа на постојећи систем на територији града Ниша
Текућа питања
пречишћени
93. седница 25.06.2014. године
Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације
Чамурлијских колектора за одвођење атмосферских и употребљених
вода
Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације
Медошевачког колектора за одвођење употребљених вода
Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације Блока
„Б4“ у појасу реке Нишаве у Нишу
Решење о утврђивању Предлога одлуке о комуналном реду
Решење о утврђивању Предлога одлуке о поступању са принудно
уклоњеним возилима, стварима и другим предметима
Решење о утврђивању Предлога тарифног система за обрачун и
начин обрачуна топлотне енергије
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Статут о измени и допуни Статута Установе Дечије одмаралиште
„Дивљана“ Ниш
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм o изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Паркингсервис" - Ниш за 2014. годину
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за пијачне
услуге „Тржница“ Ниш о допуни Пијачног реда за мешовите пијаце
Извештај о спровођењу поступка јавног оглашавања Комисије за
разматрање пријава на јавне огласе за постављење начелника и
заменика начелника градских управа Града Ниша
Одлука о избору кандидата за начелника Управе за образовање
Одлука о избору кандидата за начелника Управе за културу
Одлука о избору кандидата за начелника Управе за омладину и
спорт
Одлука о невршењу избора кандидата по Јавном огласу за избор
заменика начелника Управе за образовање
Одлука о невршењу избора кандидата по Јавном огласу за избор
заменика начелника Управе за културу
Одлука о избору кандидата за заменика начелника Управе за
омладину и спорт
Правилник о изменама правилника о регресирању трошкова боравка
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деце у Предшколској установи „Пчелица“ Ниш
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа "Наиссус" Ниш о утврђивању цена за редовно
одржавање атмосферске канализације са описом позиција и
јединичним ценама
Решење о именовању председника и чланова Савета за људска и
мањинска права
Решење о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у
Предшколској установи „Пчелица“
Решења о одбијању приговора спортских организација на Решења
Градоначелника Града Ниша у вези са Годишњим програмима
спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у Граду Нишу:
1. Клуб малог фудбала „Ниш 92“ за Програм
„Такмичење у Другој Футсал лиги Србије регион
источне Србије“
2. Карате до клуб „Ки“ за Програм „Спортом против
стреса“
3. Градски шаховски савез за Програм „Летња
шаховска школа „Дивљана 2014“
4. Градски шаховски савез за Програм „Опен Ниш
2014“
5. Спортски савез инвалида Ниша за Програм
„Годишњи план рада ССИН за 2014“
6. Женски фудбалски клуб „Машинац“ за Програм
„Организација учешћа прве сениорске екипе Супер
лига Србије за жене – такмичарска 2013/14“
7. Друштво за рекреативни спорт „Палилула“ за
Програм „Рекреација од 7 до 77 година“
8. Универзитетски спортски савез Ниша за Програм
„Студентска спортска такмичења у Нишу“
9. Шаховски клуб „Челин камен“ за Програм „Камп
перспективних шахиста“
10. Шаховски клуб „Челин камен“ за Програм
„Учествовање у Првој лиги Централне Србије и Купу
Србије“
11. Одбојкашки клуб „Ниш“ за Програм „Одбојкашки
камп“
12. Теквондо клуб „Табу“ за Програм „Програм редовних
годишњих тренажних и такмичарских активности у
2014. години – сениори“
13. Куглашки клуб „Чаир“ за Програм „Програм
редовних спортских активноси за 2014. годину“
14. Шаховски клуб „Цар Константин“ за Програм „Лига
централне Србије – Југ 2014“
15. Шаховски клуб „Цар Константин“ за Програм
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„Стандард рејтинг турнир Цар Константин 2014“
16. Планинарско друштво „Јелашничка клисура“ за
Програм „Школа за омладину – упознај околину
Ниша“
Решења о одбијању приговора на Одлуку о избору кандидата који
остварују право на доделу стипендија и износу стипендија и то:
1.
КАЈАК КАНУ „МЕДИЦИНАР“ за:
а) спортисткињу Ољу Лазаревић
б) спортисткињу Милицу Костов
в) спортисту Вукоту Радовановића
г) спортисткињу Наталију Стојиљковић
д) спортисту Владана Тодоровића
2.
ТЕКВОНДО КЛУБ „АКАДЕМИЈА БОРИЛАЧКИХ
ВЕШТИНА“ за спортисткињу Јану Стојановић
3.
КАЈАК КАНУ „ГУСАР“ за:
а) спортисту Душана Стојиљковића, и
б) спортисткињу Кристину Петровић
Решење којим се констатује престанак важности Решења о
привременом удаљењу са рада Љубиши Јанићу због укидања
притвора
Закључак којим Градско веће Града Ниша даје сагласност да Јавно
предузеће за стамбене услуге "Нишстан" Ниш потпише заложну
изјаву за упис заложног права - хипотеке на стану у Нишу, у ул.
Мокрањчевој бр. 81/4а, по предуговору о купопродаји непокретности
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у управи Градске општине Медијана
Текућа питања
телефонска
94. седница 26.06.2014. године
Решење о опредељењу средстава за набавку противградних ракета
пречишћени
95. седница 09.07.2014. године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљене
регулације дистрибутивног гасовода од тачке Н1 на дистрибутивној
гасоводној мрежи „Индустријска зона Доње Међурово“ до МРС
„Вулкан“ у кругу фабрике „Вулкан“ у Нишу
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљене
регулације магистралног гасовода МГ-10 Ниш – Димитровград –
Граница Србија / Бугарска на територији Града Ниша
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о пружању помоћи угроженим
подручјима од поплаве на територији Републике Србије
Решење о утврђивању Предлога одлукe о пружању помоћи
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угроженим подручјима од поплаве на територији Републике Србије
Решење о утврђивању Предлога одлукe о изменама и допунама
Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање
грађевинског земљишта
Решење о утврђивању Предлога одлукe о изменама и допунама
Одлукe o постављању мањих монтажних објеката на јавним
површинама на територији града Ниша
Решење о утврђивању Предлога одлукe о мрежи установа у којима
се обавља предшколско васпитање и образовање
Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
коначни Нацрт уговора о јавно-приватном партнерству у области
пружања услуга градског и приградског превоза путника на
територији Града Ниша
Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна
кухиња“
Решење којим се одобрава додела легитимације за бесплатан
превоз у јавном градском и приградском саобраћају на територији
Града Ниша, за I (прву) и II (другу) зону, Николи Младеновићу из
Ниша
Решење по жалби Бранимира Ивановића на Решење Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, број 346-2/1132014/07 од 13.02.2014. године
Решење по жалби Обрена Јевтића на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 346-2/339-2014/07
од 06.03.2014. године
Решење по жалби Славице Сибиновић на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 346-2/723-2014/07
од 24.02.2014. године
Решење по жалби Велка Аврамовског на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 346-2/516-2014/07
од 09.02.2014. године
Решење по жалби Аксентија Младеновића на Решење Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, број 346-2/2182014/07 од 24.02.2014. године
Решење по жалби Анице Зекић Аметовић на Решење Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, број 435/6752014/07-02 од 9.5.2014. године
Решење по жалби Славице Вукић на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 435/91-2014/07-02
од 15.5.2014. године
Решење по жалби Зорана Тасића на Решење ЈКП Градска топлана
Ниш број 2401/1 од 01.04.2014. године
Решење по жалби Зорке Јовановић на Обавештење ЈКП „Градска
топлана“ број 1113/2 од 18.02.2014. године
Решење по жалби Радомира Симоновића на Решење ЈКП „Градска
топлана“ број 977/4 од 13.05.2014. године
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Решење по жалби Милована Плавшића на Решење ЈКП „Градска
топлана“ Ниш број 2222/2 од 01.04.2014. године
Решење по жалби Радомира Милтеновића на Решење ЈКП „Градска
топлана“ Ниш број 2165/2 од 31.03.2014. године
Решење по приговору Ивана Лазаревића на Обавештење ЈКП
„Градска топлана“ број 01 1491/2 од 07.03.2014. године
Решење по жалби Славише Петровића на Решење ЈКП „Градска
топлана“ број 3222/2 од 13.05.2014. године
Закључак по жалби Катарине Стојановић на Обавештење ЈКП
Дирекција за јавни превоз Града Ниша од 04.03.2014. године
Закључак по жалби Зорана Јончића на Обавештење ЈП „Нишстан“
Ниш број 04-612/1 од 14.02.2014. године
Закључак по жалби Радмиле Младеновић на Обавештење ЈКП
„Наиссус“ Ниш број 17354/2 од 24.10.2013. године
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у управи Градске општине
Пантелеј
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да донесе
решење
о
додели
стимулативних
средстава
спортским
организацијама
Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на
име плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица
угрожених клизиштем у селу Мрамор за период јул и август 2014.
године
Решење о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности и
усвајању пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже
замена котлова на лож уље, котловима на дрвену биомасу (пелет),
односно природни гас, у школским и предшколским установама
Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана генералне
регулације обилазне пруге на подручју Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога плана размештаја башти
угоститељских објеката на територији Града Ниша
Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације
скијалишта „Бојанине воде“ на Сувој планини ( део туристичкорекреативног комплекса)
Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације
комплекса трафостанице 110/10 кV „Ниш 6“ са прикључним
двоструким далеководом 110 кV у Нишу
Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању висине
накнаде за установљење права службености на грађевинском
земљишту у јавној својини Града Ниша
Текућа питања
телефонска
96. седница 11.07.2014. године
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Решење о утврђивању Предлога програма о изменама и допунама
Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са
финансијским планом за 2014. годину
8.РЕАЛИАЗЦИЈА АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА
За реализацију седница стара се Служба за послове Градског већа.
Изворници акта чува у архиви службе о чему се стара секретар Већа.
Акти Већа објављивани су у „Службеном листу Града Ниша" и на званичном
сајту Града.

-

-

-

-

Након доношења аката на седници Већа,Служба врши:
припрему аката за потписивање и доставља председнику Градског већа
техничку и правну обраду и сравињивање са ресорном управом и службом
акта који на самој седници Већа буде донет са одређеним корецијама или
изменама ,
прати рокове за доставу додатних информација
и
успостављају
комуникацију са надлежним субјектима ради завршетка послова,
прибавља мишљења од градских општина из оквира њихових надлежности
у поступку доношења аката и одржаним расправама,
припрема захтеве и материјале за објављивање у „Службеном листу града
Ниша“,
припрема обавештења ка ресорсним управама и службама о донетим
материјала и прати реалиазцију жалби,
технички се стара о прослеђивању материјалу који се упућује ка скупштини
или другим субјектима,
административно техничка припрема и обрада донетих аката,
припрема и праћење доставе материјала у писаном и електронском облику
скупштини града,
припрема и достављање електронским путем материјала за објављивање
са седница Већа,на званичном сајту града ,
админситративно техничка припрема донетих аката на седници Градског
већа, ради доставе аката ресорним управама и службама, предузећима и
установама или другим субјектима, који су носиоци одређених задужења на
основу усвојених аката,
достављање аката овлашћеним прдставницима предлагача аката,
води архиву донетих аката на седница Градског већа,
води евиденцију усвојених аката,
-информише Градоначелника о донетим правилницима, наредбима,
упустивма или решењима којима су реализовани одређени акти и предлаже
радње које треба даље предузети,
води службене белешке и записнике са одржаних састанака чланова Већа,
- учествује у раду радних тимова које именује Градоначелник или члан Већа
и успоставља електронску комуникацију
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9.СТАТИСТИЧКИ ПРИКАЗ
У складу са законским и статутарним овлашћењима, Градско веће је
разматрало и утврдило 598 предлогa акaта које је Скупштина града Ниша
усвојила.
Као овлашћени предлагач аката, Градско веће је поднело 7 амандмана на
своје предлоге, а изјаснило се, у складу са Пословником Скупштине Града Ниша о
24 поднетих амандмана овлашћених субјеката на предлоге аката које је Градско
веће упутило у скупштинску процедуру.
На основу овлашћења да решава у управном поступку у другом степену,
Градско веће је разматрало 153 Решења по жалбама и 14 Закључака по жалбама,
и одлучило о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других
организација у управним стварима из надлежности Града.
Градско веће Града Ниша је у периоду од 13. јула 2012. године до 13, јула
2014. године донело 316 решења, 131 закључака, 29 програма, 3 правилника, 1
пословник, две препоруке и 4 информације.
Са сваке седнице Градскго већа израђује се записник, који потписују
председник Већа и секретар и исти се чува у документацији.
10. АКТИВНОСТИ НА ОДРЖАВАЊУ И РЕРАЛИЗАЦИЈИ ТЕЛЕФОНСКИХ
СЕДНИЦА
Изузетно, у нарочито оправданим и хитним случајевима, седнице Градског
већа су одржаване телефонским путем.
Чланови Већа су се изјашњавали телефоном о тачкама дневног реда и
своје изјашњење потврђивали достављањем одговора електронском поштом
секретару Већа или лицу које Градоначелник овласти за вођење телефонске
седнице.
Градско веће је у овом периду одржало 29 телефонских седница.
Служба је припремила и реализовале акте са ових седница.
Седници Градског већа претходило је одржавање колегијума чланова већа,
како би додатно разјаснили нацрте аката који су на дневном реду седнице.
Колегијуме Већа заказивао је и њима председавао Градоначелник.
11. АКТИВНОСТИ НА ОДРАЖВАЊУ КОЛЕГИЈУМА
Седницама Градског већа претходило је одржавање колегијума чланова
већа, како би додатно разјаснили нацрте аката који су на дневном реду седнице.
Колегијуме Већа заказивао је и њима председавао Градоначелник.
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Тематски колегијум одржавао се на основу дневног реда који унапред
утврђује Градоначелник.
Тематски колегијум сазивао се ради разматрања питања у појединој
области, односно ради разматрања питања која се односе на вођење политике у
појединој области.При том су били позвани представници управа, предузећа или
служби, односно републичких органа институција, заштитника грађана, да узму
учешће на тематском колегијуму, уколико је оцењено да њихово учешће на
седници може допринети свеобухватним сагледавањем питања која су на дневном
реду тематског колегијума.
На тематском колегијуму донети су закључци и решења чију реализацију
непосредно прати ресорно задужен члан Већа.
О реализацији аката стара се Служба за послове Градског већа.
*******
12. АКТИВНОСТИ У ДРУГОСТЕПЕНОМ ПОСТУПКУ
На основу овлашћења да решава у управном поступку у другом степену,
Градско веће је разматрало жалбе и одлучивало о правима и обавезама грађана,
предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности
Града.
У Служби за послове Градског већа, у Одсеку за нормативно-правне,
управне и управно-надзорне послове обављају се нормативно-правни и студијско
аналитички послови који захтевају посебну организацију, стручност и
самосталност, као и посебно знање система, организације и функционисања
локалне самоуправе, управно правни послови за Градско веће када решава у
другом степену о правима и обавезама грађана и правних лица.
Запослени имају овлашћење за вођење управног поступка.

-

У припреми аката:
сагледава се формално правна исправност донетог акта који је предмет
приговора,
врши анализа поднетих захтева у складу са материјалним прописима на
основу којих су донета решења,
израђују захатеви за доставу изјашњења о поднетим приговорима,
прибавља мишљење ресорне управе или службе по поднетом захтеву,
организују радни састанци ради свеобухватног сагледавања поднетог
приговора,
покрећу иницијативе за измену прописа и других аката из надлежности
локалне самоуправе,
припрема подсетник за рад за седницу Већа,
образлажу акти на седници већа
израђује нацрт решења по приговору
дају додатна објашњења на коелгијумима већа
упознаје чланове већа ресорно задужене за област која је предмет
приговора
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-

информишу градоначелника и чланове већа о могућим проблемима у
реализацији одређених аката,
припремају изјашњења у вези са донетим актима,
дају информације странкама о току у коме се налази поступање по њиховим
приговорима,
достваљање врши сагласно ЗУП-у преко одговарајућег органа,
упознавање са пресудама Судова и упоредном праксом решавања,
припрема одговарајуће документације за ГЈП и праћење тока судских
поступака,
евиденција о донетим жалбама ,
информација о поступањима управа и служби и указивање на могуће
проблема у примени одређених аката са циљем у елиминисања последица
донетих аката на буџет града.

Служба за послове Градског већа је израдила и доставила донета решења
свим субјектима на које се односе.
Другостепени поступак у 2012. години
Припремљено је и усвојено на седницама Градског већа:
-

24 решењa по жалбaма на решењa првостепеног органа -Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке
2 решења по жалбaма на закључке првостепеног органа - Управе за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај
1 решење по жалби на решење првостепеног органа- Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту
2 решења по Пресуди Управног суда којом се поништава Решење Градског
већа Града Ниша број
Другостепени поступак у 2013. години
Припремљено је и усвојено на седницама Градског већа:
-

21 решење по жалбама на решења првостепеног органа – Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствени заштиту;
20 решења по жалбама на решења првостепеног органа – Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке;
3 решења по жалбама на решења првостепеног органа – Управе за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај;
3 решења по приговорима на Одлуке о избору кандидата за
начелника односно заменика начелника;
12 решења по приговорима поднетим на Одлуку о избору кандидата
који остварују право на доделу стипендија у 2013.ој години;
2 решења по жалбама на решења првостепеног органа – Градоначеника града Ниша;
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-

1 решење по жалби због ћутања администрације – првостепеног
органа – Управе за имовину и инспекцијске послове;
7 решења по пресудама Управног суда којима су поништена решења
Градског већа града Ниша;
4 закључка по захтевима за изузеће начелника, односно заменика
начелника;
6 закључака по предлогу странке за понављање поступка.

Другостепени поступак у 2014. години
Припремљено је и усвојено на седницама Градског већа:
-

16 решења по жалбама на решења првостепеног органа – Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствени заштиту;
2 решења по жалбама на решења првостепеног органа – Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке;
1 решење по жалби на решења првостепеног органа – Управе за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај;
2 решења по пресудама Управног суда којима су поништена решења
Градског већа града Ниша;
1 решење по приговору на обавештење Управе за планирање и
изградњу
7 решења по жалбама на решења јавних и јавнокомуналних
предузећа
3 закључака на обавештења јавних и јавнокомуналних предузећа
16 решења по приговору спортских организација
14 решења по приговору за доделу стипендија
******

13.ЈАВНОСТ РАДА
Јавност рада Већа обезбеђује се давањем службених саопштења о раду
Већа од стране Градоначелника, односно члана Већа кога одреди Веће,
конференцијама за новинаре, присуством представника медија седницама Већа,
представљањем Већа на званичној интернет презентацији Града и другим
информацијско-телекомуникационим средствима.
На захтев председника Градско већа Служба припрема одговарајуће
податке.
У 2012. години није било захтева за слободан приступ информацијама од
јавног значаја.
У 2013. години поднета су 3 захтева за слободан приступ информацијама
од јавног значаја и ни један се није односио на информације које поседује Градско
веће Града Ниша и Служба за послове Градског већа.
У 2014. години поднета су 5 захтева за слободан приступ информацијама
од јавног значаја. Захтеви су се односили на доставу аката које поседује Градско
веће Града Ниша. На сва 4 захтева је позитивно одговорено и подносиоцима
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захтева је достављена тражена документација, док је по једном захтеву тражилац
обавештен да је тражена информација доступна јавности јер је садржана у
Информатору о раду Градског већа и Службе за послове Градског већа који је
објављен на сајту Града, Званична презентација Града Ниша.
14. ПОСЛОВИ
ИНИЦИЈАТИВЕ

У

ВЕЗИ

СА

СА ОСТВАРИВАЊЕМ

ГРАЂАНСКЕ

У Служби за послове Градског већа, у Одсеку за приступ информацијама од
јавног значаја, права јавности и грађана примају се усмени захтеви и захтеви
грађана у писаном или електронском облику.
Ради формалне обраде усмених захтева, Служба је сачинила формулар
који попуњава запослено лице задужено за контакте са грађанима. Такође је у
употреби образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја.
Грађани су подносили захтеве, молбе, притужбе на рад појединих градских
управа и служби, иницијативе, сугестије и предлоге.
Захтеви грађана који су се односили на рад органа и служби Града
достављени су надлежним органима и службама на изјашњење у року од 7 дана.
По приспећу одговора, грађанима су исти достављани у најкраћем року. Уколико
су се захтеви односе на рад других органа и институција, грађанима су се пружале
информације и давале смернице за даље поступање. Сугестије и иницијативе
грађана достављали су се органима и службама на које се односе уз напомену да
грађанима доставе повратну информацију.
По захтевима за непосредан контакт са Градоначелником и члановима
Градског већа организовали су се појединачни или колективни пријеми. Одсек је
пружио стручну и организациону помоћ у пријему грађана. О пријемима грађана,
организација и удружења грађана води се службена белешка која је део архиве
Одсека.
У 2012. години Одсек за приступ информацијама од јавног значаја, права
јавности и грађана примио је 305 телефонских пријава, а лично се обратило 559
грађанина са молбом да контактирају са Градоначелником, његовим замеником
или члановима Градског већа.
Примљен је и великих број писаних захтева.
Највећи број захтева односио се на :
информације о поступку остваривања различити права,
- питања које се односе на запошљавање,
- једнократну материјалну помоћ,
- стамбени проблем,
- неисплаћене зараде
- и преиспитивање спроведених приватизација,
као и притужбе на рад правних субјеката, установа, јавних предузећа, управа и
служби.
Одсек је у наведеном периоду у Отвореном дану за пријем грађана, група
грађана и удружења, организовао више пријема код Градоначелника, заменика
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градоначелника и чланова Градског већа према врсти проблематике и њиховом
ресорном задужењу.
У 2013. години Одсеку за приступ информацијама од јавног значаја, права
јавности и грађана обратило се лично 863 и телефоном 440 грађана.
Одсек је пружао стручну и организациону помоћ:
- приликом пријема грађана. У
У овој години питања и проблеми грађане односила су се на: помоћ у
запошљавању,
- материјалну помоћ,
- стамбено питање,
- нужни смештај,
- док су групе грађана најчешће истицале комуналне проблеме.
Представници радника приватизованих предузећа и предузећа у стечају
тражила су помоћ локалне самоуправе код републичких органа и агенција, као и
код судских органа за остварење неисплаћених зарада и окончање започетих
поступака.
У 2014. години Одсеку за приступ информацијама од јавног значаја, права
јавности и грађана обратило се лично 352 и телефоном 247 грађана.
Питања и проблеми грађана односе се на:
- тежак материјални положај,
- незапосленост,
- нерешено стамбено питање,
- док
групе грађана имају питања у вези са решавањем комуналних
проблема и -примедбе на рад Управе за планирање и изградњу, Управе за
имовину и инспекцијске послове и ЈП Дирекција за изградњу града.
Организовани су пријеми грађана код Градоначелника, заменика
Градоначелника и чланова Градског већа који су задужени за ресоре: планирање и
изградња, инспекцијски послови, дечија и социјална заштита, привреда и одрживи
развој и остала питања.
******
15.ПРАЋЕЊЕ РАДА РАДНИХ ТЕЛА
Градско веће образовало је тимове и задуживало чланове Градског већа за
праћење реализације аката, разматрало недостатке и проблеме у примени
важећих градских прописа у пракси, предлагало мере и активности на
превазилажењу истих и координирао рад управа, предузећа и установа у
обављању послова из њихове надлежности.
У складу са надлежностима прописаним Статутом града Ниша и
Пословником о раду Градског већа града Ниша, Градско веће је образовало
стална радна тела:
1. Привредно – економски савет
2. Савет за људска и мањинска права
3. Савет за грађанске иницијативе
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1. Градско веће Града Ниша на седници одржаној 29.01.2013. године, донело је
Решење о именовању председника и чланова Привредно – економског
савета.
Привредно-економски савет прати спровођење планова и програме
локално-економског развоја, даје иницијативе везане за економски развој и
мишљења о приоритетним пројектима локалног економског развоја, прати
активности на промовисању привредних потенцијала Града и разматра стратегије
економског развоја.
Служба је обављала админитративно техничке послове за потребе радних
тела, припремала нацрте аката и старала се о реализацији аката и то:
- Закључка о прихватању иницијативе Привредно-економског савета за
сагледавање спровођења пројекта „Истраживање мишљења пословне
заједнице Града Ниша у 2013. години“
- Закључка о прихватању иницијативе Привредно-економског савета да се
покрене поступак укључивања Града Ниша у процес ресертификације
општина
са
повољном
пословном
климом
(НАЛЕД-ов
програм
сертификације)
- Закључка о достављању Привредно-економском савету кварталних
извештаја о реализацији Програма развоја Града Ниша за 2013. годину и
података о идентификацији инвестиционих локација
Привредно – економски савет је у извештајном периоду одржао три
седнице.
Предлог дневног реда, записник са седнице и материјали за седницу чувају
се у писаном облику у архиви Службе за послове Градског већа. Материјал је
прослеђен надлежним субјеткима на релизацију.Све акте припремила је Служба
за послове Градског већа.
2. Градско веће Града Ниша је на 87. Седници одржаној 15.05.2014. године
донело Решење о разрешењу председника и чланова Савета за људска и
мањинска права, због оставке председника Савета.
Затим је донет Закључак о покретању поступка за именовање Савета за
људска и мањинска права и расписан Јавни позив ради прикупљања предлога за
чланове Савета.
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 25.06.2014. године донело
Решење о именовању председника и чланова Савета за људска и мањинска
права.
Савет за људска и мањинска права прати: остваривање, заштиту и
унапређење националне равноправности у Граду, а посебно у области културе,
образовања и информисања; прати градске планове и програме који су од значаја
за остваривање националне равноправности и предлаже мере за постизање
националне равноправности; предлаже изворе, обим и намену буџетских
средстава за остваривање националне равноправности, промовише међусобно
разумевање и добре односе међу свим заједницама које живе у Граду.
Савета за људска и мањинска права је одржао две седнице. Предлог
дневног реда, записник са седнице и материјали за седницу чувају се у писаном
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облику у архиви Службе за послове Градског већа, која их је припремила и
старала се о реализацији.
3. Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 10.12.2013. године, донело је
Решење о именовању председника и чланова Савета за грађанске
иницијативе. Савет за грађанске иницијативе је стручно и саветодавно тело
које обавља послове који се односе на:
- разматрање иницијатива грађана за промену градских прописа, услова,
процедура и критеријума за доделу средстава грађанима;
- анализе учешћа грађана у поступку доношења градских прописа;
- начине информисања грађана и представника локалних организација
цивилног друштва о могућностима конкретних форми непосредног
учешћа грађана у остваривању права;
- развој свести грађана о непосредној партиципацији грађана у органима
Града, установама и службама Града;
- сагледавање предмета иницијатива грађана и израда информација о
законској нерегулисаности одређених подручја из надлежности Града;
- анализу функционисања месних заједница и других видова непосредног
учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе;
- акције и препоруке у вези са побољшањем положаја маргинализованих
особа, акције са социјалним предзнаком и активности и сарадња са
органима и цивилним сектором који се бави остваривањем грађанских
права;
- сагледавање проблема непосредног окружења грађана у циљу даље
демократизације друштва и њиховог утицаја на политичке институције;
- ширење информација о примерима позитивне праксе грађанског
активизма и подстицање проналажења компромиса између надлежних
органа и цивилног сектора и грађана;
- сагледавање активности и учешће грађана у борби против корупције;
- предлагање мера у циљу борбе против корупције на територији Града
Ниша;
- јачање друштвене солидарности;
- предлагање мера и активности које имају за циљ решавање проблема
грађана и њихово укључивање у различите сфере друштвеног живота
- и други послови по налогу председника Већа.
16.АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА РАДОМ ОСТАЛИХ РАДНИХ ТЕЛА
Ради ефикаснијег решавања појединих задатака Служба за послове
Градског већа је за потребе Градског веће ,припремило нацрте :
- Решење о избору чланова Комисије за дефинисање критеријума и
поступак избора чланова Локалног антикорупцијског форума Ниш
- Решење о образовању Радног тима за анализу одрживости пројекта
„Унапређење конкурентности аеродрома Константин Велики“ – I и II
фаза
- Решење о образовању Савета за ревитализацију Нишке Тврђаве
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-

Решење о образовању Радног тима за преузимање активности на
реализацији и имплементацији Пројекта развоја постројења за прераду
отпадних вода Града Ниша

Комисија за разматрање пријава на јавни оглас за начелнике и
заменике начелника градских управа Града Ниша је спровела поступак
постављења начелника и заменика начелника у управама у складу са Законом о
локалној самоуправи.
Градско веће Града Ниша је образовало Радно тело за регулаторну
реформу и анализу ефекта општих аката. Радно тело је образовано за
обављањe стручних послова и обављање других послова по налогу Градског већа,
у вези са увођењем административних поступака у Регистар и одговорно је за
тачност података, функционисање и одржавање Регистра.
Образован је и Оперативни тим за регулаторну реформу, Оперативни
тим се образује ради обављања стручних, техничких, административних и других
послова у вези са регистрацијом административних поступака, сазивањем и
одржавањем седница Радног тела за регулаторну реформу и анализу ефекта
општих аката.
Оперативни тим разматра захтев за регистрацију, припрема материјал за
рад Радног тела за регулаторну реформу и анализу ефекта општих аката и врши
процену анализе ефеката градских прописа и административних поступака на
привредне субјекте и грађане и обавља друге послове за потребе Радног тела.
********
17. ПРЕПОРУКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊА РАДА

-

-

У циљу унапређења Службе,приоритети Службе су:
утврђивање правила о комуникацији запослених у органима и службама
Града,
утврдити основе за праћење реализације аката и израду извештаја о
реализацији аката
Израдити посебан програма умрежњења и размене инфрмација у систему
локалне самоуправе,
разграничити поделе надлежности и одговорности ,
системски усагласити и установити принципе надзора над обављањем
послова градских општина;
предвидет радно место за хармонизацију правног оквира са прописима ЕУ и
у том смислу оснаживање административних капацитета локалних власти за
преузимањеобавеза које из тога проистичу.
успостављење система усавршавања и обуке запослених и њихово
оспособљавање за квалитетан рад и обављање све сложенијих задатака,
интензивнији развој електронске управе, услуга и интернет сервиса и
успостављањем деконцентрисаних јединица, у којима ће бити обављани
послови од непосредног интереса највећег броја грађана.
НАЧЕЛНИК
Нађа Марковић
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На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/2008) и члана 87. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 20.12.2014. године, усваја

ИЗВЕШТАЈ
о реализацији и извршавању одлука и других аката Скупштине Града Ниша,
Градског већа Града Ниша и Градоначелника Града Ниша

I Чланом 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008) прописано је, између осталог, да Градско веће Града Ниша непосредно
извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града.
У смислу реализације ове надлежности, Градско веће Града Ниша је чланом
88. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 1/2013) предвидело да се Извештај о раду о реализацији одлука и других
аката који су упућени Скупштини Града, заснива на извештају чланова Већа
ресорно задужених за одређену област, као и на извештајима о реализацији аката
чији су обрађивачи биле ресорне управе, односно службе, а које они достављају
ресорном већнику и Служби за послове Градског већа.
II Чланом 10. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист
Града Ниша“, број 1/2013) прописано је да Градоначелник на основу консултација
и договора са члановима Већа, предлаже задужења чланова Већа за обављање
послова из надлежности Већа.
Градско веће Града Ниша је задужило чланове Већа за одређена подручја
из надлежности Града, и то.
-

Проф. др Зоран Перишић, за подручја: финансије, изворни приходи локалне
самоуправе и јавне набавке,
Проф. др Жарко Ранковић, за подручја: ванредне ситуације, примарна
здравствена заштита и заштите животне средине,
Срђан Васковић, за подручја: планирање и изградња, имовина, грађанска
стања и општи послови и градске општине,
мр Бранислав Ранђеловић, за подручја: дечија и социјална заштита,
Предраг Савић, за подручја: планирање и изградња, инспекцијски послови и
удружења,
Срђан Алексић, за подручја: пољопривреда, развоја села и култура,

-

доц. др Милош Банђур, за подручја: комуналне делатности и енергетика и
сарадња са Универзитетом,
Михајло Здравковић, за подручја: привреда, одрживи развој и саобраћај,
мр Милан Пешић, за подручја: омладина и спорт,
Ненад Гашевић, за подручја: образовање, учествовање у припреми и
праћењу реализације пројеката капиталног инвестирања у објекте у јавној
својини натериторији Града из области комуналне инфраструктуре, одрживи
развој и јавне службе (образовање, култура, спорт) и учествовање у
припреми и праћење реализације пројеката којима Град конкурише за
доделу средстава из НИП-а (Национални инвестициони план) и друге
надлежности министарстава, као и IPA (Instrument for pre-accession
assistance) предприступних фондова и других фондова.

III Одлуком о организацији градских управа Града Ниша („Службени лист
Града Ниша“, број 3/2014) образоване су Градске управе:
1. Управа за грађанска стања и опште послове, којом руководи заменик
начелника Александар Ранђеловић;
2. Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
којом руководи начелник Миљан Стевановић,
3. Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, којом
руководи начелница Мирјана Поповић,
4. Управа за образовање, којом руководи начелница Јелица Велаја,
5. Управа за културу, којом руководи начелник Небојша Стевановић,
6. Управа за омладину и спорт, којом руководи начелник Горан Ђорђевић,
7. Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, којом руководи
начелник Миодраг Брешковић,
8. Управа за планирање и изградњу, којом руководи начелник Родољуб
Михајловић,
9. Управа за имовину и инспекцијске послове, којом руководи начелник
Љубиша Јанић,
10. Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине , којом
руководи начелник Драган Карличић,
11. Управа за пољопривреду и развој села, којом руководи начелник Саша
Стоиљковић.
Начелник организује и обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање
послова, одлучује о правима, обавезама и дужностима из радних односа
запослених, стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за ефикасан
рад и одговоран је за законитост рада управе Града.

Чланом 2. Одлуке о организацији градских управа Града Ниша прописани су
послови градске управе: припрема нацрта прописа и других аката које доноси
Скупштина Града, Градоначелник и Градско веће; извршавање прописа и других
аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа; решавање у управном
поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и
других организација у управним стварима из надлежности Града; обављање
послова управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине Града; извршавање закона и других прописа чије је извршавање
поверено Граду; обављање стручних и других послова које утврди Скупштина
Града, Градоначелник и Градско веће.
IV Статутом Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008)
образоване су службе Града:
1. Служба за послове Скупштине Града, за обављање стручних,
административних и организационих послова за потребе Скупштине Града,
председника Скупштине Града, радних тела, одборника и одборничких
група, послова припреме, одржавања и обраде седница Скупштине Града,
нормативно-правних послова, послова превентивне контроле законитости и
међусобне усклађености градских прописа, као и послова редакције
службеног гласила Града Ниша и управљања програмом важећих прописа
Града Ниша у електронском облику, којом руководи секретар Скупштине
Града Ниша Иван Николић, који у погледу руковођења радом службе,
заснивања и престанка радног односа запослених, остваривања права,
дужности и одговорности запослених у Служби, коришћењу средстава која
су буџетом предвиђена за финансирање Службе, има сва права и дужности
начелника који руководи поједином управом Града,
2. Служба
за
послове
Градоначелника,
за
обављање
стручних,
административних, организационих и других послова за потребе
Градоначелника, као и послова сарадње локалних самоуправа, уговорних
односа, међународне сарадње и комуникације са медијима, којом руководи
начелница Сања Милијић Милојковић,
3. Служба
за
послове
Градског
већа,
за
обављање
стручних,
административних, организационих и других послова за потребе Градског
већа, као и послова грађанске иницијативе, којом руководи секратар
Градског већа Града Ниша Нађа Марковић, која у погледу руковођења
радом службе, заснивања и престанка радног односа запослених,
остваривања права, дужности и одговорности запослених у Служби,
коришћењу средстава која су буџетом предвиђена за финансирање Службе,
има сва права и дужности начелника који руководи поједином управом
Града,

4. Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологије, за
послове текућег и инвестиционог одржавања, послове припреме и развоја
методологије и стандарда, реализацију, одржавање и коришћење
јединственог информационог система Града и градских општина,
пројектовања и организовања документационих и специфичних база
података и апликативних софтвера за потребе рада органа Града и
информатичке послове везане за обезбеђење функционисања, развој,
унапређење и заштиту информационог система, као и за друге послове од
заједничког интереса за потребе органа, оснива се Служба за одржавање и
информатичко-комуникационе технологије, којом руководи начелник Аца
Јанковић.
V Чланом 65. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008) прописано је да градска управа извршава одлуке и друге акте Скупштине
Града, Градоначелника и Градског већа и самоиницијативно или по њиховом
захтеву извештава Скупштину, Градоначелника и Градско веће о извршавању
њихових одлука.
На основу овлашћења прописаних чланом 54. и 65. Статута Града Ниша,
Градоначелник Града Ниша је, како би у формалном и суштинском смислу
извештаји управа и служби Града били целовити и омогућили унапређење система
локалне самоуправе, дао следећи
НАЛОГ
Налаже се градским управама и службама града да, Градоначелнику Града
Ниша и Градском већу Града Нишам доставе извештај, из свог делокруга, о
реализацији и извршавању одлука и других аката Скупштине Града Ниша,
Градског већа Града Ниша и Градоначелника Града Ниша.
Извештај о реализацији и извршавању одлука и других аката Скупштине
Града Ниша, Градског већа Града Ниша и Градоначелника Града Ниша, нарочито
садржи: назив акта, назив доносиоца акта и датум доношења, приказ начина
функционисања управе-службе, садржај активности на реализацији акта,
позитивни ефекти и опис односа проблема и изазова у пракси, списак мера у циљу
побољшања и ефикасности у начину спровођења активности, закључак о до сада
предузетим активностима и план даљих активности.
Припрему извештаја управе и службе сачиниће у сарадњи са предузећима и
установама чији рад непосредно прате, уз координацију са члановима Градског
већа Града Ниша, који су ресорно задужени за подручја из надлежности Града.
Извештаји о реализацији аката се квартално достављају.

Извештаје о извршењу одлука и других аката Скупштине Града, за период
од 13.07.2012. године до 13.07.2014. године, доставити до 01. септембра 2014.
године.
Налог доставити: градским управама и службама града, члановима Градског
већа Града Ниша, директорима јавних и јавно – комуналних предузећа и установа
чији је оснивач Град Ниш и архиви Градоначелника Града Ниша.
VI На локалном нивоу управе и службе Града су кључни јавни пружалац
услуга за грађане и њихова ефикасност непосредно утиче на остваривање права
грађана. Извештаји треба да пруже слику и о усаглашености са законодавством и
омогуће даље спровођење процеса јавне администрације који би требало да буде
уређен прописима на локалном нивоу, или одговорајућим подзаконским актима. У
том смислу јесу и основ планирања и будућих активности и рада управа и служби
Града.
VII Градско веће Града Ниша разматрало је и прихватило извештаје које су
доставиле градске управе и службе Града и чланови Градског већа Града Ниша.
Извештаји које су доставиле градске управе и службе Града, у складу са
начелом транспарентности у раду органа и служби Града Ниша, објављени су и
доступни јавности на званичном сајту Града Ниша www.ni.rs и саставни су део овог
документа.
На седници Скупштине Града Ниша, ближа објашњења и одговоре на
питања одборника одређени су да дају Градоначелник Града Ниша, ресорни
чланови Већа задужени за одређена подручја и начелници градских управа и
служби Града.
VIII Општи циљ анализе извештаја је да се допринесе процесу стратешких
промена на локалном нивоу кроз унапређење административних капацитета и
ефикасности пружања услуга, у складу са принципима реформе јавне управе и
праксом Европске уније.
Информације и подаци садржани у извештајима градских управа и служби
Града исказани су за период од 13.07.2012. године до 13.07.2014. године, с тим да
градске управе и службе Града континуирано прате и примењују прописе донете у
ранијем периоду и предлажу њихове измене и допуне или доношење нових
прописа.
IX Градско веће је комплексније и садржајније приступило предлагању
решења за уређивања области из надлежности Града Ниша, на шта указује и број
достављених предлога аката Скупштини Града, као и покренутих поступка за
решавање нагомиланих проблема у функционисању локалне власти у претходном
периоду. Организовани су радни састанци и консултације са представницима

управа и служби Града, органа градских општина, јавних предузећа и установа
чији је оснивач Град и другим учесницима, ради разматрања степена реализације
учешћа Града Ниша у пројектима и преузетим обавезама, као и утврђивање
предузимања даљих конкретних активности. У том смислу иницирани су поступци
за измену постојећих прописа, закључака и решења, због уочених недостатка у
њиховој примени, а покренути су и поступци
израде нових аката ради
усаглашавања са новим законским решењима.
Градско веће Града Ниша је у периоду од 13.07.2012. године до 13.07.2014.
године одржало 96. седница, на којима је донело укупно 1296 аката.
а) Скупштина Града Ниша донела је сва општа акта, које је Градско веће
Града Ниша, као овлашћени предлагач аката, утврдило и упутило Скупштини
Града Ниша, на доношење.
Градско веће Града Ниша, је у складу са својим надлежностима, разматрало
извештаје о раду и програме пословања јавних, јавно-комуналних предузећа и
установа чији је оснивач Град Ниш. Градско веће Града Ниша је утврдило
предлоге решења о давању сагласности на извештаје о раду и програме
пословања јавних, јавно-комуналних предузећа и установа чији је оснивач Град
Ниш, и исте упутило Скупштини Града Ниша, на даљу надлежност.
Градско веће Града Ниша је разматрало измене статута градских општина,
одлука о организацији управа градских општина и пословника скупштина градских
општина. Након утврђивања предлога решења, исти су достављени на сагласност
Скупштини Града Ниша.
Градско веће Града Ниша је разматрало и захтева за употребу имена, грба
и другог обележја Града. Градско веће Града Ниша је утврдило предлоге решења
о давању сагласности и иста доставило Скупштини Града Ниша на доношење.
б) На основу службених података и обраде информација, сачињен је
следећи табеларни преглед аката:
Табеларни приказ аката које је Градско
веће Града Ниша упутило Скупштини
Града Ниша
Одлуке
61
Одлуке о изменама и допунама
49
одлуке
Одлуке о изради Планова детаљне
23
регулације

Табеларни приказ аката које је
донело Градско веће Града Ниша
Решења о задужењу
Решења по жалбама
/приговорима
Закључци по жалбама

12
153
14

Планови генералне регулације
Планови детаљне регулације
Планови
Програми рада-пословања
Извештаји о раду
Статути
Извештаји (разматрани)
Програми (разматрани)
Решење-промена представника
предлагача
Решење-о стављању ван снаге
Решења о давању
сагласности/прихватању
Решења о не давању сагласности
Закључак
Програми одржавања-уређивања
Разно
Амандмани
Изјашњења по амандманима
Пословник
Програм развоја, средњорочни
Решења Комисије-Савети
Решења о измени решења
Решења
УКУПНО

Систематизације
Решења-разрешења
Решења-постављења
Решења-разрешења начелника
Решења-овлашћена лица
Решења-престанак овлашћена
32
лица
6 Решења-начелници
Решења-Радни/оперативни
2
тимови/савети

7
13
2
106
87

97 Закључци разни

42
5
2
12
11
1
23
19
129

12 Решења о давању сагласности

48

16 Програми/планови

29

1
4
9
8
7
24
4
2
11
11
4
598

Пројекти
Решења-разна
Препоруке
Закључак о стављању ван снаге
Информације
Разно
Пословник
Одлуке
Решења по пресуди
Правилници
Позитивна мишљења
Текућа питања
УКУПНО

35
31
2
2
4
7
1
30
11
3
3
69
698

в) Градско веће Града Ниша је у периоду од 13.07.2012. године до
13.07.2014. године одржало 96. седница.
На основу службених података и обраде информација, сачињен је следећи
табеларни преглед аката које је донело Градско веће Града Ниша:

Редни
број

1.

Број
седнице и
датум
одржавања
2. седница 19.07.2012.
године

2.

2. седница 19.07.2012.
године

3.

2. седница 19.07.2012.
године

4.

3. седница 27.07.2012.
године

5.

3. седница 27.07.2012.
године

Назив акта

Решење о усвајању Извештаја о
извршењу буџета Града Ниша за
период јануар-јун 2012. године
Решење о забрани пријема
радника у јавним предузећима и
установама чији је оснивач Град
Ниш, управама и службама Града и
управама градских општина
Препорука јавним предузећима,
jавним комуналним предузећима и
установама чији је оснивач Град
Ниш о не доношењу одлука о
задужењима и инвестиционим
улагањима
Закључак о одобравању средстава
Градској општини Палилула на име
плаћања закупа стамбеног
простора за смештај породица
угрожених клизиштем у селу
Мрамор и Крушце за период јул и
август 2012. године
Решење о давању сагласности ЈП
Дирекција за изградњу Града Ниша
о начину измирења обавеза према
извођачима радова

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке

Члан 76. Закона о буџетском
систему, члан 56. Статута
Града Ниша, члан 44. Одлуке
о буџету Града Ниша за 2012.
годину

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 4. Одлуке о поверавању
обављања комуналне
делатности одржавања улица,
путева и других јавних
површина у Граду

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

6.

4. седница 10.08.2012.
године

7.

4. седница 10.08.2012.
године

8.

4. седница 10.08.2012.
године

9.

4. седница 10.08.2012.
године

10.

4. седница 10.08.2012.
године

Назив акта
Закључак којим се покреће
иницијатива за израду елабората о
оправданости и давање у закуп
грађевинског земљишта Eyemaxx
Management GMBH Аустрија или
привредном друштву чији је
Eyemaxx Management GMBH
Аустрија оснивач у Србији
Закључак у вези са спровођењем
надзора над Управом за
планирање и изградњу поводом
издавања локацијске и грађевинске
дозволе и непоступања у складу са
решењем републичког
урбанистичког инспектора
Закључак о покретању поступка за
предлагање Ребаланса буџета
Града Ниша за 2012. годину
Закључак којим се задужује Управа
за привреду, одрживи развој и
заштиту животне средине да
припреми предлоге аката којим ће
се извршити замена овлашћеног
лица, координатора или контакт
особе у пројектима
Решење о давању сагласности на
Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у
Служби за послове Градског већа

Обрађивач акта

Правни основ

Служба за послове
Градоначелника

Уредба о условима и начину
под којима локална
самоуправа може да отуђи
или да у закуп грађевинско
земљиште по цени, мањој од
тржишне цене, односно
закупнине или без накнаде

Служба за послове
Градског већа

Члан 46. тачка 4. Закона о
локалној самоуправи и члан
56. тачка 4. Статута Града
Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. и члан 118. Статута
Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. и члан 81. Статута
Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Обрађивач акта

11.

5. седница 23.08.2012.
године

Закључак о кредитном задуживању
ЈКП „Градска топлана“ Ниш

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

12.

5. седница 23.08.2012.
године

Закључак о кредитним задужењима
ЈКП „Медиана“ Ниш

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

13.

5. седница 23.08.2012.
године

14.

6. седница 07.09.2012.
године

15.

6. седница 07.09.2012.
године

Закључак у вези са Пројектом
„Успостављање центра за
запошљавање“
Решење о давању сагласности на
Програм пружања димничарских
услуга ЈКП "Медиана" Ниш за 2013.
Годину
Закључак о покретању иницијативе
за израду Елабората о
оправданости отуђења
грађевинског земљишта без
накнаде, Министарству здравља
Републике Србије-Клиничком
центру Ниш

Правни основ
Препорука јавним
предузећима, jавним
комуналним предузећима и
установама чији је оснивач
Град Ниш о не доношењу
одлука о задужењима и
инвестиционим улагањима
Препорука јавним
предузећима, jавним
комуналним предузећима и
установама чији је оснивач
Град Ниш о не доношењу
одлука о задужењима и
инвестиционим улагањима

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 6. Одлуке о
димничарским услугама

Управа за имовину и
инспекцијске послове

Уредба о условима и начину
под којима локална
самоуправа може да отуђи
или да у закуп грађевинско
земљиште по цени, мањој од
тржишне цене, односно
закупнине или без накнаде

Редни
број

16.

17.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

6. седница 07.09.2012.
године

Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
учествује у јавним позивима
Комесаријата за избеглице
Републике Србије од 10.08.2012.
године

6. седница 07.09.2012.
године

Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
донесе Решење о помоћи Градској
општини Палилула у реализацији
пројекта „Промоција прекограничне
сарадње кроз модернизацију
социјалне инфраструктуре у
области спорта у општинама
Ботевград и Палилула“

Обрађивач акта

Правни основ

Јавни позив јединицама
локалне самоуправе у
Републици Србији за доделу
средстава намењених
стварању и побољшању
услова становања интерно
Управа за дечију,
расељених лица на њиховој
социјалну
територији, кроз набавку
и примарну здравствену
грађевинског материјала;
заштиту
Јавни позив за доделу
средстава намењених за
економско оснаживање
интерно расељених лица на
њиховој територији,кроз
доходовне активности
Одлука о буџету Града Ниша
за 2012. годину ;
Пројекат „Промоција
прекограничне сарадње кроз
Управа за привреду,
модернизацију социјалне
одрживи развој и заштиту
инфраструктуре у области
животне средине
спорта у општинама
Ботевград и Палилула“, који је
одобрен у оквиру Суседског
програма Бугарска-Србија

Редни
број

18.

19.

20.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

6. седница 07.09.2012.
године

Обрађивач акта

Правни основ

Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
донесе Решење о помоћи Градској
општини Палилула у реализацији
пројекта „Сарадња у циљу
одрживог развоја културног
туризма у општинама Бобов Дол и
Палилула“

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Одлука о буџету Града Ниша
за 2012. годину;
Пројекат „Сарадња у циљу
одрживог развоја културног
туризма у општинама Бобов
Дол и Палилула“, који је
одобрен у оквиру Суседског
програма Бугарска-Србија

6. седница 07.09.2012.
године

Закључак о прихватању извештајa
са Закључком и мерама Радног
тима о реализацији пројекта
„Унапређење конкурентности
Аеродрома Константин Велики - II
фаза“ од 05.09.2012. године

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине;
Радни тим за анализу
одрживости пројекта
„Унапређење
конкурентности
Аеродрома Константин
Велики - I и II фаза“

Одлука о буџету Града Ниша
за 2012. годину;
Пројекат „Унапређење
конкурентности Аеродрома
Константин Велики у Нишу II
фаза“

6. седница 07.09.2012.
године

Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
донесе Решење о измени Решења
број 1321/2011-01 од 28.04.2011.
године и Решења број 1633/201201 од 07.06.2012. године у вези са
пројектом „Унапређење
конкурентности Аеродрома
Константин Велики II фаза“

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Одлука о буџету Града Ниша
за 2012. годину;
Пројекат „Унапређење
конкурентности Аеродрома
Константин Велики у Нишу II
фаза“

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

21.

6. седница 07.09.2012.
године

22.

6. седница 07.09.2012.
године

23.

7. седница 14.09.2012.
године

Назив акта
Закључак о покретању иницијативе
да се ребалансом буџета Града
Ниша за 2012. Годину определе
недостајућа средства Градским
општинама Медијана, Црвени Крст
и Палилула, на име спроведених
избора за одборнике Скупштина
Градских општина
Закључак којим се налаже Управи
за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај да
преиспита и сачини нацрте аката
којима ће се прецизирати
надлежности Комуналне полиције
Закључак којим се предлаже
Градоначенику да у име Града
Ниша да изјаву ресорном
Министарству регионалног развоја
и локалне самоуправе, којом
прихвата да су 2012. године,
буџетом Града Ниша обезбеђена
средства за суфинансирање
пројекта, и то:
- Изградња Булевара
Сомборска, основни уговор и
додатни радови
- Реконструкција, доградња и
надградња у ОШ „Душко
Радовић“, основни уговор и

Обрађивач акта

Правни основ

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Одлука о буџету Града Ниша
за 2012. годину;
Национални инвестициони
план

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

-

-

-

-

-

-

додатни радови
Изградња отворених спортских
терена у ОШ „Душко Радовић“,
основни уговор
Реконструкција улица у граду
Нишу, прелазак на режим
кружних токова-раскрсница код
парка Чаир, раскрница
Булевара Немањића и Војводе
Мишића, додатни радови
Реконструкција улица у граду
Нишу, прелазак на режим
кружних токова-раскрсница,
улице Сремске, Булевара
Немањића и Византијског
Булевара, додатни радови
Реконструкција улица у граду
Нишу-Орловића Павла. Наде
Томић и Страхињића Бана,
основни уговор
Доградња ОШ „Мирослав
Антић“, основни уговор
Изградња вртића у насељу
„Никола Тесла“, основни уговор
и додатни радови
Изградња вртића у насељу
„Бранко Бјеговић“, основни
уговор и додатни радови

Обрађивач акта

Правни основ

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

24.

7. седница 14.09.2012.
године

25.

8. седница 20.09.2012.
године

26.

8. седница 20.09.2012.
године

Назив акта
Решење о давању сагласности на
Предлог одлуке o расписивању
огласа за отуђење неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној
својини јавним надметањем
Закључак о стављању ван снаге
Закључка којим се покреће
иницијатива за израду елабората о
оправданости давања у закуп
грађевинског земљишта Eyemaxx
Management GMBH Аустрија или
привредном друштву чији је
Eyemaxx Management GMBH
Аустрија оснивач у Србији
Закључак којим се покреће
иницијатива за израду елабората о
оправданости отуђења
грађевинског земљишта Eyemaxx
Management GMBH Аустрија или
привредном друштву чији је
Eyemaxx Management GMBH
Аустрија оснивач у Србији

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за имовину
и инспекцијске послове

Члан 14. Одлуке о отуђењу и
давању у закуп грађевинског
земљишта

Служба за послове
Градоначелника

Члан 56. Статута Града Ниша

Служба за послове
Градоначелника

Уредба о условима и начину
под којима локална
самоуправа може да отуђи
или да у закуп грађевинско
земљиште по цени, мањој од
тржишне цене, односно
закупнине или без накнаде

Редни
број

27.

28.

29.

30.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
закључи Споразум о регулисању
међусобних обавеза са
авиокомпанијом „Montenegro
8. седница Airlines“, којим ће се ближе
20.09.2012.
регулисати дуговања Града Ниша
године
као партнера у пројекту
„Унапређење конкурентности
Аеродрома Константин Велики II
фаза“ према авио-компанији из
Републике Црне Горе
Закључак којим се налаже Управи
за финансије, изворне приходе
10. седница локалне самоуправе и јавне
04.10.2012.
набавке, да изврши корекције у
године
Нацрту одлуке о ребалансу буџета
Града Ниша за 2012. годину
11. седница - Предлог за давање аутентичног
05.10.2012. тумачења одредаба члана 84.
године
Статута Града Ниша

11. седница Закључак о одобравању кредитног
05.10.2012.
задужења ЈКП „Тржница“ Ниш
године

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Одлукa о буџету Града Ниша
за 2012. годину;
Пројекат „Унапређење
конкурентности Аеродрома
Константин Велики II фаза“

Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке

Члан 56. и 118. Статута Града
Ниша

Служба за послове
Градског већа

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 118. Пословника
Скупштине Града Ниша
Препорука јавним
предузећима, jавним
комуналним предузећима и
установама чији је оснивач
Град Ниш о не доношењу
одлука о задужењима и
инвестиционим улагањима

Редни
број

31.

32.

33.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључак у вези са даљим
11. седница - поступањем Управе за имовину и
05.10.2012. инспекцијске послове и ЈП
године
Дирекција за изградњу Града Ниша
и Компаније ITALNIS GROUP д.о.о.
Закључак о одобравању средстава
Градској општини Палилула на име
11. седница - плаћања закупа стамбеног
05.10.2012. простора за смештај породица
године
угрожених клизиштем у селу
Мрамор и Крушце за период
септембар и октобар 2012. године
Обавештење о обављеном јавном
увиду за Нацрт елабората о
оправданости отуђења
грађевинског земљишта Републици
Србији – Министарству здравља–
12. седница Клиничком центру Ниш као и Нацрт
18.10.2012.
уговора о отуђењу грађевинског
године
земљишта у јавној својини без
обавезе плаћања накнаде, на
основу Решења Градског већа број
959-11/2012-03 од 05.10.2012.
године

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за имовину
и инспекцијске послове

Одлука о отуђењу и давању у
закуп грађевинског земљишта

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Служба за послове
Градоначелника

Нацрт елабората о
оправданости отуђења
грађевинског земљишта
Републици Србији –
Министарству здравља–
Клиничком центру Ниш као и
Нацрт уговора о отуђењу
грађевинског земљишта у
јавној својини без обавезе
плаћања накнаде

Редни
број

34.

35.

36.

37.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључак којим се предлаже
Градоначелнику доношење
12. седница - решења којим ће се извршити
18.10.2012. замена овлашћених лица, или
године
контакт особа у пројектима од
интереса за Град чија је
реализација у току
Закључак којим се препоручује ЈКП
„Обједињена наплата“ Ниш, да од
1.11.2012.године, омогући
12. седница - дужницима који имају неизмирене
18.10.2012. обавезе за пружене услуге, према
године
евиденцији система обједињене
наплате, да закључе уговор о
признању дуга и отплати дуга на
рате.
Информација у вези са
12. седница - припремним активностима за
18.10.2012. организовање прославе и
године
обележавања јубилеја Миланског
едикта 2013. године.
Изјашњење по Амандману број 812
13. седница - одборника Скупштине Града Ниша
20.10.2012. Милоша Симоновића на Предлог
године
одлуке о ребалансу буџета Града
Ниша за 2012. годину

Обрађивач акта

Правни основ

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Управа за комуналне
делатности, енергетику
и саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Обележавање 1700 година
Миланског едикта 2013.
године

Служба за послове
Градског већа;
Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке

Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша

Редни
број

38.

39.

40.

41.

42.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Обрађивач акта

Решење о усвајању Извештаја о
14. седница извршењу буџета Града Ниша за
02.11.2012.
период јануар-септембар 2012.
године
године

Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке

14. седница - Програм контроле квалитета
02.11.2012. ваздуха на територији Града Ниша
године
за 2012/2013 годину

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Закључак којим се предлаже
Градоначленику Града Ниша да
14. седница одобри финансирање Програма
02.11.2012.
контроле квалитета ваздуха на
године
територији Града Ниша за
2012/2013 годину
Програм мониторинга, праћења
14. седница стања и прогноза аерополена на
02.11.2012.
територији Града Ниша за
године
2012/2013 годину
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
14. седница - одобри финансирање Програма
02.11.2012. мониторинга, праћења стања и
године
прогноза аерополена на
територији града Ниша за
2012/2013. годину

Правни основ
Члан 76. Закона о буџетском
систему, члан 56. Статута
Града Ниша, члан 44. Одлуке
о буџету Града Ниша за 2012.
годину
Члан 9. став 2. и члан 15. став
1. и 3. Закона о заштити
ваздуха, члан 7. Одлуке о
накнади за заштиту и
унапређење животне средине
Града Ниша

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Тачка 6. Програма коришћења
средстава буџетског фонда за
заштиту и унапређење
животне средине Града Ниша
за 2012. годину

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 7. Одлуке о накнади за
заштиту и унапређење
животне средине Града Ниша

Тачка 6. Програма коришћења
Управа за привреду,
средстава буџетског фонда за
одрживи развој и заштиту
заштиту и унапређење
животне средине
животне средине Града Ниша
за 2012. годину

Редни
број

43.

44.

45.

46.

47.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Решење о давању сагласности на
Одлуку Управног одбора ЈКП
14. седница „Обједињена наплата“ Ниш, број
02.11.2012.
00-4340 од 12.10.2012. године, о
године
одобравању јемства ЈКП „Градска
топлана“ Ниш
14. седница Закључак у вези са израдом
02.11.2012.
енергетског биланса Града Ниша
године
Закључак којим се предлаже
14. седница - Градоначелнику Града Ниша да
02.11.2012. донесе решење o прихватању
године
учешћа и суфинансирању пројектa
„У сусрет Константину“
Закључак о покретању иницијативе
14. седница - за постављање пешачког прелаза
02.11.2012. на релацији улица Обреновићева –
године
Трг Краља Милана, на делу изнад
подземног пролаза.
Закључак о покретању иницијативе
за спровођење радова на обарању
14. седница и прилагођавању ивичњака за
02.11.2012.
безбедно савладавање висинске
године
разлике између коловоза и
тротоара на улицама у Граду.

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 27. Закона о јавним
предузећима и обављању
делатности од општег
интереса и члан 16. Одлуке о
оснивању Јавног комуналног
предузећа за обједињену
наплату комуналних,
стамбених и других услуга и
накнада

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 39. Пословника о раду
Градског већа Града Ниша

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 35. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2012. годину

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Редни
број

48.

49.

50.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Обрађивач акта

Правни основ

Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
закључи Споразум о регулисању
међусобних обавеза са авио
Одлукa о буџету Града Ниша
компанијом „Montenegro Airlines“,
14. седница Управа за привреду,
за 2012. годину;
којим ће се ближе регулисати
02.11.2012.
одрживи развој и заштиту
Пројекат „Унапређење
дуговања Града Ниша као
године
животне средине
конкурентности Аеродрома
партнера у пројекту „Унапређење
Константин Велики II фаза“
конкурентности Аеродрома
Константин Велики II фаза“ према
авио-компанији из Републике Црне
Горе
Препорука Градског већа јавним,
јавно комуналним предузећима и
14. седница - установама, да запосленима
Управа за комуналне
Члан 39. Пословника о раду
02.11.2012. право на накнаду трошкова за
делатности, енергетику и
Градског већа Града Ниша
године
долазак и одлазак са рада
саобраћај
обезбеђују организованом
куповином месечних карата
Решење о образовању Радног тима
за преузимање активности на
Члан 56. Статута Града Ниша;
14. седница реализацији и имплементацији
Служба за послове
Пројекат развоја постројења
02.11.2012.
Пројекта развоја постројења за
Градског већа
за прераду отпадних вода
године
прераду отпадних вода Града
Града Ниша
Ниша

Редни
број

51.

52.

53.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Решење о давању сагласности на
15. седница - Правилник о унутрашњем уређењу
23.11.2012. и систематизацији радних места у
године
Служби за послове
Градоначелника
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша
15. седница - давање сагласности на Правилник
23.11.2012. о поступку одобравања програма
године
којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта
у Граду Нишу
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику да донесе
Решење о измени решења за
15. седница одобравање средстава за
23.11.2012.
стимулативно финансирање
године
активности спортских организација
на основу посебно исказаног
интереса Града у области спорта

Обрађивач акта

Служба за послове
Градоначелника

Правни основ

Члан 56. и члан 80. Статута
Града Ниша

Управа за образовање,
културу, омладину и
спорт

Члана 4. став 3. Одлуке о
остваривању потреба и
интереса грађана у области
спорта у Граду Нишу

Управа за образовање,
културу, омладину и
спорт

Члан 3. Одлуке о
остваривању потреба и
интереса грађана у области
спорта у Граду Нишу и члан
27. Правилника о
критеријумима и мерилима за
категоризацију и оцену
програма спортских
организација на територији
Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за дечију,
социјалну
и примарну здравствену
заштиту

Јавни позив јединицама
локалне самоуправе у
Републици Србији за доделу
средстава намењених
стварању и побољшању
услова становања интерно
расељених лица на њиховој
територији, кроз набавку
грађевинског материјала.

54.

Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
15. седница учествује у јавном позиву
23.11.2012.
Комесаријата за избеглице
године
Републике Србије од 01.11.2012.
године

55.

Закључак којим се предлаже
Градоначелнику да у име Града
Ниша дâ изјаву ресорном
Министарству регионалног развоја
и локалне самоуправе којом
изјављује да су у 2012. години
буџетом Града Ниша обезбеђена
средства и да ће средства бити
обезбеђена и буџетом за 2013.
15. седница Управа за привреду,
годину за суфинансирање пројекта
23.11.2012.
одрживи развој и заштиту
који је Одлуком о распореду и
године
животне средине
коришћењу средстава за
реализацију пројеката Националног
инвестиционог плана утврђених
Законом о буџету Републике
Србије за 2012. годину („Службени
гласник РС“, број 4/12 и 96/12 )
одобрен Граду, и то:
- Реконструкција и доградња
постојећег пословног објекта

Члан 35. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2012. годину;
Национални инвестициони
план

Редни
број

56.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Обрађивач акта

– „Зграда старог официрског
дома” у мултифункционални
центар (шифра пројекта
14300503) у оквиру
Националног инвестиционог
плана – Програм подршке
развоју регионалне
инфраструктуре у износу од
најмање 70.000.000,00 динара
и то 10.000.000,00 динара у
2012. години и 60.000.000,00
динара у 2013. години
Закључак којим се предлаже
Градоначенику да у име Града
Ниша дâ изјаву ресорном
Министарству регионалног развоја
и локалне самоуправе којом
изјављује да су у 2012. години
буџетом Града Ниша обезбеђена
15. седница - средства за суфинансирање
Управа за привреду,
23.11.2012. непредвиђених радова за пројекте
одрживи развој и заштиту
године
који су Одлуком о распореду и
животне средине
коришћењу средстава за
реализацију пројеката Националног
инвестиционог плана утврђених
Законом о буџету Републике
Србије за 2012. годину („Службени
гласник РС“, број 4/12 и 96/12 )
одобрени Граду, и то:

Правни основ

Члан 35. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2012. годину;
Национални инвестициони
план

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта
-

-

„Извођење радова на
реконструкцији улица у граду
Нишу и прелазак на режим
кружних токова” у оквиру
Националног инвестиционог
плана – изградње општинске и
регионалне инфраструктуре –
Европска инвестициона банка
(шифра програма 14300848) у
износу од најмање 1.790.118,91
са ПДВ-ом (20%)
„Извођење радова на
реконструкцији улица у граду
Нишу и прелазак на режим
кружних токова - кружни ток
улица Сремска, Булевара
Немањића и Византијског
булевара ” у оквиру
Националног инвестиционог
плана – изградње општинске и
регионалне инфраструктуре –
Европска инвестициона банка
(шифра програма 14300848) у
износу од најмање 3.140.891,56
са ПДВ-ом (20%)

Обрађивач акта

Правни основ

Редни
број

57.

58.

59.

60.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључак o давању сагласности на
15. седница захтев ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш
23.11.2012.
за спровођење јавне набавке
године
ovedraft кредита
Решење о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
15. седница - Правилника о унутрашњем
23.11.2012. уређењу и систематизацији радних
године
места у Управи за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке
Решење о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
15. седница Правилника о унутрашњем
23.11.2012.
уређењу и систематизацији радних
године
места у Управи за имовину и
инспекцијске послове
Решење о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
15. седница - Правилника о унутрашњем
23.11.2012. уређењу и систематизацији радних
године
места у Управи за дечију,
социјалну и примарну здравствену
заштиту

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Препорука јавним
предузећима, jавним
комуналним предузећима и
установама чији је оснивач
Град Ниш о не доношењу
одлука о задужењима и
инвестиционим улагањима

Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке

Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Управа за имовину и
инспекцијске послове

Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Управи за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

61.

15. седница 23.11.2012.
године

62.

15. седница 23.11.2012.
године

63.

15. седница 23.11.2012.
године

64.

15. седница 23.11.2012.
године

Назив акта

Обрађивач акта

Решење о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем
Управа за грађанска
уређењу и систематизацији радних
стања и опште послове
места у Управи за грађанска стања
и опште послове
Решење о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
Управа за комуналне
Правилника о унутрашњем
делатности, енергетику и
уређењу и систематизацији радних
саобраћај
места у Управи за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
Решење о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем
Управа за привреду,
уређењу и систематизацији радних одрживи развој и заштиту
места у Управи за привреду,
животне средине
одрживи развој и заштиту животне
средине
Решење о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
Управа за образовање,
Правилника о унутрашњем
културу, омладину и
уређењу и систематизацији радних
спорт
места у Управи за образовање,
културу, омладину и спорт

Правни основ

Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша
Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Редни
број

65.

66.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Решење о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
15. седница Правилника о унутрашњем
23.11.2012.
уређењу и систематизацији радних
године
места у Управи за пољопривреду и
развој села
Решење о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
15. седница Правилника о унутрашњем
23.11.2012.
уређењу и систематизацији радних
године
места у Управи за планирање и
изградњу

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за пољопривреду
и развој села

Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Управа за планирање и
изградњу

Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

67.

16. седница - Тарифни систем у јавном градском
03.12.2012. и приградском превозу путника на
године
територији Града Ниша

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

68.

Решење о утврђивању цена услуга
16. седница превоза у јавном градском и
03.12.2012.
приградском превозу путника на
године
територији Града Ниша

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

69.

Закључак о прихватању
16. седница - покровитељства за одржавање
03.12.2012. спортске манифестације Европско
године
првенство у рукомету за жене –
ЕУРО 2012

Служба за послове
Градског већа

Члан 32 Одлуке о jaвном
градском и приградском
превозу путника на територији
града Ниша
Члан 23 Закона о превозу у
друмском саобраћају и члан
31 Одлуке о јавном градском и
приградском превозу путника
на територији Града Ниша
Члан 56. Статута Града Ниша

Редни
број

70.

71.

72.

73.

74.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
16. седница одобри финансирање Пројекта
03.12.2012.
„Наставак уређења међублоковског
године
зеленила на територији Града
Ниша у периоду X-XII 2012. године“
Закључак којим се предлаже
16. седница - Градоначелнику да донесе
03.12.2012. Решење о прихватању учешћа и
године
суфинансирање пројекта „Предах
родитељство“
Закључак којим се препоручује
Градоначелнику Града Ниша да
раскине уговор о отуђењу
16. седница неизграђеног грађевинског
03.12.2012.
земљишта у јавној својини ради
године
изградње, закљученог између
Града Ниша и ITALNIS GROUP
д.о.о. Нишка Бања
16. седница Пословник о раду Градског већа
03.12.2012.
Града Ниша
године
Решење о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
17. седница Правилника о унутрашњој
15.12.2012.
организацији и систематизацији
године
Управе за пољопривреду и развој
села

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 7 Одлуке о накнади за
заштиту и унапређење
животне средине и тачка VI
Програма коришћења
средстава буџетског фонда

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 35. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2012. годину

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члана 56. и члан 61. Статута
Града Ниша

Управа за пољопривреду
и развој села

Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Редни
број

75.

76.

77.

78.

79.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Решење о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
17. седница Правилника о унутрашњој
15.12.2012.
организацији и систематизацији
године
Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту
Одлукa o расписивању јавних
17. седница огласа за постављење начелника и
15.12.2012.
заменика начелника градских
године
управа Града Ниша
Закључак о објављивању јавних
17. седница огласа за начелнике и заменике
15.12.2012.
начелника градских управа Града
године
Ниша
Решење о образовању Комисије за
17. седница разматрање пријава на јавни оглас
15.12.2012.
за начелнике и заменике начелника
године
градских управа Града Ниша
Решење о давању сагласности на
17. седница Одлуку Управног одбора ЈКП
15.12.2012.
„Горица“ Ниш о одобравању
године
јемства ЈКП „Медиана“ Ниш

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 56 и члана 66 Закона о
локалној самоуправи, члан 6
Закона о радним односима у
државним органима, члан 67
Статута Града Ниша, чланови
од 6 до 14, члана 31 и члана
31а Одлуке о организацији
градских управа Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 39. и 51. Пословника о
раду Градског већа Града
Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 27. Закона о јавним
предузећима и обављању
делатности од општег
интереса и члан 18. Одлуке о
оснивању Jавног комуналног
предузећа „Горица“ Ниш

Редни
број

80.

81.

82.

83.

84.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Решење о давању сагласности на
17. седница Одлуку Управног одбора ЈКП
15.12.2012.
„Медиана“ Ниш о одобравању
године
јемства ЈКП „Горица“ Ниш
Решење о предлагању чланова у
17. седница састав Регионалног развојног
15.12.2012.
савета за регион Јужне и Источне
године
Србије
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
донесе решење o прихватању
17. седница учешћа и суфинансирање пројектa
15.12.2012.
„Изградња Хумског колектора као
године
дела Пројекта израде централног
градског колектора за прикупљање
отпадних вода и ППОВ“ II и III фаза
Закључак о одобравању средстава
Градској општини Палилула на име
17. седница - плаћања закупа стамбеног
15.12.2012. простора за смештај породица
године
угрожених клизиштем у селу
Мрамор и Крушце за период
новембар и децембар 2012. године
Закључак о прихватању
17. седница организовања прославе Нове
15.12.2012.
године, на Тргу краља Милана у
године
Нишу

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 27. Закона о јавним
предузећима и обављању
делатности од општег
интереса и члан 18. Одлуке о
оснивању Jавног комуналног
предузећа „Медиана“ Ниш

Служба за послове
Градског већа

Члан 32 Закона о
регионалном развоју

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члана 35. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2012. годину

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Редни
број

85.

86.

87.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључак којим се покреће
17. седница иницијатива за измену и допуну
15.12.2012.
Одлуке о организацији Градских
године
управа Града Ниша
17. седница - Закључак у вези са отклањањем
15.12.2012. поремећаја у саобраћају изазваних
године
обилним снежним падавинама
Решење о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
18. седница Правилника о унутрашњем
17.12.2012.
уређењу и систематизацији радних
године
места у Служби за послове
Градоначелника

88.

Изјашњење по Амандману број
19. седница - 1220 Одборничке групе Скупштине
19.12.2012. Града Ниша Демократске странке
године
Србије на Предлог одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину

89.

Изјашњење по Амандману број
19. седница - 1221 одборника Скупштине Града
19.12.2012. Ниша Драгана Чорбића на Предлог
године
одлуке о буџету Града Ниша за
2013. годину

Обрађивач акта

Правни основ

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Служба за послове
Градоначелника

Служба за послове
Градског већа;
Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке
Служба за послове
Градског већа;
Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке

Члан 56. и члан 80. Статута
Града Ниша

Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша
Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

90.

Изјашњење по Амандману број
19. седница - 1222 Одборничке групе Скупштине
19.12.2012. Града Ниша „Нишка прича“ на
године
Предлог одлуке о буџету Града
Ниша за 2013. годину

91.

Изјашњење по Амандману број
19. седница - 1223 Одборничке групе Скупштине
19.12.2012. Града Ниша „Нишка прича“ на
године
Предлог одлуке о буџету Града
Ниша за 2013. годину

92.

Изјашњење по Амандману број
19. седница - 1224 Одборничке групе Скупштине
19.12.2012. Града Ниша Демократске странке
године
Србије на Предлог одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину

93.

Изјашњење по Амандману број
19. седница - 1225 Одборничке групе Скупштине
19.12.2012. Града Ниша Демократске странке
године
Србије на Предлог одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину

Обрађивач акта
Служба за послове
Градског већа;
Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке
Служба за послове
Градског већа;
Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке
Служба за послове
Градског већа;
Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке
Служба за послове
Градског већа;
Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке

Правни основ
Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша
Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша
Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша
Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

94.

Изјашњење по Амандману број
19. седница - 1226 Одборничке групе Скупштине
19.12.2012. Града Ниша Демократске странке
године
Србије на Предлог одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину

95.

Изјашњење по Амандману број
19. седница - 1227 Одборничке групе Скупштине
19.12.2012. Града Ниша Демократске странке
године
Србије на Предлог одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину

96.

Изјашњење по Амандману број
19. седница - 1228 Одборничке групе Скупштине
19.12.2012. Града Ниша Демократске странке
године
Србије на Предлог одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину

97.

Изјашњење по Амандману број
19. седница - 1229 Одборничке групе Скупштине
19.12.2012. Града Ниша Демократске странке
године
Србије на Предлог одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину

Обрађивач акта
Служба за послове
Градског већа;
Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке
Служба за послове
Градског већа;
Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке
Служба за послове
Градског већа;
Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке
Служба за послове
Градског већа;
Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке

Правни основ
Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша
Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша
Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша
Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

98.

Изјашњење по Амандману број
19. седница - 1231 одборника Скупштине Града
19.12.2012. Ниша Ивана Јоцића на Предлог
године
одлуке о буџету Града Ниша за
2013. годину

99.

Изјашњење по Амандману број
19. седница - 1232 одборника Скупштине Града
19.12.2012. Ниша Ивана Јоцића на Предлог
године
одлуке о буџету Града Ниша за
2013. годину

100.

Изјашњење по Амандману број
19. седница - 1206 одборника Скупштине Града
19.12.2012. Ниша Дејана Рајчића на Предлог
године
одлуке о локалним комуналним
таксама

101.

Изјашњење по Амандману број
19. седница - 1207 одборника Скупштине Града
19.12.2012. Ниша Дејана Рајчића на Предлог
године
одлуке о локалним комуналним
таксама

Обрађивач акта
Служба за послове
Градског већа;
Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке
Служба за послове
Градског већа;
Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке
Служба за послове
Градског већа;
Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке
Служба за послове
Градског већа;
Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке

Правни основ
Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша
Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша
Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша
Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша

Редни
број

102.

103.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључак којим се предлаже
Скупштини Града Ниша да по
19. седница хитном поступку одлучује о
19.12.2012.
Предлогу плана генералне
године
регулације подручја Градске
општине Палилула – прва фаза
Закључак којим се предлаже
Скупштини Града Ниша да по
19. седница - хитном поступку одлучује о
19.12.2012. Предлогу одлуке о изради Плана
године
детаљне регулације депоније
смећа „Бубањ-Јовановац“ на
територији Града Ниша

104.

21. седница
- 21.12.2012.
године

Амандман Градског већа Града
Ниша на Предлог одлуке о
локалним комуналним таксама

105.

Решење о давању сагласности на
Правилник о измени Правилника о
22. седница унутрашњем уређењу и
24.12.2012.
систематизацији радних места у
године
Управи за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту

Обрађивач акта

Правни основ

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке

Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 114 и члан
115 Пословника Скупштине
Града Ниша

Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Редни
број

106.

107.

108.

109.

110.

111.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Одлука о измени Одлуке o
22. седница - расписивању јавних огласа за
24.12.2012. постављење начелника и заменика
године
начелника градских управа града
Ниша
Закључак о стављању ван снаге
22. седница - Јавног огласа за постављење
24.12.2012. заменика начелника Управе за
године
дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту
Закључак о објављивању Јавног
22. седница огласа за заменика начелника
24.12.2012.
Управе за дечију, социјалну и
године
примарну здравствену заштиту
23. седница Решење о додели награда
09.01.2013.
најбољим студентима
године
Решење о давању сагласности на
23. седница - Одлуку Комисије за подстицај
09.01.2013. развоја талентованих ученика и
године
студената на висину новчаног дела
награде најбољим студентима
23. седница Решење о додели плакета Града
09.01.2013.
Ниша
године

Обрађивач акта

Правни основ

Служба за послове
Градског већа

Члан 56 и члана 66 Закона о
локалној самоуправи, члан 6
Закона о радним односима у
државним органима, члан 67
Статута Града Ниша, чланови
од 6 до 14, члана 31 и члана
31а Одлуке о организацији
градских управа Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 39. Пословника о раду
Градског већа Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 39. и 51. Пословника о
раду Градског већа Града
Ниша

Управа за образовање,
културу, омладину и
спорт

Члан 19, 20 и 23 Одлуке о
јавним признањима Града
Ниша

Управа за образовање,
културу, омладину и
спорт

Члана 19 Одлуке о јавним
признањима Града Ниша

Управа за образовање,
културу, омладину и
спорт

Члан 23a Одлуке о јавним
признањима Града Ниша

Редни
број

112.

113.

114.

115.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Решење о давању сагласности на
Правилник о измени Правилника о
23. седница - унутрашњем уређењу и
09.01.2013. систематизацији радних места у
године
Управи за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и
јавне набавке
23. седница - Закључак о покретању поступка за
09.01.2013. усаглашавање аката са Законом о
године
јавним предузећима
Извештај Комисије за разматрање
24. седница пријава на Јавни оглас за
29.01.2013.
начелнике и заменике начелника
године
градских управа Града Ниша

24. седница - Одлука о избору кандидата за
29.01.2013. начелника Управе за грађанска
године
стања и опште послове

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке

Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша
Закон о јавним предузећима

Комисија за разматрање
пријава на Јавни оглас за
начелнике и заменике
начелника градских
управа Града Ниша

Члан 56. Статута Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 10 Закона о радним
односима у државним
органима, а у вези са чланом
56 Закона о локалној
самоуправи, чланом 67
Статута Града Ниша, члана 94
и 95 Пословника о раду
Градског већа Града Ниша и
Одлуком о расписивању
јавних огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Обрађивач акта

116.

Одлука о избору кандидата за
24. седница начелника Управе за финансије,
29.01.2013.
изворне приходе локалне
године
самоуправе и јавне набавке

Служба за послове
Градског већа

117.

Одлука о избору кандидата за
24. седница начелника Управе за дечју,
29.01.2013.
социјалну и примарну здравствену
године
заштиту

Служба за послове
Градског већа

Правни основ
Члан 10 Закона о радним
односима у државним
органима, а у вези са чланом
56 Закона о локалној
самоуправи, чланом 67
Статута Града Ниша, члана 94
и 95 Пословника о раду
Градског већа Града Ниша и
Одлуком о расписивању
јавних огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша
Члан 10 Закона о радним
односима у државним
органима, а у вези са чланом
56 Закона о локалној
самоуправи, чланом 67
Статута Града Ниша, члана 94
и 95 Пословника о раду
Градског већа Града Ниша и
Одлуком о расписивању
јавних огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Обрађивач акта

118.

24. седница - Одлука о избору кандидата за
29.01.2013. начелника Управе за образовање,
године
културу, омладину и спорт

Служба за послове
Градског већа

119.

Одлука о избору кандидата за
24. седница начелника Управе за комуналне
29.01.2013.
делатности, енергетику и
године
саобраћај,

Служба за послове
Градског већа

Правни основ
Члан 10 Закона о радним
односима у државним
органима, а у вези са чланом
56 Закона о локалној
самоуправи, чланом 67
Статута Града Ниша, члана 94
и 95 Пословника о раду
Градског већа Града Ниша и
Одлуком о расписивању
јавних огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша
Члан 10 Закона о радним
односима у државним
органима, а у вези са чланом
56 Закона о локалној
самоуправи, чланом 67
Статута Града Ниша, члана 94
и 95 Пословника о раду
Градског већа Града Ниша и
Одлуком о расписивању
јавних огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Обрађивач акта

120.

24. седница - Одлука о избору кандидата за
29.01.2013. начелника Управе за планирање и
године
изградњу

Служба за послове
Градског већа

121.

24. седница - Одлука о избору кандидата за
29.01.2013. начелника Управе за
године
пољопривреду и развој села

Служба за послове
Градског већа

Правни основ
Члан 10 Закона о радним
односима у државним
органима, а у вези са чланом
56 Закона о локалној
самоуправи, чланом 67
Статута Града Ниша, члана 94
и 95 Пословника о раду
Градског већа Града Ниша и
Одлуком о расписивању
јавних огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша
Члан 10 Закона о радним
односима у државним
органима, а у вези са чланом
56 Закона о локалној
самоуправи, чланом 67
Статута Града Ниша, члана 94
и 95 Пословника о раду
Градског већа Града Ниша и
Одлуком о расписивању
јавних огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Обрађивач акта

122.

24. седница - Одлука о избору кандидата за
29.01.2013. заменика начелника Управе за
године
грађанска стања и опште послове

Служба за послове
Градског већа

123.

Одлука о избору кандидата за
24. седница - заменика начелника Управе за
29.01.2013. финансије, изворне приходе
године
локалне самоуправе и јавне
набавке

Служба за послове
Градског већа

Правни основ
Члан 10 Закона о радним
односима у државним
органима, а у вези са чланом
56 Закона о локалној
самоуправи, чланом 67
Статута Града Ниша, члана 94
и 95 Пословника о раду
Градског већа Града Ниша и
Одлуком о расписивању
јавних огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша
Члан 10 Закона о радним
односима у државним
органима, а у вези са чланом
56 Закона о локалној
самоуправи, чланом 67
Статута Града Ниша, члана 94
и 95 Пословника о раду
Градског већа Града Ниша и
Одлуком о расписивању
јавних огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Обрађивач акта

124.

Одлука о избору кандидата за
24. седница заменика начелника Управе за
29.01.2013.
дечију, социјалну и примарну
године
здравствену заштиту

Служба за послове
Градског већа

125.

Одлука о избору кандидата за
24. седница заменика начелника Управе за
29.01.2013.
образовање, културу, омладину и
године
спорт

Служба за послове
Градског већа

Правни основ
Члан 10 Закона о радним
односима у државним
органима, а у вези са чланом
56 Закона о локалној
самоуправи, чланом 67
Статута Града Ниша, члана 94
и 95 Пословника о раду
Градског већа Града Ниша и
Одлуком о расписивању
јавних огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша
Члан 10 Закона о радним
односима у државним
органима, а у вези са чланом
56 Закона о локалној
самоуправи, чланом 67
Статута Града Ниша, члана 94
и 95 Пословника о раду
Градског већа Града Ниша и
Одлуком о расписивању
јавних огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Обрађивач акта

126.

Одлука о избору кандидата за
24. седница заменика начелника Управе за
29.01.2013.
комуналне делатности, енергетику
године
и саобраћај

Служба за послове
Градског већа

127.

24. седница - Одлука о избору кандидата за
29.01.2013. заменика начелника Управе за
године
планирање и изградњу

Служба за послове
Градског већа

Правни основ
Члан 10 Закона о радним
односима у државним
органима, а у вези са чланом
56 Закона о локалној
самоуправи, чланом 67
Статута Града Ниша, члана 94
и 95 Пословника о раду
Градског већа Града Ниша и
Одлуком о расписивању
јавних огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша
Члан 10 Закона о радним
односима у државним
органима, а у вези са чланом
56 Закона о локалној
самоуправи, чланом 67
Статута Града Ниша, члана 94
и 95 Пословника о раду
Градског већа Града Ниша и
Одлуком о расписивању
јавних огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Обрађивач акта

128.

24. седница - Одлука о избору кандидата за
29.01.2013. заменика начелника Управе за
године
имовину и инспекцијске послове

Служба за послове
Градског већа

129.

Одлука о избору кандидата за
24. седница заменика начелника Управе за
29.01.2013.
привреду, одрживи развој и
године
заштиту животне средине

Служба за послове
Градског већа

Правни основ
Члан 10 Закона о радним
односима у државним
органима, а у вези са чланом
56 Закона о локалној
самоуправи, чланом 67
Статута Града Ниша, члана 94
и 95 Пословника о раду
Градског већа Града Ниша и
Одлуком о расписивању
јавних огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша
Члан 10 Закона о радним
односима у државним
органима, а у вези са чланом
56 Закона о локалној
самоуправи, чланом 67
Статута Града Ниша, члана 94
и 95 Пословника о раду
Градског већа Града Ниша и
Одлуком о расписивању
јавних огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша

Редни
број

130.

131.

132.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

24. седница - Одлука о избору кандидата за
29.01.2013. заменика начелника Управе за
године
пољопривреду и развој села

Решење о давању сагласности на
Одлуку Управног одбора
24. седница - Предшколске установе „Пчелица“
29.01.2013. Ниш број 7289 од 30.10.2012.
године
године о цени услуга припреме и
дистрибуције ужине за децу
основношколског узраста
Решење о давању сагласности на
Одлуку Управног одбора
24. седница - Предшколске установе „Пчелица“
29.01.2013. Ниш број 7289 од 30.10.2012.
године
године о цени услуга припреме и
дистрибуције ужине за децу у
продуженом боравку

Обрађивач акта

Правни основ

Служба за послове
Градског већа

Члан 10 Закона о радним
односима у државним
органима, а у вези са чланом
56 Закона о локалној
самоуправи, чланом 67
Статута Града Ниша, члана 94
и 95 Пословника о раду
Градског већа Града Ниша и
Одлуком о расписивању
јавних огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша

Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Члан 22. Одлуке о
финансијској подршци
породици са децом на
територији Града Ниша

Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Члан 30. Одлуке о
финансијској подршци
породици са децом на
територији Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за имовину и
инспекцијске послове

Члан 60 и 66 Закона о јавним
предузећима, члан 56 Статута
Града Ниша и члана 17 став 4
Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за стамбене услуге
„Нишстан“ Ниш

Управа за планирање и
изградњу

Члан 155. Закона о планирању
и изградњи и члан 56. Статута
Града Ниша

135.

Закључак о покретању иницијативе
25. седница - за покретање поступка преноса
01.02.2013. права јавне својине Републике
године
Србије у јавну својину Града Ниша
без накнаде

Управа за имовину и
инспекцијске послове

Уредба Владе РС о условима,
начину и поступку отуђења
или давања у закуп
грађевинског земљишта у
јавној својини Републике
Србије, односно аутономне
покрајине

136.

Закључак о одобравању средстава
Градској општини Палилула на име
25. седница - плаћања закупа стамбеног
01.02.2013. простора за смештај породица
године
угрожених клизиштем у селу
Мрамор и Крушце за период јануар
и фебруар 2013. године

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

133.

134.

Назив акта

Решење о давању сагласности на
Одлуку Управног одбора Јавног
24. седница предузећа за стамбене услуге
29.01.2013.
„Нишстан“ Ниш о одређивању цена
године
одржавања стамбеног и пословног
простора
Закључак о стављању ван снаге
Закључка Градског већа Града
Ниша број 250-23/2011-03 од
24. седница 11.03.2011. године којим се
29.01.2013.
констатује избор вршиоца
године
техничког прегледа објеката за које
употребну дозволу издаје Град
Ниш

Редни
број

137.

138.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључак којим се предлаже
Градоначелнику да донесе
25. седница - Решење за одобравање средстава
01.02.2013. за стимулативно финансирање
године
активности спортских организација
на основу посебно исказаног
интереса Града у области спорта
Закључак којим се покреће
иницијатива за израду елабората о
оправданости отуђења
26. седница
грађевинског земљишта Eyemaxx
05.02.2014.
Management GMBH Аустрија или
године
привредном друштву чији је
Eyemaxx Management GMBH
Аустрија оснивач у Србији

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за образовање,
културу, омладину и
спорт

Члан 23. став 5. Одлуке о
остваривању потреба и
интереса грађана у области
спорта у Граду Нишу

Служба за послове
Градоначелника

Уредба о условима и начину
под којима локална
самоуправа може да отуђи
или да у закуп грађевинско
земљиште по цени, мањој од
тржишне цене, односно
закупнине или без накнаде

139.

26. седница
05.02.2014.
године

Закључак о усвајању Извештаја о
раду Савета за безбедност
саобраћаја Града Ниша у 2012.
години

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

140.

28. седница
08.02.2013.
године

Закључак о кредитном задужењу
ЈКП „ГОРИЦА“ Ниш

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша
Програм коришћења
средстава за унапређење
безбедности саобраћаја на
територији града Ниша за
2012.годину
Препорука јавним
предузећима, jавним
комуналним предузећима и
установама чији је оснивач
Град Ниш о не доношењу
одлука о задужењима и
инвестиционим улагањима

Редни
број

141.

142.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

28. седница
08.02.2013.
године

Закључак о кредитном задужењу
ЈКП „Наиссус“ Ниш

28. седница
08.02.2013.
године

Закључак у вези са информацијом
и наводима о нерегуларности
поступка избора начелника и
заменика начелника градских
управа Града Ниша

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Препорука јавним
предузећима, jавним
комуналним предузећима и
установама чији је оснивач
Град Ниш о не доношењу
одлука о задужењима и
инвестиционим улагањима

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

143.

Правилник о изменама и допунама
29. седница Правилника о платама лица које
20.02.2013.
поставља и именује Градско веће
године
Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

144.

Правилник о изменама Правилника
29. седница о регресирању трошкова боравка
20.02.2013.
деце у Предшколској установи
године
„Пчелица“ Ниш

Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Закон о платама у државним
органима и јавним службама и
Уредба о коефицијентима за
обрачун и исплату плата
именованих и постављених
лица и запослених у
државним органима
Члан 25. Одлуке о
финансијској подршци
породици са децом на
територији Града Ниша

Редни
број

145.

146.

147.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Решење о давању сагласности на
Одлуку Управног одбора Установе
Дечије одмаралиште „Дивљана“
Ниш о цени услуга у одмаралишту
29. седница у Дивљани за децу
20.02.2013.
основношколског узраста од I до IV
године
разреда, за које се организује
настава у природи, као и за
талентовану децу од V до VIII
разреда
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику одобравање
годишњих програма по Предлогу
30. седница
одобравања годишњих програма
25.02.2013.
спортских организација којима се
године
задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта Граду
Нишу
30. седница
25.02.2013.
године

Закључак којим се одобрава
кредитно задужење ЈП „Аеродром“
Ниш

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Члан 33. Одлуке о
финансијској подршци
породици са децом на
територији Града Ниша

Управа за образовање,
културу, омладину и
спорт

Члан 19. Одлуке о
остваривању потреба и
интереса грађана у области
спорта у Граду Нишу

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Препорука јавним
предузећима, jавним
комуналним предузећима и
установама чији је оснивач
Град Ниш о не доношењу
одлука о задужењима и
инвестиционим улагањима

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Обрађивач акта

Правни основ

148.

31. седница
06.03.2013.
године

Решење о давању сагласности на
Одлуку Управног одбора Јавног
комуналног предузећа "Паркинг
сервис" Ниш о утврђивању цена
паркирања и уклањања моторних
возила

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 60 Закона о јавним
предузећима, члан 28 Закона
о комуналним делатностима и
члан 27 Одлуке о комуналним
делатностима

149.

31. седница
06.03.2013.
године

Решење о давању сагласности на
Одлуку Управног одбора Јавног
комуналног предузећа "Медиана"
Ниш о ценама сакупљања отпада

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 60 Закона о јавним
предузећима, члан 28 Закона
о комуналним делатностима и
члан 27 Одлуке о комуналним
делатностима

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 60 Закона о јавним
предузећима и члан 27
Одлуке о комуналним
делатностима

Решење о давању сагласности на
Одлуку Управног одбора Јавног
комуналног предузећа "Медиана"
Ниш о ценама обавезних
димничарских услуга
Решење о давању сагласности на
Одлуку Управног одбора Јавног
комуналног предузећа "Градска
топлана" Ниш о утврђивању цена
грејања

150.

31. седница
06.03.2013.
године

151.

31. седница
06.03.2013.
године

152.

31. седница
06.03.2013.
године

Решење о давању сагласности на
Програм рада дежурне службе ЈКП
„ГОРИЦА“ Ниш за 2013. годину

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

153.

31. седница
06.03.2013.
године

Решење о давању сагласности на
Програм уређења и одржавања
градских гробаља у употреби ЈКП
„ГОРИЦА“ Ниш за 2013. годину

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 60 Закона о јавним
предузећима, члан 28 Закона
о комуналним делатностима и
члан 27 Одлуке о комуналним
делатностима
Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 13. Одлуке о
уређивању и одржавању
гробаља и сахрањивању
Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 13. Одлуке о
уређивању и одржавању
гробаља и сахрањивању

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

154.

31. седница
06.03.2013.
године

155.

31. седница
06.03.2013.
године

156.

31. седница
06.03.2013.
године

157.

31. седница
06.03.2013.
године

Назив акта
Решење о давању сагласности на
Програм одржавања парковског и
дечијег мобилијара и новогодишње
и божићне декорације у граду ЈКП
„ГОРИЦА“ Ниш за 2013. годину
Решење о давању сагласности на
Програм уређења и одржавања
јавних зелених површина ЈКП
„ГОРИЦА“ Ниш за 2013. годину
Решење о давању сагласности на
Програм одржавања јавне хигијене
на територији Града Ниша ЈКП
„Медиана“ Ниш за 2013. годину
Решење о давању сагласности на
Програм сакупљања отпада и
прања типских посуда ЈКП
„Медиана“ Ниш за 2013. годину

158.

31. седница
06.03.2013.
године

Решење о давању сагласности на
Програм рада зоохигијенске
службе ЈКП „Медиана“ Ниш за
2013. годину

159.

31. седница
06.03.2013.
године

Решење о давању сагласности на
Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у
Управи за планирање и изградњу

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 5. Одлуке о уређењу и
одржавању паркова, зелених
и рекреационих површина

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 5. Одлуке о уређењу и
одржавању паркова, зелених
и рекреационих површина

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 5. Одлуке о одржавању
чистоће

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 16. Одлуке о
одржавању чистоће

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај
Управа за планирање и
изградњу

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 4. Одлуке о поступању
са псима и мачкама
луталицама на територији
града Ниша
Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Редни
број

160.

Број
седнице и
датум
одржавања
31. седница
06.03.2013.
године

161.

31. седница
06.03.2013.
године

162.

31. седница
06.03.2013.
године

163.

31. седница
06.03.2013.
године

Назив акта

Закључак којим се одобрава
кредитно задужење ЈКП „Тржница“
Ниш
Закључак о одобравању средстава
Градској општини Палилула на име
плаћања закупа стамбеног
простора за смештај породица
угрожених клизиштем у селу
Мрамор и Крушце за период март и
април 2013. године
Закључак у вези са иницијативом
Већа Градске општине Медијана за
давање одобрења Градској
општини Медијана за доношење
решења о заузећу јавне површине
за привремено постављање мањег
монтажног објекта - киоска на
Булевару Немањића
Закључак у вези са иницијативом
Већа Градске општине Медијана за
решавање проблема јавних чесми
по опомени ЈКП „Наиссус“ Ниш

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Препорука јавним
предузећима, jавним
комуналним предузећима и
установама чији је оснивач
Град Ниш о не доношењу
одлука о задужењима и
инвестиционим улагањима

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша;
Члан 6 Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката на
јавним површинама на
територији града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. и 85. Статута Града
Ниша

Редни
број

164.

165.

166.

167.

168.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључак у вези са захтевом Већа
Градске општине Медијана за
31. седница давање мишљења о поднетим
06.03.2013. захтевима за мирно решавање
године
спора, а по престанку одборничких
мандата чланова Српске
радикалне странке
Закључак у вези са иницијативом
31. седница
Већа Градске општине Медијана за
06.03.2013.
измену Одлуке о локалним
године
комуналним таксама
Изјашњење по Амандману број 276
одборника Скупштине Града Ниша
33. седница проф. др Срђана Пешића на
13.03.2013.
Предлог одлуке о јавном
године
информисању од значаја за Град
Ниш
Изјашњење по Амандману број 277
одборника Скупштине Града Ниша
33. седница проф. др Срђана Пешића на
13.03.2013.
Предлог одлуке о јавном
године
информисању од значаја за Град
Ниш
Решење о давању сагласности на
Пројекат Јавног предузећа Градска
34. седница стамбена агенција Ниш "Изградња
27.03.2013.
станова за социјално становање у
године
Л5 и Л6 на локацији у улици
Мајаковског у Нишу"

Обрађивач акта

Правни основ

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Служба за послове
Градског већа;
Управа за образовање,
културу, омладину и
спорт

Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша

Служба за послове
Градског већа;
Управа за образовање,
културу, омладину и
спорт

Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша

Управа за планирање и
изградњу

Члан 9. Програма социјалног
становања на територији
Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

169.

34. седница - Оперативни план одбране од
27.03.2013. поплава на територији Града Ниша
године
за воде II реда за 2013. годину

170.

Програм коришћења средстава
34. седница буџетског фонда за заштиту и
27.03.2013.
унапређење животне средине
године
Града Ниша за 2013. годину

171.

Правилник о изменама и допунама
34. седница Правилника о платама лица које
27.03.2013.
поставља и именује Градско веће
године
Града Ниша

172.

173.

Решење о прихватању учешћа и
34. седница суфинансирање пројекта „Сервис
27.03.2013.
персоналних асистената Ниш –
године
СПАН 3“
34. седница - Закључак у вези са пропустима у
27.03.2013. раду комуналне инспекције у
године
Градској општини Медијана

Обрађивач акта

Правни основ

Члан 55. став 5 Закона о
водама и члан 3. Одлуке о
Управа за пољопривреду
приступању и изради
и развој села
оперативног плана одбране
од поплава на територији
Града Ниша за воде II реда
Члан 100 став 4 Закона о
Управа за привреду,
заштити животне средине и
одрживи развој и заштиту
члан 7 Одлуке о буџетском
животне средине
фонду за заштиту животне
средине Града Ниша
Закон о платама у државним
органима и јавним службама и
Уредба о коефицијентима за
Служба за послове
обрачун и исплату плата
Градског већа
именованих и постављених
лица и запослених у
државним органима
Управа за дечију,
социјалну
Члан 36а. Одлуке о буџету
и примарну здравствену
Града Ниша за 2013. годину
заштиту
Служба за послове
Градског већа

Члан 101 Статута града Ниша

Редни
број

174.

175.

176.

177.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључак о прихватању Извештаја
са Закључком и мерама Радног
тима о реализацији пројекта
35. седница „Унапређење конкурентности
29.03.2013.
Аеродрома Констанин Велики“ – II
године
фаза за период 17.06.-201231.01.2013. године од 18.02.2013.
године
Решење о прихватању продужења
рока и повећање износа за
35. седница финансирање пројекта
29.03.2013.
„Унапређење конкурентности
године
Аеродрома Констанин Велики“ – II
фаза
Закључак којим се подржава
инцијатива ЈП „Нишка телевизија“
35. седница Ниш о поштовању и примени
29.03.2013.
Стратегије развоја система јавног
године
информисања у Републици Србији
до 2016. године
Решење о давању сагласности ЈП
36. седница Дирекција за изградњу Града Ниша
01.04.2013.
за издавање меница извођачу
године
радова „Нисал“ а.д. Ниш

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај;
Радни тим за анализу
одрживости пројекта
„Унапређење
конкурентности
Аеродрома Константин
Велики - I и II фаза“

Пројекат „Унапређење
конкурентности Аеродрома
Константин Велики - II фаза“

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 36а. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута града Ниша
Стратегија развоја система
јавног информисања у
Републици Србији до 2016.
године

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 46. Закона о локалној
самоуправи и члан 56.
Статута Града Ниша

Редни
број

178.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Решење о давању сагласности на
37. седница Одлуку Управног одбора Јавног
09.04.2013.
комуналног предузећа "Наиссус"
године
Ниш о ценама воде и канализације

179.

37. седница 09.04.2013.
године

180.

37. седница 09.04.2013.
године

181.

37. седница 09.04.2013.
године

182.

37. седница 09.04.2013.
године

Решење о давању сагласности на
Одлуку Управног одбора Јавног
комуналног предузећа „Горица“
Ниш о ценама неопходних
погребних услуга
Решење о давању сагласности на
Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у
Управи за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај
Решење о давању сагласности на
Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у
Управи за пољопривреду и развој
села
Решење о давању сагласности на
Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у
Управи за грађанска стања и опште
послове

Обрађивач акта

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај
Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Правни основ
Члан 60. Закона о јавним
предузећима, члан 28. Закона
о комуналним делатностима и
члан 27. Одлуке о комуналним
делатностима
Члан 60. Закона о јавним
предузећима, члан 28. Закона
о комуналним делатностима и
члан 27. Одлуке о комуналним
делатностима

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Управа за пољопривреду
и развој села

Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Управа за грађанска
стања и опште послове

Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Редни
број

183.

184.

185.

186.

187.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Решење о давању сагласности на
37. седница - Правилник о унутрашњем уређењу
09.04.2013. и систематизацији радних места у
године
Управи за имовину и инспекцијске
послове
Решење о давању сагласности на
37. седница - Правилник о унутрашњем уређењу
09.04.2013. и систематизацији радних места у
године
Управи за привреду, одрживи
развој и заштиту животне средине
Решење о давању сагласности на
37. седница - Правилник о унутрашњем уређењу
09.04.2013. и систематизацији радних места у
године
Управи за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту
Решење о давању сагласности на
37. седница - Правилник о унутрашњем уређењу
09.04.2013. и систематизацији радних места у
године
Управи за образовање, културу,
омладину и спорт
Решење о давању сагласности на
Правилник о унутрашњем уређењу
37. седница и систематизацији радних места у
09.04.2013.
Служби за одржавање и
године
информатичко-комуникационе
технологије

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за имовину и
инспекцијске послове

Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Управа за образовање,
културу, омладину и
спорт

Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Служба за одржавање и
информатичкокомуникационе
технологије

Члан 56. и члан 82. Статута
Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

188.

37. седница 09.04.2013.
године

189.

37. седница 09.04.2013.
године

190.

38. седница 11.04.2013.
године

191.

38. седница 11.04.2013.
године

192.

38. седница 11.04.2013.
године

193.

38. седница 11.04.2013.
године

Назив акта
Решење о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији
радних места у управи Градске
општине Пантелеј
Закључак којим се прихвата
иницијатива да ЈП „Градска
стамбена агенција“ Ниш буде
сагледана као индиректни корисник
буџета Града Ниша
Програм систематске дератизације
на територији Града Ниша за 2013.
годину
Програм мониторинга, праћења
стања и прогноза аерополена на
територији Града Ниша за
2013/2014. годину
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику да одобри
финансирање Програма
мониторинга, праћења стања и
прогноза аерополена на територији
Града Ниша за 2013/2014. годину
Програм мониторинга стања нивоа
комуналне буке на територији
Града Ниша за 2013/2014. годину

Обрађивач акта

Правни основ

Управа Градске општине
Пантелеј

Члан 104. Статута Града
Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 8. Закона о заштити
становништва од заразних
болести

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 7 Одлуке о накнади за
заштиту и унапређење
животне средине Града Ниша

Тачка VI Програма коришћења
Управа за привреду,
средстава буџетског фонда за
одрживи развој и заштиту
заштиту и унапређење
животне средине
животне средине града Ниша
за 2013. годину
Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 7 Одлуке о накнади за
заштиту и унапређење
животне средине Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

194.

38. седница 11.04.2013.
године

195.

38. седница 11.04.2013.
године

196.

38. седница 11.04.2013.
године

197.

38. седница 11.04.2013.
године

198.

38. седница 11.04.2013.
године

199.

38. седница 11.04.2013.
године

Назив акта
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
одобри финансирање Програма
мониторинга стања нивоа
комуналне буке на територији
Града Ниша за 2013/2014. годину
Програм спровођења дезинсекције
на територији Града Ниша за 2013.
годину
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
одобри финансирање Програма
спровођења дезинсекције на
територији Града Ниша за 2013.
годину
Програм праћења активности
радионуклида у земљишту и у
животној средини на територији
Града Ниша за 2013/2014. годину
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
одобри финансирање Програма
праћења активности радионуклида
у земљишту и у животној средини
на територији Града Ниша за
2013/2014. годину
Програм праћења квалитета
површинских вода на територији
Града Ниша за 2013/2014. годину

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Тачка VI Програма коришћења
средстава буџетског фонда за
заштиту и унапређење
животне средине града Ниша
за 2013. годину

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 7 Одлуке о накнади за
заштиту и унапређење
животне средине Града Ниша

Тачка VI Програма коришћења
Управа за привреду,
средстава буџетског фонда за
одрживи развој и заштиту
заштиту и унапређење
животне средине
животне средине града Ниша
за 2013. годину
Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 7 Одлуке о накнади за
заштиту и унапређење
животне средине Града Ниша

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Тачка VI Програма коришћења
средстава буџетског фонда за
заштиту и унапређење
животне средине града Ниша
за 2013. годину

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 7 Одлуке о накнади за
заштиту и унапређење
животне средине Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

200.

38. седница 11.04.2013.
године

201.

38. седница 11.04.2013.
године

202.

38. седница 11.04.2013.
године

203.

38. седница 11.04.2013.
године

Назив акта
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
одобри финансирање Програма
праћења квалитета површинских
вода на територији Града Ниша за
2013/2014. годину
Пројекат контролног мониторинга
нивоа нејонизујућих зрачења у
животној средини, одређивање
електромагнетно угрожених
подручја на територији Града Ниша
за 2013/2014. годину
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
одобри финансирање Пројекта
контролног мониторинга нивоа
нејонизујућих зрачења у животној
средини, одређивање
електромагнетно угрожених
подручја на територији Града Ниша
за 2013/2014. годину
Програм систематског праћења
квалитета земљишта на територији
Града Ниша за 2013/2014. годину

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Тачка VI Програма коришћења
средстава буџетског фонда за
заштиту и унапређење
животне средине града Ниша
за 2013. годину

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 7 Одлуке о накнади за
заштиту и унапређење
животне средине Града Ниша

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Тачка VI Програма коришћења
средстава буџетског фонда за
заштиту и унапређење
животне средине града Ниша
за 2013. годину

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 7 Одлуке о накнади за
заштиту и унапређење
животне средине Града Ниша

Редни
број

204.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
38. седница одобри финансирање Програма
11.04.2013.
систематског праћења квалитета
године
земљишта на територији Града
Ниша за 2013/2014. годину

205.

39. седница
12.04.2013.
године

206.

40. седница
14.05.2013.
године

207.

40. седница
14.05.2013.
године

208.

40. седница
14.05.2013.
године

Решење о избору и пријављивању
пројеката по Јавним позивима
Министарства регионалног развоја
и локалне самоуправе
Решење о изменама Решења о
утврђивању цена услуга превоза у
јавном градском и приградском
превозу путника на територији
Града Ниша
Решење о утврђивању економски
најниже цене у оквиру такси
тарифе по којој се ауто-такси
превоз мора обављати на
територији Града Ниша
Решење о давању сагласности на
Правилник о допунама Правилника
о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у
Управи за имовину и инспекцијске
послове

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Тачка VI Програма коришћења
средстава буџетског фонда за
заштиту и унапређење
животне средине града Ниша
за 2013. годину

Члан 36а Одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину;
Управа за привреду,
Јавни позив Министарства
одрживи развој и заштиту
регионалног развоја и локалне
животне средине
самоуправе за подношење
предлога пројеката
Члан 23 Закона о превозу у
Управа за комуналне
друмском саобраћају и члан
делатности, енергетику и 31 Одлуке о јавном градском и
саобраћај
приградском превозу путника
на територији Града Ниша
Члан 23 Закона о превозу у
Управа за комуналне
друмском саобраћају и члан
делатности, енергетику и
28. Одлуке о ауто-такси
саобраћај
превозу путника на територији
Града Ниша
Управа за имовину и
инспекцијске послове

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 17.Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

209.

40. седница
14.05.2013.
године

210.

40. седница
14.05.2013.
године

211.

40. седница
14.05.2013.
године

Назив акта
Решење о стављању ван снаге
Јавног позива Градског већа Града
Ниша за предлагање кандидата за
именовање чланова Локалног
антикорупцијског форума Града
Ниша
Решење о избору чланова
Комисије за дефинисање
критеријума и поступак избора
чланова Локалног антикорупцијског
форума Ниш
Решење којим се прихвата да Град
Ниш финансира разлику вишкова и
мањкова радова за пројекат
„Извођење радова на
реконструкцији улица у Граду Нишу
и прелазак на режим кружних
токова“

Обрађивач акта

Правни основ

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 42. и 72. Пословника о
раду Градског већа Града
Ниша и Локални план за
борбу против корупције Града
Ниша

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 36а Одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину

Редни
број

212.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

40. седница
14.05.2013.
године

Закључак о покретању иницијативе
за израду Елабората о економској
оправданости отуђења
грађевинског земљишта без
накнаде компанији Еyemaxx
Management d.o.o., која се
Градоначелнику Града Ниша
обратила Писмом о намерама број
1752/2013-01 од 09.05.2013.
године, односно привредном
друштву чији је наведена компанија
оснивач у Републици Србији, а на
основу података о инвестицији
наведених у Писму о намерама
број 1752/2013-01 од 09.05.2013.
године

Обрађивач акта

Правни основ

Служба за послове
Градоначелника

Уредба Владе РС о условима
и начину под којима локална
самоуправа може да отуђи
или да у закуп грађевинско
земљиште по цени, мањој од
тржишне цене односно
закупнине или без накнаде

Редни
број

213.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

40. седница
14.05.2013.
године

Закључак о покретању иницијативе
за израду Елабората о економској
оправданости отуђења
грађевинског земљишта без
накнаде компанији Fru Com
Handels Gmbh, која се
Градоначелнику Града Ниша
обратила Писмом о намерама број
207/2013-01 од 23.01.2013. године,
односно привредном друштву чији
је наведена компанија оснивач у
Републици Србији, а на основу
података о инвестицији наведених
у Писму о намерама број 207/201301 од 23.01.2013. године

Обрађивач акта

Правни основ

Служба за послове
Градоначелника

Уредба Владе РС о условима
и начину под којима локална
самоуправа може да отуђи
или да у закуп грађевинско
земљиште по цени, мањој од
тржишне цене односно
закупнине или без накнаде

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

214.

40. седница
14.05.2013.
године

215.

41. седница
22.05.2013.
године

216.

41. седница
22.05.2013.
године

Назив акта

Обрађивач акта

Закључак о покретању иницијативе
за израду Елабората о економској
оправданости отуђења
грађевинског земљишта без
накнаде компанији која се
Градоначелнику Града Ниша
обратила Писмом о намерама број
Служба за послове
1695/2013-01 од 30.04.2013.
Градоначелника
године, односно привредном
друштву чији је наведена компанија
оснивач у Републици Србији, а на
основу података о инвестицији
наведених у Писму о намерама
број 1695/2013-01 од 30.04.2013.
године
Амандман број 1 Градског већа
Града Ниша на Предлог одлуке о
Управа за комуналне
изменама и допунама Oдлуке о
делатности, енергетику и
оснивању Jавног предузећа
саобраћај
''Градска стамбена агенција'' Ниш
Амандман број 2 Градског већа
Града Ниша на Предлог одлуке о
Управа за комуналне
изменама и допунама Oдлуке о
делатности, енергетику и
оснивању Jавног предузећа
саобраћај
''Градска стамбена агенција'' Ниш

Правни основ

Уредба Владе РС о условима
и начину под којима локална
самоуправа може да отуђи
или да у закуп грађевинско
земљиште по цени, мањој од
тржишне цене односно
закупнине или без накнаде

Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 114 и члан
115 Пословника Скупштине
Града Ниша
Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 114 и члан
115 Пословника Скупштине
Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

217.

42. седница
30.05.2013.
године

218.

42. седница
30.05.2013.
године

219.

42. седница
30.05.2013.
године

220.

42. седница
30.05.2013.
године

221.

42. седница
30.05.2013.
године

222.

42. седница
30.05.2013.
године

Назив акта

Обрађивач акта

Правни основ

Програм Уређења Парк шуме
Бубањ у периоду VI до IX 2013.
године
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
одобри финансирање Програма
„Уређење Парк шуме Бубањ у
периоду VI до IX 2013. године“
Програм Уређења међублоковског
зеленила на територији Града
Ниша у периоду VI до IX 2013.
године
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
одобри финансирање Програма
„Уређење међублоковског
зеленила на територији града
Ниша у периоду од VI до IX 2013.
године“

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Одлука о приступању Града
Ниша концепту заједничког
решавања водоснабдевања
Града Ниша и Општине
Дољевац
Члан 7 Одлуке о накнади за
заштиту и унапређење
животне средине Града Ниша

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 7 Одлуке о накнади за
заштиту и унапређење
животне средине Града Ниша

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 7 Одлуке о накнади за
заштиту и унапређење
животне средине Града Ниша

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 7 Одлуке о накнади за
заштиту и унапређење
животне средине Града Ниша

Решење о опредељењу средстава
за набавку противградних ракета

Управа за пољопривреду
и развој села

Члан 56. Статута Града Ниша

Програм развоја комуналне
инфраструктуре на сеоском
подручју Града Ниша и општине
Дољевац

Управа за пољопривреду
и развој села

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

223.

42. седница
30.05.2013.
године

224.

42. седница
30.05.2013.
године

225.

42. седница
30.05.2013.
године

226.

43. седница
08.06.2014.
године

Назив акта

Обрађивач акта

Решење о давању сагласности ЈП
Управа за комуналне
Дирекција за изградњу Града Ниша
делатности, енергетику и
за издавање меница извођачу
саобраћај
радова „ЈКП „Горица“ Ниш
Решење којим се одобрава додела
легитимација за бесплатан превоз
у јавном градском и приградском
Управа за комуналне
саобраћају на територији Града
делатности, енергетику и
Ниша (I, II, III и IV зона), за 19
саобраћај
(деветнаест) волонтера који су
ангажовани по уговору о
волонтирању
Закључак о одобравању средстава
Градској општини Палилула на име
плаћања закупа стамбеног
Служба за послове
простора за смештај породица
Градског већа
угрожених клизиштем у селу
Мрамор за период мај и јун 2013.
године
Решење о образовању Радног тима
за израду плана активности и
предузимању мера за решавање
Служба за послове
стамбеног проблема мештана села
Градског већа
Мрамор и Крушце, чије су куће
угрожене клизиштем

Правни основ
Члан 46. Закона о локалној
самоуправи и члан 56.
Статута Града Ниша
Решење о утврђивању цена
услуга превоза у јавном
градском и приградском
превозу путника на територији
Града Ниша

Члан 56. Статута Града Ниша

Члан 2. и 72. Пословника о
раду Градског већа Града
Ниша

Редни
број

227.

228.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључак којим се препоручује ЈКП
„Обједињена наплата“ Ниш да, у
периоду од 01.07.2013. године до
31.08.2013. године, омогући
лицима корисницима новчане
социјалне помоћи и корисницима
права по основу социјалних карата
43. седница
и уверења о енергетски
08.06.2014.
заштићеном купцу , која имају
године
неизмирене обавезе за пружене
услуге, према евиденцији система
обједињене наплате и налазе се у
евиденцији Центра за социјални
рад „Свети Сава“ Ниш, да закључе
уговор о признању дуга и отплати
истог на рате
Амандман Градског већа Града
44. седница - Ниша на Предлог одлуке о изради
13.06.2013. Плана детаљне регулације
године
аеродрома „Цар Константин“ у
Нишу

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Члан 56.Статута Града Ниша

Управа за пољопривреду
и развој села

Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 114 и члан
115 Пословника Скупштине
Града Ниша

Редни
број

229.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључак у вези са Иницијативом
44. седница за израду Плана детаљне
13.06.2013.
регулације Центра за управљање
године
отпадом „Келеш“

230.

46. седница
21.06.2013.
године

231.

46. седница
21.06.2013.
године

232.

46. седница
21.06.2013.
године

Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша
одобравање посебних програма по
Предлогу одобравања посебних
програма спортских организација
којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта
у Граду Нишу
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
донесе решење о додели
стимулативних средстава
спортским организацијама
Мишљење по поднетом захтеву
Нађе Марковић, секретара
Градског већа Града Ниша за
обављање функције члана
Комисије за именовања директора
јавних предузећа Града Ниша

Обрађивач акта

Правни основ

Служба за послове
Градског већа
Управа за планирање и
изградњу

Споразум о формирању
Нишког региона за
управљање отпадом и
заједничком управљању
отпадом између Града Ниша и
општина Дољевац, Гаџин Хан,
Мерошина, Сврљиг,
Алексинац, Соко Бања и
Ражањ

Управа за образовање,
културу, омладину и
спорт

Члан 22. Одлуке о
остваривању потреба и
интереса грађана у области
спорта у Граду Нишу

Управа за образовање,
културу, омладину и
спорт

Члан 23. став 5. Одлуке о
остваривању потреба и
интереса грађана у области
спорта у Граду Нишу

Служба за послове
Градског већа

Члан 28. став 4. Закона о
Агенцији за борбу против
корупције

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

233.

46. седница
21.06.2013.
године

Мишљење по поднетом захтеву
Јадранке Стевановић, заменице
начелника Управе за привреду,
одрживи развој и заштиту животне
средине за обављање функције
члана Комисије за именовања
директора јавних предузећа Града
Ниша

234.

48. седница
09.07.2013.
године

Решење о образовању Савета за
ревитализацију Нишке Тврђаве

235.

48. седница
09.07.2013.
године

236.

48. седница
09.07.2013.
године

237.

48. седница
09.07.2013.
године

Редни
број

Решење којим Град Ниш прихвата
учешће и суфинансирање пројекта
ТВ серијал „Ниш – 17 векова
толеранције“
Решење којим Град Ниш прихвата
учешће и суфинансирање пројекта
„Оснивање Културног центра
Латинске Америкe у Нишу“
Решење о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Управи за грађанска стања
и опште послове

Обрађивач акта

Правни основ

Служба за послове
Градског већа

Члан 28. став 4. Закона о
Агенцији за борбу против
корупције

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 2. и 72. Пословника о
раду Градског већа Града
Ниша

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 36а. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 36а. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину

Управа за грађанска
стања и опште послове

Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

238.

48. седница
09.07.2013.
године

239.

48. седница
09.07.2013.
године

240.

48. седница
09.07.2013.
године

Назив акта
Решење о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Управи за образовање,
културу, омладину и спорт
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику давање
сагласности на Правилник о
изменама и допунама Правилника
о поступку одобравања програма
којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта
у Граду Нишу
Закључак којим се препоручује
Градоначелнику Града Ниша, да у
циљу побољшања услова рада
полиције на територији Града
Ниша и успостављања квалитетног
нивоа безбедности у Граду,
закључи уговор о уступању права
на коришћење четири возила
Министарству унутрашњих послова
Републике Србије - Полицијска
управа у Нишу

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за образовање,
културу, омладину и
спорт

Члан 56 Статута Града Ниша
и члан 17 Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Управа за образовање,
културу, омладину и
спорт

Члан 4. став 3. Одлуке о
остваривању потреба и
интереса грађана у области
спорта у Граду Нишу

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

241.

48. седница
09.07.2013.
године

242.

243.

48. седница
09.07.2013.
године

49. седница
11.07.2013.
године

Назив акта
Закључак којим се препоручује
предузимање координираних
активности у циљу сузбијања
ванпијачне продаје робе у улицама
Јадранска и Ђука Динић
Закључак којим се одбија, као
неоснован захтев Вукане
Благојевић, којим тражи изузеће
заменика начелника Управе за
имовину и инспекцијске послове
Срђана Лакетића, од поступања у
предмету извршења решења о
уклањању објекта

Закључак којим се мења Закључак
Градског већа Града Ниша број:
741-36/2013-03 од 14.05.2013.
године

Обрађивач акта

Правни основ

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Служба за послове
Градоначелника

Члан 35, 36 и члан 230.
Закона о општем управном
поступку, члан 46. Закона о
локалној самоуправи, члан 56.
Статута Града Ниша и члан
72. и 77. Пословника о раду
Градског већа Града Ниша
Закључак Градског већа којим
је покренута иницијатива за
израду Елабората о
оправданости отуђења
грађевинског земљишта у
јавној својини, на територији
Града Ниша, у оквиру
комплекса Аеродром
Константин Велики у Нишу

Редни
број

244.

Број
седнице и
датум
одржавања

49. седница
11.07.2013.
године

245.

51. седница
31.07.2013.
године

246.

51. седница
31.07.2013.
године

Назив акта

Закључак којим се мења Закључак
Градског већа Града Ниша број:
741-37/2013-03 од 14.05.2013.
године

Закључак којим се предлаже
председнику Скупштине Града
Ниша да уврсти у дневни ред,
хитно сазване седнице Скупштине
Града Ниша, Предлог решења о
прихватању преноса права својине
на непокретностима уз накнаду од
Републике Србије – Министарства
одбране Републике Србије
Закључак о одобравању средстава
Градској општини Палилула на име
плаћања закупа стамбеног
простора за смештај породица
угрожених клизиштем у селу
Мрамор за период јул и август
2013. године

Обрађивач акта

Правни основ

Служба за послове
Градоначелника

Закључак Градског већа којим
је покренута иницијатива за
израду Елабората о
оправданости отуђења
грађевинског земљишта у
јавној својини, на територији
Града Ниша, у оквиру
комплекса Аеродром
Константин Велики у Нишу

Служба за послове
Градског већа

Служба за послове
Градског већа

Члан 72. Пословника о раду
Градског већа Града Ниша

Члан 56. Статута Града Ниша

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Обрађивач акта

Правни основ

247.

52. седница
12.08.2013.
године

Решење којим се одобрава додела
легитимацијa за бесплатан превоз
у јавном градском саобраћају на
територији Града Ниша (I и II зона),
по захтеву Nišville DOO за 300 (три
стотине) волонтера

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Решење о утврђивању цена
услуга превоза у јавном
градском и приградском
превозу путника на територији
Града Ниша

248.

53. седница
22.08.2013.
године

Решење о усвајању Извештаја о
извршењу буџета Града Ниша за
период јануар-јун 2013. године

Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке

Члан 76. Закона о буџетском
систему, члан 56. Статута
Града Ниша, члан 44. Одлуке
о буџету Града Ниша за 2013.
годину

249.

53. седница
22.08.2013.
године

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 19 став 2 Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима

250.

53. седница
22.08.2013.
године

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 36а. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину

251.

53. седница
22.08.2013.
године

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 36а. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину

Редни
број

Програм коришћења средстава за
унапређење безбедности
саобраћаја на територији Града
Ниша за 2013. годину
Решење о прихватању учешћа и
суфинансирање пројекта
„Смањење сиромаштва и
унапређење могућности
запошљавања маргинализованих и
угрожених група у Србији“
Решење којим се овлашћује
Градоначелник Града Ниша да
закључи Споразум о регулисању
међусобних обавеза са авио
компанијом „Montenegro Airlines“

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

252.

53. седница
22.08.2013.
године

253.

53. седница
22.08.2013.
године

254.

53. седница
22.08.2013.
године

255.

53. седница
22.08.2013.
године

256.

53. седница
22.08.2013.
године

Назив акта
Решење о давању сагласности на
Одлуку Управног одбора Јавног
комуналног предузећа "Тржница"
Ниш о утврђивању пијачне накнаде
на пијацама на територији Града
Ниша
Решења о давању сагласности ЈП
Дирекција за изградњу Града Ниша
за издавање меница ЈКП „Горица“
Ниш
Решење о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Управи за имовину и
инспекцијске послове
Решење о давању сагласности на
Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у
канцеларији заштитника грађана
Закључак којим се одбија као
неоснован захтев Радмиле
Стојиљковић из Ниша за изузеће
начелника Управе за имовину и
инспекцијске послове Љубише
Јанића

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 60. Закона о јавним
предузећима,
члана 28. Закона о
комуналним делатностима и
члан 27. Одлуке о комуналним
делатностима

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 46. Закона о локалној
самоуправи и
члан 56. Статута Града Ниша

Управа за имовину и
инспекцијске послове

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 17.Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Канцеларија заштитника
грађана

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 31. Одлуке о
заштитнику грађанa

Служба за послове
Градског већа
Управа за имовину и
инспекцијске послове

Чланови 32- 38. Закона о
општем управном поступку
и чланови 56. и 74. Статута
Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

257.

53. седница
22.08.2013.
године

258.

53. седница
22.08.2013.
године

259.

260.

Назив акта
Закључак којим се одбија као
неоснован захтев Радмиле
Стојиљковић из Ниша за изузеће
заменика начелника Управе за
имовину и инспекцијске послове
Срђана Лакетића
Мишљење по поднетом захтеву
Саше Стоиљковића, начелника
Управе за пољопривреду и развој
села за обављање функције члана
Скупштине друштва
„Пољопривредна стручна служба
Ниш“, ДОО

55. седница
28.08.2013.
године

Амандман Градског већа Града
Ниша на Предлог одлуке о
изменама и допунама Одлуке о
буџету Града Ниша за 2013. годину

55. седница
28.08.2013.
године

Изјашњење по Амандману број
1087 Одборничке групе Скупштине
Града Ниша „Нишка прича“ на
Предлог одлуке о изменама и
допунама Одлуке о буџету Града
Ниша за 2013. годину

Обрађивач акта

Правни основ

Служба за послове
Градског већа
Управа за имовину и
инспекцијске послове

Чланови 32- 38. Закона о
општем управном поступку
и чланови 56. и 74. Статута
Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Ччлан 28. став 4. Закона о
Агенцији за борбу против
корупције

Служба за послове
Градског већа
Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке
Служба за послове
Градског већа
Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке

Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 114 и члан
115 Пословника Скупштине
Града Ниша
Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша

Редни
број

261.

262.

263.

264.

265.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Изјашњење по Амандману број
1089 Одборничке групе Скупштине
55. седница
Града Ниша „Коалиција за Ниш“ на
28.08.2013.
Предлог одлуке о изменама и
године
допунама Одлуке о буџету Града
Ниша за 2013. годину
Решење о давању сагласности на
56. седница Одлуку Управног одбора Јавног
30.08.2013. комуналног предузећа „Градска
године
топлана“ Ниш о утврђивању цене
грејања
57. седница - Решење о изменама и допунама
19.09.2913. Решења број 1026-6/2013-03 од
године
09.07.2013. године
Закључак о достављању
Привредно-економском савету
57. седница - кварталних извештаја о
19.09.2913. реализацији Програма развоја
године
Града Ниша за 2013. годину и
података о идентификацији
инвестиционих локација
Закључак о прихватању
иницијативе Привредно-економског
57. седница - савета за сагледавање
19.09.2913. спровођења пројекта
године
„Истраживање мишљења пословне
заједнице Града Ниша у 2013.
години“

Обрађивач акта

Правни основ

Служба за послове
Градског већа
Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке

Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 60 Закона о јавним
предузећима, члан 28 Закона
о комуналним делатностима и
члан 27 Одлуке о комуналним
делатностима

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 36a. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину

Привредно-економски
савет

Члан 56 Статута града Ниша

Привредно-економски
савет

Члан 56 Статута града Ниша

Редни
број

266.

267.

268.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључак о прихватању
иницијативе Привредно-економског
57. седница - савета да се покрене поступак
19.09.2913. укључивања Града Ниша у процес
године
ресертификације општина са
повољном пословном климом
(НАЛЕД-ов програм сертификације)
Закључак којим се одбија као
неоснован захтев Вукане
57. седница Благојевић из Ниша за изузеће
19.09.2913.
начелника Управе за имовину и
године
инспекцијске послове Љубише
Јанића
Закључак о одобравању средстава
Градској општини Палилула на име
57. седница - плаћања закупа стамбеног
19.09.2913. простора за смештај породица
године
угрожених клизиштем у селу
Мрамор за период септембар и
октобар 2013. године

Обрађивач акта

Правни основ

Привредно-економски
савет

Члан 56 Статута града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 35, 36 и члан 230.
Закона о општем управном
поступку, члан 46. Закона о
локалној самоуправи и
члан 56. Статута Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Редни
број

269.

270.

271.

272.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Обрађивач акта

Решење којим се одобрава додела
легитимацијa за бесплатан превоз
у јавном градском и приградском
саобраћају на територији Града
Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву
57. седница Управа за комуналне
Туристичке организације Ниш за
19.09.2913.
делатности, енергетику и
500 (пет стотина) ходочасника који
године
саобраћај
ће бити гости Града Ниша, поводом
одржавања централне прославе
обележавања годишњице
Миланског едикта, дана 21.09.2013.
године
Решење о прихватању учешћа кроз
суфинансирање пројекта
58. седница Управа за привреду,
„Геронтолошки центар-дневни
26.09.2013.
одрживи развој и заштиту
боравак за дементне особе“, као
године
животне средине
локални партнер Геронтолошком
центру Ниш
Закључак којим се прихвата
59. седница - предлог Управе за комуналне
Управа за комуналне
04.10.2013. делатности, енергетику и саобраћај делатности, енергетику и
године
и одређује почетак грејне сезоне од
саобраћај
04. октобра 2013. године
Решење о прихватању учешћа и
суфинансирању пројекта
60. седница
„Изградња колектора за
Управа за пољопривреду
17.10.2013.
употребљене воде – Поповачки
и развој села
године
колектор (део деонице РШ 1-РШ
15+32м)“

Правни основ

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан I Решења о
утврђивању цена услуга
превоза у јавном градском и
приградском превозу путника
на територији Града Ниша

Члан 36а. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину

Члан 46 Одлуке о условима и
начину снабдевања
топлотном енергијом

Члан 36а Одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

273.

61. седница
28.10.2013.
године

274.

61. седница
28.10.2013.
године

275.

61. седница
28.10.2013.
године

276.

61. седница
28.10.2013.
године

277.

61. седница
28.10.2013.
године

Назив акта
Решење о усвајању Извештаја о
извршењу буџета Града Ниша за
период јануар-септембар 2013.
године
Решење о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
Правилника о организацији и
систематизацији радних места
Јавног прeдузећа за стамбене
услуге ''Нишстан'' Ниш
Решење о давању сагласности на
Правилник о измени и допуни
Правилника о организацији и
систематизацији послова у Јавно
комуналном предузећу за водовод
и канализацију „Наиссус“-Ниш
Решење о прихватању учешћа кроз
суфинансирање пројекта „Вести на
знаковном језику
Решење о прихватању учешћа кроз
суфинансирање пројекта
„Регионални центар за управљање
отпадом Келеш-ЈПП“

Обрађивач акта

Правни основ

Члан 76. Закона о буџетском
Управа за финансије,
систему, члан 56. Статута
изворне приходе локалне
Града Ниша и члан 44. Одлуке
самоуправе и јавне
о буџету Града Ниша за 2013.
набавке
годину
Управа за имовину и
инспекцијске послове

Члан 23. Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за стамбене
услуге „Нишстан“ Ниш

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 25. Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа
за водовод и канализацију
ЈКП "Наиссус" Ниш

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 36а. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 36а. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину

Редни
број

278.

279.

Број
седнице и
датум
одржавања

61. седница
28.10.2013.
године

61. седница
28.10.2013.
године

Назив акта
Решење о помоћи Града Ниша
Туристичкој организацији Ниш
(ТОН) у реализацији пројекта
„Менаџмент туристичких
дестинација Софија – Ниш“
(MOTODESTIN) који је одобрен у
оквиру Програма прекограничне
сарадње Бугарска – Србија
Истраживачко развојни програм
оцене квалитета ваздуха – путем
сензора, са проценом здравственог
ризика при краткотрајним
експозицијама, објављивањем
резултата у реалном времену и
предлогом мера за смањење
загађења 1.А. фаза

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 36а. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 24. Закона о заштити
животне средине, члан 2.
Закона о заштити ваздуха,
тачка 3. подтачка 5. Програма
коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту и
унапређење животне средине
Града Ниша за 2013. годину и
члан 7. Одлуке о накнади за
заштиту и унапређење
животне средине Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

280.

61. седница
28.10.2013.
године

281.

61. седница
28.10.2013.
године

282.

61. седница
28.10.2013.
године

Назив акта
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
одобри финансирање
„Истраживачко развојног програма
оцене квалитета ваздуха – путем
сензора, са проценом здравственог
ризика при краткотрајним
експозицијама, објављивањем
резултата у реалном времену и
предлогом мера за смањење
загађења 1. А. фаза“
Закључак о измени Закључка којим
се предлаже Градоначелнику
одобравање годишњих програма
по Предлогу одобравања
годишњих програма спортских
организација којима се
задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта Граду
Нишу
Закључак о одобравању средстава
Градској општини Палилула на име
плаћања закупа стамбеног
простора за смештај породица
угрожених клизиштем у селу
Мрамор за период новембар и
децембар 2013. године

Обрађивач акта

Правни основ

Тачка VI Програма коришћења
Управа за привреду,
средстава буџетског фонда за
одрживи развој и заштиту
заштиту и унапређење
животне средине
животне средине града Ниша
за 2013. годину

Управа за образовање,
културу, омладину и
спорт

Члан 19. Одлуке о
остваривању потреба и
интереса грађана у области
спорта у Граду Нишу

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Редни
број

283.

284.

285.

286.

287.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључaк којим се предлаже
Градоначелнику да у име Града
Ниша да изјаву Комесаријату за
избеглице Републике Србије о
спремности Града Ниша да
62. седница - учествује сопственим средствима
15.11.2013. у поступку доделе средстава
године
намењених породицама
(домаћинствима) интерно
расељених лица, којима ће се
пружити помоћ у побољшању
услова становања обезбеђивањем
домаћинства са окућницом
63. седница Решење о оснивању Локалног
23.11.2013.
антикорупцијског форума Ниш
године

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Члан 56. Статута Града Ниша

Локални план за борбу против
корупције Града Ниша

63. седница Решење о образовању Савета за
23.11.2013.
здравље Града Ниша
године

Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

63. седница - Решење о одређивању управе која
23.11.2013. ће обављати послове Саветника за
године
заштиту права пацијената
Решење о давању сагласности ЈП
63. седница Дирекција за изградњу Града Ниша
23.11.2013.
за издвање меница извођачу
године
радова ЈКП „Горица“ Ниш

Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Члан 13. Закона о
здравственој заштити,
чланови 38. и 42.Закона о
правима пацијената и члан 56.
Статута Града Ниша
Члан 38. Закона о правима
пацијената и члан 56. Статута
Града Ниша

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 46. Закона о локалној
самоуправи и члан 56.
Статута Града Ниша

Редни
број

288.

289.

290.

291.

292.

293.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Решење о давању сагласности на
63. седница Програм пружања димничарских
23.11.2013.
услуга ЈКП "Медиана" Ниш за 2014.
године
годину
Решење о давању сагласности на
63. седница - Одлуку о расписивању огласа за
23.11.2013. отуђење неизграђеног
године
грађевинског земљишта у јавној
својини јавним надметањем
63. седница - Решење о прихватању учешћa и
23.11.2013. финансирањa пројекта
године
„Телеасистенција“
63. седница - Решење о измени и допуни
23.11.2013. Решења број 1482-5/2013-03 од
године
28.10.2013.године
Решење о давању сагласности на
63. седница - Правилник о унутрашњој
23.11.2013. организацији и систематизацији
године
послова у Јавном комуналном
предузећу „Паркинг-сервис“-Ниш
Решење којим се одобрава додела
легитимације за бесплатан превоз
63. седница у јавном градском и приградском
23.11.2013.
саобраћају на територији Града
године
Ниша, за I (прву) зону, Жарку
Ранђеловићу из Ниша

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 6. Одлуке о
димничарским услугама

Управа за имовину и
инспекцијске послове

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 14. Одлуке о отуђењу и
давању у закуп грађевинског
земљишта

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

Члан 36а. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину
Члан 36а. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 26. Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа
"Паркинг-сервис"-Ниш

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан I Решења о
утврђивању цена услуга
превоза у јавном градском и
приградском превозу путника
на територији Града Ниша

Редни
број

294.

295.

296.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључак којим се препоручује ЈКП
63. седница - „Обједињена наплата“ Ниш да
23.11.2013. омогући дужницима да закључе
године
уговор о признању дуга и отплати
истог на рате
Закључак којим се препоручује ЈКП
„Обједињена наплата“ Ниш да
омогући лицима-корисницима
новчане социјалне помоћи и
корисницима права по оснуву
социјалних карата и уверења о
63. седница енергетски заштићеном купцу, која
23.11.2013.
имају неизмирене обавезе за
године
пружене услуге, према евиденцији
система обједињене наплате и
налазе се у евиденцији Центра за
социјални рад „Свети Сава“ Ниш,
да закључује уговор о признању
дуга и отплати истог на рате
Закључак о иницирању покретање
поступка преноса права
63. седница управљања, коришћења и
23.11.2013.
инвестиционих права на Нишкој
године
Тврђави, са Републике Србије на
Град Ниш

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56 Статута Града Ниша

Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Члан 56 Статута Града Ниша

Управа за имовину и
инспекцијске послове

Члан 72. Пословника о раду
Градског веће Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Обрађивач акта

Правни основ

297.

Изјашњење по Амандману број
1415 Одборничке групе Скупштине
64. седница - Града Ниша Демократска странка
28.11.2013. Србије на Предлог одлуке о
године
изменама Одлуке о финансијској
подршци породици са децом на
територији Града Ниша

Служба за послове
Градског већа
Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша

298.

65. седница - Тарифни систем у јавном градском
10.12.2013. и приградском превозу путника на
године
територији Града Ниша

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

299.

Решење о утврђивању цена услуга
65. седница превоза у јавном градском и
10.12.2013.
приградском превозу путника на
године
територији Града Ниша

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

300.

65. седница - Решење о именовању председника
10.12.2013. и чланова Савета за грађанске
године
иницијативе

Служба за послове
Градског већа

301.

Закључак о подношењу захтева
Министарству просвете, науке и
65. седница - технолошког развоја – Школска
10.12.2013. управа у Нишу, за добијање
године
сагласности за већи број васпитних
група у Предшколској установи
„Пчелица“

Управа за образовање,
културу, омладину и
спорт

Члан 32 Одлуке о jaвном
градском и приградском
превозу путника на територији
града Ниша
Члан 23 Закона о превозу у
друмском саобраћају и члан
31 Одлуке о јавном градском и
приградском превозу путника
на територији Града Ниша
Члан 23 Закона о превозу у
друмском саобраћају и члана
31 Одлуке о јавном градском и
приградском превозу путника
на територији Града Ниша

Члан 56. Статута Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
Назив акта
датум
одржавања
65. седница - Годишњи план рада Одељења
10.12.2013. комуналне полиције Града Ниша за
године
2014. годину
Амандман Градског већа Града
Ниша на Предлог одлуке о
утврђивању прихода који припадају
66. седница граду, односно градским
16.12.2013.
општинама и распореду
године
трансферних средстава из буџета
Града Ниша градским општинама у
2014. години
Изјашњење по Амандману број
1570 одборнице Скупштине Града
66. седница Ниша Душице Давидовић на
16.12.2013.
Предлог одлуке о правима из
године
области социјалне заштите на
територији Града Ниша

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша

Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке

Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 114 и члан
115 Пословника Скупштине
Града Ниша

Служба за послове
Градског већа
Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша

305.

Изјашњење по Амандману број
66. седница - 1578 Одборничке групе Скупштине
16.12.2013. Града Ниша „Избор за бољи живот“
године
на Предлог одлуке о буџету Града
Ниша за 2014. годину

Служба за послове
Градског већа
Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке

Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша

306.

Изјашњење по Амандману број
1579 одборнице Скупштине Града
66. седница Ниша Драгане Стојановић Крстић
16.12.2013.
на Предлог плана генералне
године
регулације подручја Градске
општине Црвени Крст - друга фаза

Служба за послове
Градског већа
Управа за планирање и
изградњу

Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша

302.

303.

304.

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Обрађивач акта

Правни основ

Служба за послове
Градског већа
Управа за планирање и
изградњу

Члан 46 Закона о локалној
самоуправи, члан 56 Статута
Града Ниша и члан 115
Пословника Скупштине Града
Ниша

308.

67. седница - Програм контроле квалитета
20.12.2013. ваздуха на територији Града Ниша
године
за 2013/2014. годину

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 9. став 2. и члана 15.
став 1. и 3. Закона о заштити
ваздуха и члан 7 Одлуке о
накнади за заштиту и
унапређење животне средине
Града Ниша

309.

Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
67. седница одобри финансирање Програма
20.12.2013.
контроле квалитета ваздуха на
године
територији града Ниша за
2013/2014. годину

Тачка VI Програма коришћења
Управа за привреду,
средстава буџетског фонда за
одрживи развој и заштиту
заштиту и унапређење
животне средине
животне средине града Ниша
за 2013. годину

310.

Решење о утврђивању цена услуга
67. седница превоза у јавном градском и
20.12.2013.
приградском превозу путника на
године
територији Града Ниша

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

307.

Назив акта

Изјашњење по Амандману број
1580 одборнице Скупштине Града
66. седница Ниша Драгане Стојановић Крстић
16.12.2013.
на Предлог плана генералне
године
регулације подручја Градске
општине Црвени Крст - друга фаза

Члан 23 Закона о превозу у
друмском саобраћају и члан
31 Одлуке о јавном градском и
приградском превозу путника
на територији Града Ниша

Редни
број

311.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Решење о помоћи Града Ниша
Регионалном центру за развој
малих и средњих предузећа и
предузетништва – Ниш Д.О.О. Ниш
у реализацији пројекта „Откриј
незнану страну Балкана“ који је
одобрен у оквиру Програма
прекограничне сарадње Бугарска67. седница - Србија, по II позиву Министарства
20.12.2013. за регионални развој и јавне
године
радова Републике Бугарске у
сарадњи са Канцеларијом за
европске интеграције Владе
Републике Србије бр.
2007CB16IPO006–2011-2 од
22.11.2011. године, за прикупљање
предлога пројеката за побољшање
прекограничне сарадње између
Бугарске и Србије

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 36а. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину

Редни
број

312.

313.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Обрађивач акта

Решење о помоћи Града Ниша
Регионалном центру за развој
малих и средњих предузећа и
предузетништва – Ниш Д.О.О. Ниш
у реализацији пројекта „Пословање
без граница“ који је одобрен у
оквиру Програма прекограничне
сарадње Бугарска-Србија, по II
67. седница Управа за привреду,
позиву Министарства за
20.12.2013.
одрживи развој и заштиту
регионални развој и јавне радове
године
животне средине
Републике Бугарске у сарадњи са
Канцеларијом за европске
интеграције Владе Републике
Србије бр.2007CB16IPO006–2011-2
од 22.11.2011. године, за
прикупљање предлога пројеката за
побољшање прекограничне
сарадње између Бугарске и Србије
Амандман Градског већа Града
68. седница - Ниша на Предлог програма
Управа за планирање и
25.12.2013. уређивања грађевинског земљишта
изградњу
године
и изградње са финансијским
планом за 2014. годину

Правни основ

Члан 36а. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2013. годину

Члана 46. Закона о локалној
самоуправи и члана 56.
Статута града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

314.

70. седница 23.01.2014.
године

315.

70. седница 23.01.2014.
године

316.

70. седница 23.01.2014.
године

317.

70. седница 23.01.2014.
године

318.

71. седница 27.01.2014.
године

Назив акта
Решење о додели награда
најбољим студентима за
постигнути успех у току студија и
дипломираним студентима са
просечном оценом 10 факултета
Универзитета у Нишу у 2013.
години
Решење о прихватању учешћа и
суфинансирању пројекта „Сервис
персоналних асистената Ниш 4 –
СПАН 4“
Закључак о одобравању средстава
Градској општини Палилула на име
плаћања закупа стамбеног
простора за смештај породица
угрожених клизиштем у селу
Мрамор за период јануар и
фебруар 2014. године
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику, да у име Града
Ниша, потпише Уговор о пословно
– техничкој сарадњи са ЕД
Југоисток д.о.о. Ниш и Johnson
electric д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на
Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у
Управи Градске општине Палилула

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за образовање

Члан 32. став 3. Одлуке о
јавним признањима Града
Ниша и члан 56. Статута
Града Ниша

Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 37. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2014.годину

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Служба за послове
Градоначелника

Члан 56. Статута Града Ниша

Управа Градске општине
Палилула

Члан 104 Статута Града Ниша

Редни
број

319.

320.

321.

322.

323.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Програм коришћења средстава за
71. седница унапређење безбедности
27.01.2014.
саобраћаја на територији Града
године
Ниша за 2014. годину
Закључак о усвајању Извештаја о
72. седница раду Савета за безбедност
27.01.2014.
саобраћаја Града Ниша у 2013.
године
години
Решење о давању сагласности на
Одлуку Надзорног одбора ЈКП
72. седница „Наиссус“ – Ниш о одобравању
27.01.2014.
јемства ФК „Раднички“ Ниш за
године
уредно извршење уговора о
репрограму дуга
Одлука о расписивању јавних
огласа за постављење начелника
градских управа Града Ниша и то:
74. седница - Управе за имовину и
11.02.2014.
инспекцијске послове
године
- Управе за привреду, одрживи
развој и заштиту животне
средине
74. седница - Закључак о објављивању јавних
11.02.2014. огласа за начелнике градских
године
управа Града Ниша

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 19 став 2 Закона о
безбедности саобраћаја на
путевима

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 28. Одлуке о оснивању
Jавног комуналног предузећа
за водовод и канализацију
''Наиссус'' Ниш

Служба за послове
Градског већа

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. и члан 66. Закона о
локалној самоуправи, члан 6.
Закона о радним односима у
државним органима, члан 67
Статута Града Ниша, члан 14,
члан 15 и члан 33. Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша
Члана 72. и 95. Пословника о
раду Градског већа Града
Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

324.

75. седница 24.02.2014.
године

325.

75. седница 24.02.2014.
године

326.

75. седница 24.02.2014.
године

327.

75. седница 24.02.2014.
године

Назив акта
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша
одобравање годишњих програма
по Предлогу одобравања
годишњих програма спортских
организација којима се
задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у Граду
Нишу
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша
одобравање посебних програма по
Предлогу одобравања посебних
програма спортских организација
којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта
у Граду Нишу
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику доношење
решења о додели стимулативних
средстава спортским
организацијама
Решење о давању сагласности на
Правилник о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у
Управи за културу

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за омладину и
спорт

Члан 19. и 22. Одлуке о
остваривању потреба и
интереса грађана у области
спорта у Граду Нишу

Управа за омладину и
спорт

Члан 22. Одлуке о
остваривању потреба и
интереса грађана у области
спорта

Управа за омладину и
спорт

Управа за културу

Члан 23. став 5. Одлуке о
остваривању потреба и
интереса грађана у области
спорта у Граду Нишу и члан
56 Статута Града Ниша
Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 19. Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Редни
број

328.

329.

330.

331.

332.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Решење о давању сагласности на
75. седница Правилник о унутрашњем уређењу
24.02.2014.
и систематизацији радних места у
године
Управи за образовање
Решење о давању сагласности на
75. седница Правилник о унутрашњем уређењу
24.02.2014.
и систематизацији радних места у
године
Управи за омладину и спорт
Решење о прихватању реализације
75. седница - пројекта „Подршка у изради
24.02.2014. локалног плана управљања
године
отпадом“, који Град Ниш реализује
у оквиру Програма Exchange 4
75. седница - Решење о прихватању учешћа у
24.02.2014. пројекту ELAIN (Међубалканска
године
мрежа еколошких локалних власти)
Решење о измени Решења о
прихватању учешћа и
суфинансирању пројекта
„Покретање другог инкубационог
76. седница циклуса и оснивање Центра за
24.02.2014.
информационо-комуникационе
године
технологије Инкубатор центра у
Нишу“, број 2939/2009-01 од
11.11.2009. године и број 499/201201 од 27.02.2012. године

Обрађивач акта

Управа за образовање

Управа за омладину и
спорт

Правни основ
Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 19. Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша
Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 19. Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 37. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2014. годину

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 37. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2014. годину

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 37. Одлуке о Буџету
Града Ниша за 2014. годину

Редни
број

333.

334.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључак којим се овлашћује
Градоначелник Града Ниша да у
име Града Ниша са ЈКП „Градска
топлана“ Ниш и Југоросгаз а.д.
76. седница Београд закључи Протокол о
24.02.2014.
регулисању начина измирења дела
године
обавеза ЈКП „Градска топлана“
Ниш за испоручени гас за сезону
2013/2014 према испоручиоцу
Југоросгаз а.д. Београд

77. седница
- 10.03.2014.
године

Оперативни план одбране од
поплава на територији Града Ниша
за воде II реда за 2014. годину

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша

Управа за пољопривреду
и развој села

Члан 55. став 5. Закона о
водама, члан 3. Одлукe о
приступању и изради
Оперативног плана одбране
од поплава на територији
Града Ниша за воде II реда и
Мишљење Јавног
водопривредног предузећа
„СРБИЈАВОДЕ“ Београд,
Водопривредни центар
„Морава“ Ниш, бр.07 – 982/2
од 26.02. 2014. године

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

77. седница
- 10.03.2014.
године

Програм коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту
животне средине Града Ниша за
2014. годину

336.

77. седница
- 10.03.2014.
године

Извештај о спровођењу поступка
јавног оглашавања Комисије за
разматрање пријава на јавне
огласе за постављење начелника и
заменика начелника градских
управа Града Ниша

337.

77. седница
- 10.03.2014.
године

Одлука о избору кандидата за
начелника Управе за имовину и
инспекцијске послове

335.

Обрађивач акта

Правни основ

Члан 100. став 4. Закона о
заштити животне средине,
члан 7. Одлуке о Буџетском
фонду за заштиту животне
средине Града Ниша, члан 56.
Управа за привреду,
Статута Града Ниша,
одрживи развој и заштиту Национални програм заштите
животне средине
животне средине и
Сагласност Министарства
енергетике, развоја и заштите
животне средине Републике
Србије бр.401-00-00094/2014,
од 27.01.2014. године
Комисија за разматрање
Члан 56. Статута Града Ниша
пријава на јавне огласе
и Одлука о расписивању
за постављење
јавних огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
начелника градских
Града Ниша
управа Града Ниша
Члан 10. Закона о радним
односима у државним
органима, члан 56. Закона o
локалној самоуоправи, члан
Служба за послове
67. Статута Града Ниша и
Градског већа
Одлука о расписивању јавних
огласа за постављење
начелника градских управа
Града Ниша

Редни
број

338.

339.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Обрађивач акта

Правни основ

77. седница
- 10.03.2014.
године

Одлука о избору кандидата за
начелника Управе за привреду,
одрживи развој и заштиту животне
средине

Служба за послове
Градског већа

Члан 10. Закона о радним
односима у државним
органима, члан 56. Закона o
локалној самоуоправи, члан
67. Статута Града Ниша и
Одлука о расписивању јавних
огласа за постављење
начелника градских управа
Града Ниша

77. седница
- 10.03.2014.
године

Закључак којим се предлаже
Градоначенику да у име Града
Ниша дâ изјаву ресорном
Министарству регионалног развоја
и локалне самоуправе да су у 2014.
години буџетом Града Ниша
обезбеђена средства за
суфинансирање завршетка
пројеката који су Одлуком о
распореду и коришћењу средстава
за реализацију пројеката
Националног инвестиционог плана
утврђених Законом о буџету
Републике Србије за 2012. годину
(„Службени гласник РС“, број
96/2012, 110/2012 и 116/2012)
одобрени Граду, у износу од
најмање 2.500.000,00 динара, за
следеће пројекте, и то:
1. „Изградња Основне школе

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 37. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2014. годину

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

340.

77. седница
- 10.03.2014.
године

341.

77. седница
- 10.03.2014.
године

Назив акта

Обрађивач акта

„Војислав Илић Млађи“ у селу
Горњи Комрен и
2. „Изградња Основне школе
„Десанка Максимовић“ у селу
Мрамор
Закључак којим се покреће
иницијатива за израду пројекта
замене котлова на лож уље,
котловима на дрвену биомасу
Управа за комуналне
(пелет), односно природни гас, у
делатности, енергетику и
школским и предшколским
саобраћај
установама Града Ниша, у циљу
примене мера побољшања
енергетске ефикасности
Закључак којим Градско веће Града
Ниша подржава акцију коју
спроводи Влада Републике Србије
- Канцеларија за Косово и Метохију
„Обезбеђивање услова за рад
Управа за финансије,
васпитно-образовних институција
изворне приходе локалне
на територији Аутономне покрајине
самоуправе и јавне
Косово и Метохија“ и акцију доделе
набавке
новчане помоћи најугроженијим
студентима на територији
Аутономне покрајине Косово и
Метохије за школску 2013/2014.
годину

Правни основ

Члан 56. Статута Града Ниша

Чланови 2. и 72. Пословника о
раду Градског већа Града

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

342.

Решење о давању сагласности на
Правилник о унутрашњој
78. седница организацији и систематизацији
13.03.2014.
послова у Јавном комуналном
године
предузећу Дирекција за јавни
превоз Града Ниша

343.

Решење о давању сагласности на
Методологију одређивања накнаде
79. седница за одлагање комуналног отпада,
20.03.2014.
која је усвојена Одлуком Надзорног
године
одбора Јавног комуналног
предузећа "Медиана" Ниш

344.

345.

346.

347.

Решење о давању сагласности на
79. седница - Одлуку Надзорног одбора Јавног
20.03.2014. комуналног предузећа "Медиана"
године
Ниш о цени одлагања комуналног
отпада
79. седница Решење о опредељењу средстава
20.03.2014.
за набавку противградних ракета
године
Програм развоја комуналне
79. седница инфраструктуре на сеоском
20.03.2014.
подручју Града Ниша за 2014.
године
годину
79. седница - Програм спровођења дезинсекције
20.03.2014. на територији Града Ниша за 2014.
године
годину

Обрађивач акта

Правни основ

ЈКП Дирекција за јавни
превоз Града Ниша

Члан 24. Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа
Дирекција за јавни превоз
Града Ниша

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај
Управа за пољопривреду
и развој села

Члан 60. Закона о јавним
предузећима, члан 27. Одлуке
о оснивању ЈКП „Медиана“
Ниш и члан 24. Одлуке о
одржавању чистоће на
површинама јавне намене и
управљању отпадом
Члан 60. Закона о јавним
предузећима, члан 28. Закона
о комуналним делатностима и
члан 27. Одлуке о комуналним
делатностима
Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 8. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2014. годину

Управа за пољопривреду
и развој села

Члан 21. Статута Града Ниша

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 7. Одлуке о накнади за
заштиту и унапређење
животне средине Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

348.

79. седница 20.03.2014.
године

349.

79. седница 20.03.2014.
године

350.

79. седница 20.03.2014.
године

351.

79. седница 20.03.2014.
године

Назив акта
Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
одобри финансирање Програма
спровођења дезинсекције на
територији града Ниша за 2014.
годину
Решење којим се прихвата учешће
и финансирање пројекта
„Одрживост унапређења сектора
превоза путника на линији 34А и
34Б у Нишу-II фаза“
Решење којим се прихвата захтев
Градске општине Пантелеј за
пружање помоћи Града Ниша
Градској општини Пантелеј у
реализацији пројекта „Модерна и
безбедна транспортна
инфраструктура“ који је одобрен у
оквиру Програма прекограничне
сарадње Бугарска-Србија
Решење којим се прихвата
реализацијa пројекта „Имовина
локалне самоуправе у процесима
европских интеграција“, који је Град
Ниш аплицирао у оквиру Програма
Exchange 4, који финансира
Европска унија (IPA 2012)

Обрађивач акта

Правни основ

Тачка 8. Програма коришћења
Управа за привреду,
средстава Буџетског фонда за
одрживи развој и заштиту
заштиту животне средине
животне средине
Града Ниша за 2014. годину
Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 37. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2014. годину

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 37 Одлуке о буџету
Града Ниша за 2014. годину

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 37 Одлуке о буџету
Града Ниша за 2014. годину

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Обрађивач акта

352.

Решење о привременом удаљењу
80. седница са рада начелника Управе за
04.04.2014.
комуналне делатности, енергетику
године
и саобарћај

Служба за послове
Градског већа

353.

Одлука о расписивању јавних
81. седница огласа за постављење начелника и
07.04.2014.
заменика начелника градских
године
управа Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

354.

355.

356.

Закључак о објављивању јавних
81. седница огласа за начелнике и заменике
07.04.2014.
начелника градских управа Града
године
Ниша
81. седница - Програм систематске дератизације
07.04.2014. на територији Града Ниша за 2014.
године
годину
Програм мера подршке за
81. седница - спровођење пољопривредне
07.04.2014. политике и политике руралног
године
развоја за територију Града Ниша
за 2014. годину

Служба за послове
Градског већа
Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај
Управа за пољопривреду
и развој села

Правни основ
чл Члан ан 166 и 168 Закона о
раду, члан 56 Статута града
Ниша и члан 71 став 2 Одлуке
о организацији градских
управа града Ниша
Члан 56 и члан 66 Закона о
локалној самоуправи, члан 6
Закона о радним односима у
државним органима, члан 67
Статута Града Ниша и
чланови 9,10,11,33 и 34
Одлуке о организацији
градских управа Града Ниша
Члан 72. и 95. Пословника о
раду Градског већа Града
Ниша
Члан 8. Законом о заштити
становништва од заразних
болести
Члан 13. Закона о
подстицајима у пољопривреди
и руралном развоју и члан 8.
Одлуке о оснивању Буџетског
фонда за пољопривреду и
рурални развој Града Ниша

Редни
број

357.

358.

359.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Решење којим се утврђује
регресирање трошкова од стране
буџета Града Ниша за боравак
деце основношколског узраста од I
81. седница - до IV разреда у дечијем
07.04.2014. одмаралишту чији је оснивач Град
године
Ниш, у организацији основних
школа са територије града Ниша и
учешће деце у настави у природи
за талентоване ученике од V до VIII
разреда
Решење о измени и допуни
Решења о додели награда
најбољим студентима за
81. седница - постигнути успех у току студија и
07.04.2014. дипломираним студентима са
године
просечном оценом 10 факултета
Универзитета у Нишу у 2013.
години, број 79-4/2014-03 од
23.1.2014. године

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Члан 56. Статута града Ниша
и члан 33.Одлуке о
финансијској подршци
породици са децом на
територији Града Ниша

Управа за образовање

Члан 32. став 3. Одлуке о
јавним признањима Града
Ниша и члан 56. Статута
Града Ниша

Управа за финансије,
81. седница - Закључак о поступку евидентирања
изворне приходе локалне
07.04.2014. непокретности на територији Града
самоуправе и јавне
године
Ниша
набавке

Члан 56. Статута Града Ниша

Редни
број

360.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључaк којим се предлаже
Градоначелнику да у име Града
Ниша да изјаву Комесаријату за
избеглице и миграције Републике
Србије о спремности Града Ниша
да учествује сопственим
81. седница средствима у поступку доделе
07.04.2014.
средстава намењених за економско
године
оснаживање избеглица на њиховој
територији, кроз доходовне
активности, на основу расписаног
Јавног позива Комесаријата за
избеглице и миграције Републике
Србије од 06.03.2014. године

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Члан 56. Статута Града Ниша

Редни
број

361.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључaк којим се предлаже
Градоначелнику да у име Града
Ниша да изјаву Комесаријату за
избеглице и миграције Републике
Србије о спремности Града Ниша
да учествује сопственим
средствима у поступку доделе
81. седница средстава намењених стварању и
07.04.2014.
побољшавању услова становања
године
породица избеглица на њиховој
територији, кроз набавку
грађевинског материјала, на основу
расписаног Јавног позива
Комесаријата за избеглице и
миграције Републике Србије од
06.03.2014.године

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Члан 56. Статута Града Ниша

Редни
број

362.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључaк којим се предлаже
Градоначелнику да у име Града
Ниша да изјаву Комесаријату за
избеглице и миграције Републике
Србије о спремности Града Ниша
да учествује сопственим
средствима у поступку доделе
84. седница - средстава намењених
11.04.2014. побољшавању услова становања
године
интерно расељених лица док су у
расељеништву, која живе на
њиховој територији, за набавку
грађевинског материјала, на основу
расписаног Јавног позива
Комесаријата за избеглице и
миграције Републике Србије од
20.03.2014.године

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Члан 56. Статута Града Ниша

Редни
број

363.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључaк којим се предлаже
Градоначелнику да у име Града
Ниша, да изјаву Комесаријату за
избеглице и миграције Републике
Србије о спремности Града Ниша
да учествује сопственим
средствима, у поступку доделе
средстава намењених за набавку и
доделу робе и материјала за
84. седница покретање, развој и унапређење
11.04.2014.
доходовних активности у
године
пољопривредној, занатској,
услужној или другој самосталној
делатности за интерно расељена
лица док су у расељеништву, која
живе на њиховој територији, на
основу расписаног Јавног позива
Комесаријата за избеглице и
миграције Републике Србије од
20.03.2014.године

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Члан 56.Статута Града Ниша

Редни
број

364.

365.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључaк којим се предлаже
Градоначелнику да у име Града
Ниша, да изјаву Комесаријату за
избеглице и миграције Републике
Србије о спремности Града Ниша
да учествује сопственим
средствима, у поступку доделе
84. седница средстава намењених за доделу
11.04.2014.
помоћи интерно расељеним
године
лицима док су у расељеништву,
која живе на њиховој територији, за
куповину сеоске куће са окућницом,
на основу расписаног Јавног
позива Комесаријата за избеглице
и миграције Републике Србије од
20.03.2014.године
Решење о давању сагласности на
Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Наиссус“ Ниш, којом се утврђује
начин обрачуна цене и количине
85. седница испоручене воде Корисницима са
16.04.2014.
територије Града Ниша који се
године
снабдевају са заједничког
водомера (Мрамор, Сечаница,
Крушце, Горњи Матејевац, Хум,
Кнез Село и Чамурлија)

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Члан 56.Статута Града Ниша

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 60. Закона о јавним
предузећима и члан 28.
Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа за
водовод и канализацију
„Наиссус“ Ниш

Редни
број

366.

367.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључак о одобравању средстава
Градској општини Палилула на име
85. седница - плаћања закупа стамбеног
16.04.2014. простора за смештај породица
године
угрожених клизиштем у селу
Мрамор за период март и април
2014. године
Закључак о покретању поступка да
86. седница - се пред надлежним судом у
30.04.2014. ванпарничном поступку постави
године
привремени заступник ЈП
Дирекција за изградњу Града Ниша

Обрађивач акта

Правни основ

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Члан 56. Статута Града Ниша

368.

87. седница - Решење о давању сагласности на
15.05.2014. Програм одлагања комуналног
године
отпада за 2014. годину

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 23. Одлуке о
одржавању чистоће на
површинама јавне намене и
управљању комуналним
отпадом

369.

87. седница - Решење о давању сагласности на
15.05.2014. Програм рада Зоохигијенске
године
службе за 2014. годину

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша

370.

Решење о давању сагласности на
87. седница Програм одржавања јавне хигијене
15.05.2014.
на територији Града Ниша за 2014.
године
годину

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 5. Одлуке о одржавању
чистоће на површинама јавне
намене и управљању
комуналним отпадом

Редни
број

371.

372.

373.

374.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Решење о давању сагласности на
87. седница Програм сакупљања отпада и
15.05.2014.
прања типских посуда за 2014.
године
годину
Закључак којим се покреће
иницијатива за предузимање
87. седница активности у циљу уређивања
15.05.2014.
статуса Јавног предузећа Завод за
године
урбанизам Ниш као регионалног
центра
87. седница Закључак о доприносу носиоца
15.05.2014.
јавних функција мерама штедње
године
Закључак о давању сагласности да
Град Ниш закључи са ЈКП
„Медиана“ Ниш Споразум о
регулисању међусобних права и
87. седница - обавеза, којим ће се дефинисати
15.05.2014. начин отплате дуговања Града
године
Ниша по испостављеним
ситуацијама за извршене услуге
хватања, чувања и лишавања
живота напуштених паса и мачака
на савремен и хуман начин

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 16. Одлуке о
одржавању чистоће на
површинама јавне намене и
управљању комуналним
отпадом

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 56 Статута Града Ниша

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша

Редни
број

375.

376.

377.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључак о давању сагласности да
Град Ниш закључи са ЈКП
„Медиана“ Ниш Споразум о
87. седница - регулисању међусобних права и
15.05.2014. обавеза, којим ће се дефинисати
године
начин отплате дуговања Града
Ниша по испостављеним
ситуацијама за извршене услуге
јавне хигијене
Информација у вези са стањем и
88. седница активностима које се предузимају у
19.05.2014.
циљу превазилажења проблема
године
насталих поводом поплаве
88. седница - Одлука о пружању помоћи
19.05.2014. угроженим подручјима од поплаве
године
на територији Републике Србије

378.

Информација поводом активности
88. седница у вези спровођења градске славе
19.05.2014.
Града Ниша „Цар Константин и
године
царица Јелена“

379.

Решење о образовању Комисије за
89. седница утврђивање и процену штете
22.05.2014.
настале од елементарне непогодегодине
поплаве на територији Града Ниша

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша

проф.др Жарко
Ранковић, члан Градског
већа Града Ниша
Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Срђан Алексић, члан
Градског већа Града
Ниша
Бојана Симовић,
директорка Установе
Нишки културни центар
Служба за послове
Градског већа

Члан 4. став 1. алинеа 4.
Одлуке о орагнизацији и
функционисању цивилне
заштите на територији Града
Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Обрађивач акта

Правни основ

380.

90. седница - Решење о привременом удаљењу
26.05.2014. са рада начелника Управе за
године
имовину и инспексијске послове

Служба за послове
Градског већа

Члан 166 и 168 Закона о раду,
члан 56 Статута града Ниша и
члан 71 став 2 Одлуке о
организацији градских управа
града Ниша

381.

Решење о давању сагласности на
91. седница - Програм одржавања парковског и
30.05.2014. дечијег мобилијара и новогодишње
године
и божићне декорације у граду ЈКП
''Горица'' Ниш за 2014. годину

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 5. Одлуке о уређењу и
одржавању паркова, зелених
и рекреационих површина

382.

91. седница - Решење о давању сагласности на
30.05.2014. Програм рада дежурне службе ЈКП
године
''Горица'' Ниш за 2014. годину

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 13. Одлуке о
уређивању и одржавању
гробаља и сахрањивању

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута града Ниша
и члан 13. Одлуке о
уређивању и одржавању
гробаља и сахрањивању

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 5. Одлуке о уређењу и
одржавању паркова, зелених
и рекреационих површина

Управа за привреду,
одрживи развој и заштиту
животне средине

Члан 72. Пословника о раду
Градског већа Града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

383.

384.

385.

386.

Назив акта

Решење о давању сагласности на
91. седница - Програм уређења и одржавања
30.05.2014. градских гробаља у употреби
године
Јавног комуналног предузећа
''Горица'' Ниш за 2014. годину
Решење о давању сагласности на
91. седница Програм уређења и одржавања
30.05.2014.
јавних зелених површина ЈКП
године
''Горица'' Ниш за 2014. годину
91. седница - Решење о приступању изради
30.05.2014. Акционог плана одрживог развоја
године
Града Ниша 2015-2020 године
91. седница - Решење о измени Решења о
30.05.2014. образовању Савета за
године
ревитализацију Нишке тврђаве

Редни
број

387.

388.

389.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Решење којим се констатује
91. седница - престанак важности Решења о
30.05.2014. привременом удаљењу са рада
године
Миодрагу Брешковићу због
укидања притвора
Решење о престанку важења
Решења о образовању Комисије за
91. седница процену штете од елементарних
30.05.2014.
непогода на пољопривредном
године
земљишту, објектима и усевима на
територији града Ниша
Закључак о одобравању средстава
Градској општини Палилула на име
91. седница - плаћања закупа стамбеног
30.05.2014. простора за смештај породица
године
угрожених клизиштем у селу
Мрамор за период мај и јун 2014.
Године

390.

91. седница Решење о разрешењу председника
30.05.2014.
Савета за здравље Града Ниша
године

391.

92. седница - Програм Уређења Спомен парка
05.06.2014. Бубањ и одржавање споменика
године
природе

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за грађанска
стања и опште послове

Члан 166. Закона о раду и
члан 71. став 2. Одлуке о
организацији градских управа
града Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 4. став 1. алинеја 4.
Одлуке о организацији и
функционисању цивилне
заштите на територији Града
Ниша

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Члан 13. Закона о
здравственој заштити,
чланова 38 и 42. Закона о
правима пацијената и члан 56.
Статута Града Ниша
Управа за привреду,
Члан 7. Одлуке о накнади за
одрживи развој и заштиту
заштиту и унапређење
животне средине
животне средине Града Ниша
Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

392.

Закључак којим се предлаже
92. седница - Градоначелнику Града Ниша да
05.06.2014. одобри финансирање Програма
године
„Уређење Спомен парка Бубањ и
одржавање споменика природе“

393.

92. седница - Програм уређења међублоковског
05.06.2014. зеленила у циљу унапређења
године
животне средине

394.

Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да
92. седница одобри финансирање Програма
05.06.2014.
„Уређење међублоковског
године
зеленила у циљу унапређење
животне средине“

395.

Решење о утврђивању цена услуга
92. седница превоза у јавном градском и
05.06.2014.
приградском превозу путника на
године
територији Града Ниша

396.

Решење о изменама Тарифног
92. седница система у јавном градском и
05.06.2014.
приградском превозу путника на
године
територији Града Ниша

Обрађивач акта

Правни основ

Тачка 8. Програма коришћења
средстава Буџетског фонда за
Управа за привреду,
заштиту животне средине
одрживи развој и заштиту Града Ниша за 2014. годину и
животне средине
Програм „Уређење Спомен
парка Бубањ и одржавање
споменика природе“
Управа за привреду,
Члан 7 Одлуке о накнади за
одрживи развој и заштиту
заштиту и унапређење
животне средине
животне средине Града Ниша
Тачка 8. Програма коришћења
средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине
Управа за привреду,
града Ниша за 2014. годину и
одрживи развој и заштиту
Програм „Уређење
животне средине
међублоковског зеленила у
циљу унапређења животне
средине“
Члан 23 Закона о превозу у
Управа за комуналне
друмском саобраћају и члан
делатности, енергетику и 31 Одлуке о јавном градском и
саобраћај
приградском превозу путника
на територији Града Ниша
Члан 32 Одлуке о jaвном
Управа за комуналне
градском и приградском
делатности, енергетику и
превозу путника на територији
саобраћај
града Ниша

Редни
број

397.

398.

399.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Решење о давању сагласности на
92. седница - Правилник о унутрашњем уређењу
05.06.2014. и систематизацији радних места у
године
Управи за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту
Решење о давању сагласности на
Одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа "Наиссус"
Ниш о ценама за обављање
92. седница комуналне делатности извођења
05.06.2014.
радова на изградњи и
године
реконструкцији водоводне мреже и
повезивања новоизграђених мрежа
на постојећи систем на територији
града Ниша
Извештај о спровођењу поступка
јавног оглашавања Комисије за
93. седница разматрање пријава на јавне
25.06.2014.
огласе за постављење начелника и
године
заменика начелника градских
управа Града Ниша

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 19. Одлуке о
организацији градских управа
Града Ниша

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 60. Закона о јавним
предузећима, члан 28. Закона
о комуналним делатностима и
члан 27. Одлуке о комуналним
делатностима

Комисија за разматрање
пријава на јавне огласе
за постављење
начелника и заменика
начелника градских
управа Града Ниша

Одлука о расписивању јавног
огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Обрађивач акта

400.

93. седница Одлука о избору кандидата за
25.06.2014.
начелника Управе за образовање
године

Управа за грађанска
стања и опште послове

401.

93. седница Одлука о избору кандидата за
25.06.2014.
начелника Управе за културу
године

Управа за грађанска
стања и опште послове

Правни основ
Члан 10. Закона о радним
односима у државним
органима, члан 56. Закона o
локалној самоуоправи, члан
67. Статута Града Ниша и
Одлука о расписивању јавног
огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша
Члан 10. Закона о радним
односима у државним
органима, члан 56. Закона o
локалној самоуоправи, члан
67. Статута Града Ниша и
Одлука о расписивању јавног
огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша

Редни
број

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Обрађивач акта

402.

93. седница - Одлука о избору кандидата за
25.06.2014. начелника Управе за омладину и
године
спорт

Управа за грађанска
стања и опште послове

403.

Одлука о невршењу избора
93. седница кандидата по Јавном огласу за
25.06.2014.
избор заменика начелника Управе
године
за образовање

Управа за грађанска
стања и опште послове

404.

Одлука о невршењу избора
93. седница кандидата по Јавном огласу за
25.06.2014.
избор заменика начелника Управе
године
за културу

Управа за грађанска
стања и опште послове

Правни основ
Члан 10. Закона о радним
односима у државним
органима, члан 56. Закона o
локалној самоуоправи, члан
67. Статута Града Ниша и
Одлука о расписивању јавног
огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша
Члан 10. Закона о радним
односима у државним
органима, члан 56. Закона o
локалној самоуоправи и
Одлука о расписивању јавног
огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша
Члан 10. Закона о радним
односима у државним
органима, члан 56. Закона o
локалној самоуоправи и
Одлука о расписивању јавног
огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша

Редни
број

405.

406.

407.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

93. седница - Одлука о избору кандидата за
25.06.2014. заменика начелника Управе за
године
омладину и спорт

Правилник о изменама правилника
93. седница о регресирању трошкова боравка
25.06.2014.
деце у Предшколској установи
године
„Пчелица“ Ниш
Решење о давању сагласности на
Одлуку Надзорног одбора Јавног
93. седница - комуналног предузећа "Наиссус"
25.06.2014. Ниш о утврђивању цена за редовно
године
одржавање атмосферске
канализације са описом позиција и
јединичним ценама

Обрађивач акта

Управа за грађанска
стања и опште послове

Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту

Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Правни основ
Члан 10. Закона о радним
односима у државним
органима, члан 56. Закона o
локалној самоуоправи, члан
67. Статута Града Ниша и
Одлука о расписивању јавног
огласа за постављење
начелника и заменика
начелника градских управа
Града Ниша
Члан 25. Одлуке о
финансијској подршци
породици са децом на
територији града Ниша
Члан 60. Закона о јавним
предузећима, члан 28. Закона
о комуналним делатностима и
члан 27. Одлуке о комуналним
делатностима

Редни
број

408.

409.

410.

411.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

93. седница - Решење о утврђивању већег броја
25.06.2014. деце у васпитним групама у
године
Предшколској установи „Пчелица“

Решење којим се констатује
93. седница - престанак важности Решења о
25.06.2014. привременом удаљењу са рада
године
Љубиши Јанићу због укидања
притвора
Закључак којим Градско веће Града
Ниша даје сагласност да Јавно
предузеће за стамбене услуге
93. седница - "Нишстан" Ниш потпише заложну
25.06.2014. изјаву за упис заложног права године
хипотеке на стану у Нишу, у ул.
Мокрањчевој бр. 81/4а, по
предуговору о купопродаји
непокретности
Решење о давању сагласности на
93. седница Правилник о унутрашњем уређењу
25.06.2014.
и систематизацији радних места у
године
управи Градске општине Медијана

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за образовање

Члан 30. став 6. Закона о
предшколском васпитању и
образовању, члан 2.
Правилника о критеријумима
за утврђивање мањег,
односно већег броја деце од
броја који се уписује у
васпитну групу и члан 56.
Статута Града Ниша

Управа за грађанска
стања и опште послове

Члан 166. Закона о раду и
члан 71. став 2. Одлуке о
организацији градских управа
града Ниша

Управа за имовину и
инспекцијске послове

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 27 Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за стамбене
услуге „Нишстан“ Ниш

Управа Градске општине
Медијана

Члан 104. Статута Града
Ниша

Редни
број

412.

413.

414.

415.

416.

417.

Број
седнице и
Назив акта
датум
одржавања
94. седница Решење о опредељењу средстава
26.06.2014.
за набавку противградних ракета
године
Одлука о стављању ван снаге
95. седница Одлуке о пружању помоћи
09.07.2014.
угроженим подручјима од поплаве
године
на територији Републике Србије
95. седница - Решење о прихватању учешћа и
09.07.2014. суфинансирању пројекта „Народна
године
кухиња“
Решење којим се одобрава додела
легитимације за бесплатан превоз
95. седница у јавном градском и приградском
09.07.2014.
саобраћају на територији Града
године
Ниша, за I (прву) и II (другу) зону,
Николи Младеновићу из Ниша
Решење о давању сагласности на
95. седница Правилник о унутрашњем уређењу
09.07.2014.
и систематизацији радних места у
године
управи Градске општине Пантелеј
Закључак којим се предлаже
95. седница - Градоначелнику Града Ниша да
09.07.2014. донесе решење о додели
године
стимулативних средстава
спортским организацијама

Обрађивач акта

Правни основ

Управа за пољопривреду
и развој села

Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 8. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2014. годину

Управа за финансије,
изворне приходе локалне
самоуправе и јавне
набавке
Управа за дечију,
социјалну и примарну
здравствену заштиту
Управа за комуналне
делатности, енергетику и
саобраћај

Члан 56. Статута Града Ниша
Члан 56. Статута Града Ниша
и члан 37. Одлуке о буџету
Града Ниша за 2014.годину
Члан 56. Статута Града Ниша
и члана I Решења о
утврђивању цена услуга
превоза у јавном градском и
приградском превозу путника
на територији Града Ниша

Управа Градске општине
Пантелеј

Члан 104. Статута Града
Ниша

Управа за омладину и
спорт

Члан 23 став 5 Одлуке о
остваривању потреба и
интереса грађана у области
спорта у Граду Нишу и члан
56 Статута Града Ниша

Редни
број

418.

Број
седнице и
датум
одржавања

Назив акта

Закључак о одобравању средстава
Градској општини Палилула на име
95. седница - плаћања
закупа
стамбеног
09.07.2014. простора за смештај породица
године
угрожених клизиштем у селу
Мрамор за период јул и август
2014. године

Обрађивач акта

Правни основ

Служба за послове
Градског већа

Члан 56. Статута Града Ниша

Напомена: табела не садржи предлоге аката које је утврдило Градско веће Града Ниша и упутило
Скупштини Града Ниша на доношење):

г) Градско веће је спровело поступак постављења начелника и заменика
начелника у управама у складу са Законом о локалној самоуправи и Одлуком о
организацији градских управа Града Ниша, као и постављење начелника служби
Града, на основу Статута Града Ниша.
Градско веће је образовало тимове и овластило чланове Градског већа за
припрему и праћење реализације аката, а на основу недостатака и проблема у
примени важећих градских прописа у пракси, како би предложили мере и
активности на превазилажењу истих и координирали рад управа, предузећа и
установа у обављању послова из њихове надлежности.
Градско веће је, на основу Статута Града Ниша и Пословника о раду
Градског већа Града Ниша образовало стална радна тела и то: Привредноекономски савет, Савет за људска и мањинска права и Савет за грађанске
иницијативе, која својим активностима и донетим актима дају пуни допринос
остваривању задатака за који су образовани.
д) У периоду од 19.7.2012. године до 18.7.2014. године, Градско веће је,
као другостепени орган разматрало и донело:
-

-

43 решења по жалбама на решења Управе за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке
6 закључака по захтеву за понављање поступка, ови захтеви су одбијени јер
странка није поднела нове доказе
42 решења по жалбама на решења Управе за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту
6 решења по жалбама на решења Управе за комуналне делатности, енергетику
и саобраћај
7 решења по жалбама на акте ЈКП ''Градска топлана''
3 решења по жалбама на акте осталих јавних комунални предузећа
11 решења по Пресудама Управног суда којим су поништавана решења Већа и
предмети враћани на поновни поступак (од тога је највећи број ради отклањања
процесног недостатка – ради увршћивања записника о већању и гласању у
списе предмета)
3 решења по приговорима кандидата на Одлуку о избору кандидата за
начелнике и заменике начелника управа
10 решења по приговорима на Одлуку о избору кандидата за доделу стипендија
у 2013. и 2014. -ој години
9 решења по приговорима на Одлуку о избору кандидата који остварују право
на доделу стипендија и износ стипендија
16 решења по приговорима спортских организација на решења Градоначелника
града Ниша у вези са годишњим програмима спортских организација

-

8 решења по приговорима на Одлуку о избору кандидата који остварују право
на доделу стипендија и износ стипендија
1 решење по захтеву за изузеће

Преглед донетих аката по седницама Градског већа Града Ниша:
2. седница Градског већа, одржана 19.07.2012. године












Решење по жалби Татјане Станковић, на Решење Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 436-1/400-2012 (порез на
имовину – жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Љубинке Ранђеловић, на Решење Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 436-1/9321-2012 (порез на
имовину – жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Љубомира Стојановића, на Решење Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 436-1/742152012(порез на имовину – жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Милице Јовановић, на Решење Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 436-1/47665-2012 (порез на
имовину – жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Анкице Петровић, на Решење Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 436-1/117/12-11 (порез на
имовину – жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Миломира Миленовића, на Решење Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 436-1/58988-2012
(порез на имовину – жалба се одбија као неоснована)

3. седница Градског већа, одржана 27.07.2012. године










Решење по жалби Владимира Поповића, на Решење Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 436-1/357/2012 (порез на
имовину – жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Драгомира Илића, на Решење Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 436-1/103/12-11(порез на
имовину – жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Љубомира Ранчића, на Решење Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 436-1/56535/2012 (порез на
имовину – жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Божидара Станковића, на Решење Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 436-1/56501/2012(порез
на имовину – жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Опште болнице „Sava Surgery“, на Решење Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 11-25/7079143/01172/12 (накнада за коришћење грађевинског земљишта – одбија се)



Решење по жалби Наде Пејчић, на Решење Управе за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке, број 436-1/49971/2012 (порез на имовину –
жалба се одбија као неоснована)

4. седница Градског већа, одржана 10.08.2012. године












Решење по жалби Александре Радичевић, на Решење Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 436-1/37993/2012
(порез на имовину – жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Сандре Милосављевић, на Решење Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 436-1/66707/2012
(порез на имовину – жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Станиславке Стојковић, на Решење Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 436-1/72754/2012
(порез на имовину – жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Лењине Поповић, на Решење Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 436-1/54727/2012 (порез на
имовину – жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби „Стамбена задруга МИН“, на Решење Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 433/1-БЛ-97/12
(принудна наплата из новчаних обавеза пореских обвезника – жалба се
одбија)
Решење по жалби „Стамбена задруга МИН“, на Решење Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 433/1-ПМ-97/12
(принудна наплата из новчаних обавеза пореских обвезника – жалба се
одбија)

5. седница Градског већа, одржана 23.08.2012. године




Решење по жалби Мирка Прторе, на Закључак Управе за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај Уп.бр. 346-3/2012-09 од 20.06.2012. године (захтев за
покретање управног поступка ради техничког регулисања саобраћаја –
одбијена је жалба као неоснована)
Решење по жалби Зорана Стаменковића изјављена на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 4361/9196/2012 од 08.05.2012. године (порез на имовину – жалба се одбија као
неоснована)

6. седница Градског већа, одржана 07.09.2012. године


Решење по жалби Делетић Сање, на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 7-132-01066/12 од 16.07.2012. године (право
на новчану накнаду незапосленој породиљи – жалба се одбија као
неоснована)

11. седница Градског већа, одржана 05.10.2012. године


Решење по жалби Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије
„Југоисток“ д.о.о., на Решење Управе за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке, број 11-25/7015214/0-1423/12 од 03.05.2012. године
(накнада за коришћење грађевинског земљишта – одбија се)

12. седница Градског већа, одржана 18.10.2012. године




Решење по жалби Миодрага Јовића на Решење Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 436-1/8011/2012 од 08.05.2012.
године (порез на имовину – жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби пореског обвезника Маје Тротер, власника агенције за
консултантске активности „CONSULT“ на Решење Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 434-1/3224/2012 од 27.03.2012.
године (такса за истицање фирме, тзв. фирмарина – одбија се као неоснована)

15. седница Градског већа, одржана 23.11.2012. године




Решење по жалби Драгослава Б. Никића на Закључак Управе за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај Уп.бр. 352-24/2012-09 од 16.10.2012. године
(захтев за одређивање локације за размештање контејнера – одбијен)
Решење по жалби пореског обвезника Стојановић Саше на решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке број 4361/78338/2012 од 09.10.2012. године (порез на имовину – жалба се одбија као
неоснована)

19. седница Градског већа, одржана 19.12.2012. године






Решење по жалби пореског обвезника „Наше време“ д.о.о. Велики Крчимир на
Решење Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке, број 433/3-1498/2012-11 од 30.03.2012. године
Решење по Пресуди Управног суда којом се поништава Решење Градског већа
Града Ниша број 356-84/2012-03 од 05.06.2012. године - решавајући у поновном
поступку по жалби Mирка Прторе из Ниша, ул. Милана Топлице 28а,
изјављеној на Закључак Управе за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај 346-3/2012-09 од 20.06.2012. године – одбија се жалба као
неоснована, а отклања се процесни недостатак по налогу суда – увршћивање
записника о већању и гласању у списе предмета)
Решење по Пресуди Управног суда којом се поништава Решење Градског већа
Града Ниша број 672-21/2012-03 од 23.08.2012. године (одбија се приговор
Димитрија Младеновића спортистe Пливачког клуба “Ниш 2005“ у Нишу, на
Одлуку Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о
додели стипендија у 2010. години као неоснован - отклања се процесни

недостатак по налогу суда – увршћивање записника о већању и гласању у
списе предмета)
23. седница Градског већа, одржана 09.01.2013. године














Решење по жалби Ане Манов Гашић на Решење Управе за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај 352/1-103/2012-09 од 23.10.2012. године (захтев за
издавање одобрења за раскопавање јавне површине – усваја се и враћа
управи на поновни поступак)
Решење по жалби Андријане Ивановић на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту 7-132-04776/12 од 05.11.2012. године (једнократна
новчана помоћ за прворођено дете у породици – одбија се као неоснована)
Решење по жалби Јасмине Цекић на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 7-132-04711/12 од 06.11.2012. године
(једнократна новчана помоћ за прворођено дете у породици – одбија се као
неоснована)
Решење по Пресуди Управног суда којом се поништава Решење Градског већа
Града Ниша број 712-20/2011-03 од 15.08.2011. године (решавајући у поновном
поступку по жалби предузећа „Енерготим“ ДОО, са пословним седиштем у Нишу,
Булевар Светог Цара Константина бр.80, изјављеној на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 1125/7097151/0-1331/11 од 21.03.2011.године, - одбија се жалба као неоснована, а
отклања се процесни недостатак по налогу суда – увршћивање записника о
већању и гласању у списе предмета)
Решење по Пресуди Управног суда којом се поништава Решење Градског већа
Града Ниша број 712-21/2011-03 од 15.08.2011. године (решавајући у поновном
поступку по жалби Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије
„Југоисток“ ДОО, са пословним седиштем у Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића
бр.46А, изјављеној на Решење Управе за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке, број 11-25/7015214/0-1442/11 од 21.03.2011.године одбија се жалба као неоснована, а отклања се процесни недостатак по налогу
суда – увршћивање записника о већању и гласању у списе предмета)
Решење по Пресуди Управног суда којом се поништава Решење Градског већа
Града Ниша број 459-14/2012-03 од 19.07.2012. године (решавајући у поновном
поступку по жалби Милице Јовановић, из Ниша, ул. Деспота Стефана бр. 27,
изјављеној на Решење Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе
и јавне набавке, брoj 436-1/47665/2012 од 08.05.2012. године,- одбија се жалба као
неоснована, а отклања се процесни недостатак по налогу суда – увршћивање
записника о већању и гласању у списе предмета)
Решење по Пресуди Управног суда којом се поништава решење Градског већа
Града Ниша број 459-15/2012-03 од 19.07.2012. године (решавајући у поновном

поступку по жалби Петровић Анкице из Ниша, улица Краља Стефана
Првовенчаног број 15а/54, изјављеној на Решење Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, брoj 436-1/117/12-11

од 16.05.2012. године, одбија се жалба као неоснована, а отклања се
процесни недостатак по налогу суда – увршћивање записника о већању и
гласању у списе предмета)
26. седница Градског већа, одржана 05.02.2013. године






Решење по жалби Миодрага Митића на Решење Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 11-31/5788537/0-3167/12 од
12.11.2012. године (накнада за коришћење грађевинског земљишта – усваја се
жалба, поништава решење и враћа управи на поновни поступак)
Решење по жалби Миленка Вујадиновића на Решење Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 436-1/379/12-11 од
08.05.2012. године (поднео је жалбу против закључка управе која је исту
одбацила као неблаговремену – одбија се жалба као неоснована)
Решење по жалби Весне Степановић на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 7-132/05561/12 од 03.01.2013. године (право
на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи – жалба се одбија као
неоснована)

29. седница Градског већа, одржана 20.02.2013. године


Решење по приговору Миланов Ивана на Одлуке о избору кандидата, за:
-



начелника и заменика начелника Управе за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај од 29.01.2013. године,
начелника Управе за грађанска стања и опште послове и заменика Управе за
грађанска стања и опште послове од 29.01.2013. године,
начелника и заменика начелника Управе за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке од 29.01.2013. године,
начелника и заменика начелника Управе за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту од 29.01.2013. године,
начелника и заменика начелника Управе за пољопривреду и развој села од
29.01.2013. године,
заменика начелника Управе за планирање и изградњу од 29.01.2013. године ,
заменика начелника Управе за имовину и инспекцијске послове од 29.01.2013.
године и
заменика начелника Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине од 29.01.2013. године

Решење по приговору Горана Манојловића на Одлуку о избору кандидата за
начелника Управе за образовање, културу, омладину и спорт број 105-9/2013-03 од
29.01.2013. године



Решење по приговору Горана Манојловића на Одлуку о избору кандидата за
заменика начелника Управе за образовање, културу, омладину и спорт број 10516/2013-03 од 29.01.2013. године

Сва решења од 20.02.2013. године по приговорима на Одлуку о избору кандидата
за начелнике Управа су обијајућа.


















Решење по жалби Владимира Држајића на Решење Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 434-1/295д/2008 од 14.11.2012.
године, (такса за истицање фирме на пословном простору – одбија се као
неоснована)
Решење по жалби Владимира Држајића на Решење Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 434-1/295д/2009 од 14.11.2012.
године, (такса за истицање фирме на пословном простору – одбија се као
неоснована)
Решење по жалби Владимира Држајића на Решење Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 434-1/295д/2010 од 14.11.2012.
године, (такса за истицање фирме на пословном простору – одбија се као
неоснована)
Решење по жалби Владимира Држајића на Решење Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 434-3/816/2012 од 14.11.2012.
године и (такса за истицање фирме на пословном простору – одбија се као
неоснована)
Решење по жалби Владимира Држајића на Решење Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 434-1/11301/2012 од 14.11.2012.
године (такса за истицање фирме на пословном простору – одбија се као
неоснована)
Решење по жалби Милице Стојановић на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 7-132-06025/12 од 08.01.2013. године (право
на једнократну новчану помоћ за прворођено дете – жалба се одбија као
неоснована)
Решење по жалби Љиљане Илић Андрејевић, власника специјализованог бироа за
вештачење, инжењеринг, консалтинг и промет некретнина „ФИДЕА“ изјављена на
Решење за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке број
434-3/734/2012 од 13.11.2012. године (локална комунална такса за истицање
фирме на пословном простору – жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Љиљане Илић Андрејевић, власника специјализованог бироа за
вештачење, инжењеринг, консалтинг и промет некретнина „ФИДЕА“ изјављена на
Решење за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке број
434-1/16096/2012 од 28.11.2012. године (локална комунална такса за истицање
фирме на пословном простору – жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби правног лица „БИЗНИС“ д.о.о. изјављена на Решење за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке број 433/1-ПМ296и/12 од 15.10.2012. године (привремена мера обезбеђења наплате пореског



потраживања у принудној наплати из новчаних средстава – усваја се жалба,
поништава решење и предмет враћа управи на поновни поступак)
Решење по жалби правног лица „БИЗНИС“ д.о.о. изјављена на Решење за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке број 433/1-БЛ296и/12 од 15.10.2012. године (привремена мера обезбеђења наплате пореског
потраживања у принудној наплати из новчаних средстава – усваја се жалба,
поништава решење и предмет враћа управи на поновни поступак)

34. седница Градског већа, одржана 27.03.2013. године
















Решење по жалби пореског обвезника Китановић Дејана из Ниша власника Ортачке
радње за завршне радове у грађевинарству „DECOLINE“ изјављенe на Решење
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке број
434-1/14714/2012 од 28.11.2012. године (локална комунална такса за истицање
фирме на пословном простору – одбија се као неоснована)
Решење по жалби пореског обвезника Буразор Мирка из Ниша, власник
специјалистичке интернистичке ординације „ДР БУРАЗОР“ изјављенe на Решење
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке број
434-1/21053/2012 од 29.11.2012. године (локална комунална такса за истицање
фирме на пословном простору – одбија се као неоснована)
Решење по жалби Милић Љубише из Ниша, изјављенe на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке број 436-1/МЉ07/12-11 од 10.12.2012. године (порез на имовину – жалба се одбија као
неоснована)
Решење по жалби Милић Љубише из Ниша, изјављенe на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке број 436-1/МЉ08/12-11 од 10.12.2012. године(порез на имовину – жалба се одбија као
неоснована)
Решење по жалби Милић Љубише из Ниша, изјављенe на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке број 436-1/МЉ09/12-11 од 10.12.2012. године(порез на имовину – жалба се одбија као
неоснована)
Решење по жалби Милић Љубише из Ниша, изјављенe на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке број 436-1/МЉ10/12-11 од 10.12.2012. године(порез на имовину – жалба се одбија као
неоснована)
Решење по жалби Милић Љубише из Ниша, изјављенe на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке број 436-1/MLJ11/12-11 од 10.12.2012. године (порез на имовину – жалба се одбија као
неоснована)
Решење по жалби Милић Љубише из Ниша, изјављенe на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке број 4361/78812/2012 од 10.12.2012. године (порез на имовину – жалба се одбија као
неоснована)





Решење по жалби Бојане Петровић из Ниша, изјављенe на Решење Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту број 7-132-053-72/12 од
07.02.2013. године (једнократна новчана помоћ незапосленој породиљи –
одбија се као неоснована)
Решење по жалби Ђукатани Ђељани из Ниша, изјављенe на Решење Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту број 7-132/06023/12 од
03.01.2013. године (једнократна новчана помоћ за прворођено дете - одбија се
као неоснована)

40. седница Градског већа, одржана 14.05.2013. године




Решење по жалби Мире Дуброје изјављене на Закључак Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке број 436-1/393/12-11 од
21.11.2012. године. (порез на имовину – жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Иване Васић изјављена на Решење Управе за дечију, социјалну
и примарну здравствену заштиту број 7-132-00765/13 од 27.02.2013. године
(једнократна новчана помоћ незапосленој породиљи – одбија се жалба као
неоснована)

46. седница Градског већа, одржана 21.06.2013. године


Решења по приговорима кандидата поднетим на Одлуку о избору кандидата за
доделу стипендија у 2013. години и то:
- Дејане Гојковић - Предлог решења којим се приговор одбија
- Маје Стојиљковић - Предлог решења којим се приговор одбија
- Алексе Крстића - Предлог решења којим се приговор одбија

48. седница Градског већа, одржана 09.07.2013. године


Решења по приговорима на Одлуку о избору кандидата који остварују право на
доделу стипендија и износу стипендија и то:
а) Пливачког клуба „Свети Никола“

Усваја се приговор Пливачког клуба „Свети Никола“,у делу који се односи на
спортисту клуба Страхињу Станковића, а одбија се у делу који се односи на спортисту
клуба Дидић Димитрија.
Одбијају се приговори:
б) Карате–до клуба „КИ“
в) Клуба за синхроно и уметничко пливање „Сирене“
г) Кик бокс клуба „Ниш“
д) Атлетског клуба „Нишки маратон“

ђ) Карате клуба „Ана Марија“
е) Кајак кану клуба „Гусар“
ж) Наталије Динић, члана Карате клуба „Борац“
з) Бориса Бјековића, члана Карате клуба „Елид“


Закључак којим се одбија, као неоснован захтев Вукане Благојевић, којим тражи
изузеће заменика начелника Управе за имовину и инспекцијске послове Срђана
Лакетића, од поступања у предмету извршења решења о уклањању објекта

53. седница Градског већа, одржана 22.08.2013. године
















Решење по жалби Aлександра Грујића на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 346-2/200-2013/07 од 01.04.2013. године (није
признато право на коришћење обележеног паркинг места за возило особе са
инвалидитетом)-жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Миленије Крстић на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 346-2/144-2013/07 од 16.02.2013. године (није
признато право на коришћење обележеног паркинг места за возило особе са
инвалидитетом)-жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Зорана Живића на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 346-2/235-2013/07 од 23.02.2013. године (није
признато право на коришћење обележеног паркинг места за возило особе са
инвалидитетом)-жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Сотира Сотировског на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 346-2/378-2013/07 од 13.03.2013. године (није
признато право на коришћење обележеног паркинг места за возило особе са
инвалидитетом)-жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Олге Мишић на Решење Управе за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту број 346-2/647-2013/07 од 07.05.2013. године (није признато
право на коришћење обележеног паркинг места за возило особе са
инвалидитетом)-жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Небојше Митровића на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту број 346-2/602-2013/07 од 07.05.2013. године(није
признато право на коришћење обележеног паркинг места за возило особе са
инвалидитетом)-жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Ранка Нешића на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту број 346-2/420-2013/07 од 22.03.2013. године (није
признато право на коришћење обележеног паркинг места за возило особе са
инвалидитетом)-жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Данијелe Димић на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 7-132-1617/13 од 16.04.2013. године (није
признато право на једнократну новчану помоћ за прворођено дете у
породици)- жалба се одбија као неоснована























Решење по жалби Јелене Рацић на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту 7-132-1849/13 од 30.04.2013. године (није признато
право на једнократну новчану помоћ за прворођено дете у породици)-жалба
се одбија као неоснована
Решење по жалби Милене Игњатовић на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 7-132-2558/13 од 14.06.2013. године (није
признато право на једнократну новчану помоћ за прворођено дете у
породици) - жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Марије Влатковић на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 7-132-1929/13 од 3.06.2013. године (није
признато право на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи)жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Маје Јашаревић на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 7-132-1289/13 од 04.04.2013. године (није
признато право на једнократну новчану помоћ за прворођено дете у
породици) - жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Маје Јашаревић на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 7-132-1290/13 од 05.04.2013. године (није
признато право на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи)жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби My place group doo Ниш на Решење Управе за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај број 346-521/2012-09 од 05.04.2013. године
(регулисање паркинг простора) - жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Јовице Миливојевића из Ниша због „ћутања администрације“ –
недоношења решења Управе за имовину и инспекцијске послове (поновљено
тражење да се решава о жалби изјављеној због непоступања Управе за
имовину и инспекцијске послове)-жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Спортског савеза инвалида Ниша на Решење Градоначелника
Града Ниша, број 1529/2013-01 од 18.04.2013. године (одобравање годишњих
програма по Предлогу одобравања годишњих програма спортских
организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта)- жалба се одбија као неоснована
Решење по приговору Спортско рекреативне организације „Сафари клуб“ из Ниша
на Решење Градоначелника Града Ниша, број 1737/2013-01 од 09.05.2013. године
(неодобравање годишњег програма „17. Нишавска регата“ спортске
организације: Спортско рекреативна организација „Сафари клуб Ниш“)-жалба
се одбија као неоснована
Закључак по предлогу Љубише Милићa из Ниша за понављање поступка по
Решењу Градског већа града Ниша број 446-35/2013-03 од 27.3.2013. годинеодбијен захтев за понављање поступка
Закључак по предлогу Љубише Милићa из Ниша за понављање поступка по
Решењу Градског већа града Ниша број 446-36/2013-03 од 27.3.2013. годинеодбијен захтев за понављање поступка












Закључак по предлогу Љубише Милићa из Ниша за понављање поступка по
Решењу Градског већа града Ниша број 446-37/2013-03 од 27.3.2013. годинеодбијен захтев за понављање поступка
Закључак по предлогу Љубише Милићa из Ниша за понављање поступка по
Решењу Градског већа града Ниша број 446-38/2013-03 од 27.3.2013. годинеодбијен захтев за понављање поступка
Закључак по предлогу Љубише Милићa из Ниша за понављање поступка по
Решењу Градског већа града Ниша број 446-39/2013-03 од 27.3.2013. годинеодбијен захтев за понављање поступка
Закључак по предлогу Љубише Милићa из Ниша за понављање поступка по
Решењу Градског већа града Ниша број 446-40/2013-03 од 27.3.2013. годинеодбијен захтев за понављање поступка
Закључак којим се одбија као неоснован захтев Радмиле Стојиљковић из Ниша
за изузеће начелника Управе за имовину и инспекцијске послове Љубише Јанића
Закључак којим се одбија као неоснован захтев Радмиле Стојиљковић из Ниша
за изузеће заменика начелника Управе за имовину и инспекцијске послове Срђана
Лакетића

57. седница Градског већа, одржана 19.09.2013. године









Решење по жалби Тошић Радивоја из Ниша на Решење Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке број 434-1/3-2009-11 од
09.04.2009. године (утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме
на пословном простору) - жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Јелице Цвијетковић из Ниша на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту број 7-132-3323/13 од 30.07.2013.
године (није признато право на једнократну новчану помоћ незапосленој
породиљи)- жалба се одбија као неоснована
Закључак којим се одбија као неоснован захтев Вукане Благојевић из Ниша за
изузеће начелника Управе за имовину и инспекцијске послове Љубише Јанића
Решење по Пресуди Управног суда ради поништаја Решења Градског већа Града
Ниша број 284-15/2012-03 од 12.04.2012. године (отпис у пореском књиговодству
задужења пореза на имовину за 2006. годину и обрачунате камата пореза на
имовину под шифром 501)- жалба се одбија као неоснована
Решење по Пресуди Управног суда ради поништаја Решења Градског већа Града
Ниша број 459-12/2012-03 од 19.07.2012. године (утврђивање пореза на имовину
за 2012. годину)-жалба се одбија као неоснована

63. седница Градског већа, одржана 23.11.2013. године


Решење по Пресуди Управног суда Републике Србије –број 19 У.7137/12 од
26.9.2013. године, (по жалби Здравка Рајића из Великог Поповића на Закључак
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број











433/3-851-1/11 од 02.11.2011. године)-(захтев за повраћај накнаде за уређивање
грађевинског земљишта-жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Скупштине стамбене зграде у улици Студеничка број 48а у Нишу
на Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 35230/2013-09 од 21. јуна 2013. године (смештај посуда за смеће)- жалба се одбија
као неоснована
Решење по жалби Миломира Младеновића из Ниша, на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 346-2/748-2013/07 од 05.09.2013.
године (није признато право на коришћење обележеног паркинг места за
возило особе са инвалидитетом)- жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Миливоја Станојевића из Ниша на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 346-2/762-2013/07 од 05.09.2013.
године (није признато право на коришћење обележеног паркинг места за
возило особе са инвалидитетом)- жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Ирене Јовановић из Ниша на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 7-132-3785/13 од 19.9.2013.године
(није признато право на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи)
- жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Асковић Лауре из Јелашнице код Ниша на Решење Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, број 435/1191-2013/07 (није
признато право на бесплатан превоз у градском и приградском саобраћају)жалба се одбија као неоснована

70. седница Градског већа, одржана 23.01.2014. године








Решење по Пресуди Управног суда Републике Србије – број 13 У.10749/12 од
17.10.2013. године, (жалба Привредног друштва „Футура плус“ ДОО Београд,
изјављена на Решење Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе
и јавне набавке, бр.433-4/1-БЛ-103/12 од 23.02.2012.године) (принудна наплата
пореске обавезе по основу комуналне таксе за коришћење простора на
јавним површинама или испред пословних простора у пословне сврхе)-жалба
се одбија као неоснована
Решење по Пресуди Управног суда Републике Србије – број II-4 У.3793/11 од
31.10.2013. године, (приговор Славка Новковића из Ниша, на Обавештење Управе
за планирање и изградњу, број 353-850/2010-06 од 26.11.2010. године) (захтев за
издавање услова за исправку граница суседних парцела) –приговор се одбија
као неоснован
Решење по жалби Александра Трпеског из Ниша, власника Угоститељске радње
''Бисер'' са седиштем у Нишу, на Решење Управе за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке, број 434-кт/138мн/2009 од 29.12.2009. године
(локална комунална такса за коришћење простора испред пословних
просторија за летње баште)-жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Александра Трпеског из Ниша, власника Угоститељске радње
''Бисер'' са седиштем у Нишу, на Решење Управе за финансије, изворне приходе







локалне самоупрве и јавне набавке, број 434-кт/139мн/2009 од 29.12.2009. године
(локална комунална такса за коришћење простора испред пословних
росторија за летње баште)-жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Лидије Динић из Ниша, на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 7-132-5384/13 од 02.12.2013. године (није
признато право на једнократну новчану помоћ за прворођено дете у
породици)- жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Невене Гроздановић из Ниша, изјављеној на Решење Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, број 7-132-6242/13 од
23.12.2013. године (није признато право на једнократну новчану помоћ за
прворођено дете у породици)- жалба се одбија као неоснована
Решење по приговору Томислава Радомировића из Ниша, ул. Обреновићева бр.
10, изјављеном на Обавештење Управе за планирање и изградњу број 3531020/2013-06 од 19.06.2013. године (пројекат није у складу са Законом о
планирању и изградњи и важећим планом није тачна)-приговор се одбија као
неоснован

77. седница Градског већа, одржана 10.03.2014. године






Решење по жалби Мервице Ристић из Ниша на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту бр. 7-132-4583/13 од 14.01.2014. године
(није признато право на једнократну новчану помоћ за прворођено дете у
породици)-жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Сибирке Павловић из Ниша на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту бр. 7-132-6335/13 од 06.02.2014. године
(није признато право на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи)жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Скупштине станара зграде у улици Гаврила Принципа бр. 27 и
27а на Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Уп. бр.
352-47/2009-09 од 31.10.2013. године (предлог за поништење решења
Секретаријата за урбанизам и комуналне делатности градске управе града
Ниша за одређивање локације и уређење простора за сакупљање смећа)поништава се решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и
предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање.

87. седница Градског већа, одржана 15.05.2014. године




Решење по жалби Светлане Мирић на решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту број 7-132-5800/13 од 07.03.2014. године (није
признато право на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи)-жалба се
одбија као неоснована
Решење по жалби Милијане Алимовић на решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту број 7-132-354/14 од 06.02.2014. године (није









признато право на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи)жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Ивана Вељковића на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 346-2/694-2014/07 од 10.04.2014. године (није
признато право на коришћење обележеног паркинг места за возило особе са
инвалидитетом)-жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Владислава Петровића на Решење Управе за дечију, социјалну
и примарну здравствену заштиту, број 346-2/374-2014/07 од 09.02.2014. године
(није признато право на коришћење обележеног паркинг места за возило
особе са инвалидитетом)-жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Зорана Алексића на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 346-2/119-2014/07 од 13.02.2014. године (није
признато право на коришћење обележеног паркинг места за возило особе са
инвалидитетом)-жалба се одбија као неоснована
Решења по приговорима кандидата поднетим на Одлуку о избору кандидата за
доделу стипендија у 2014. години и то:
- Маје Ранђеловић - Предлог решења којим се приговор одбија
- Миле Николић - Предлог решења којим се приговор одбија
- Ане Крстић - Предлог решења којим се приговор одбија
- Вељка Јеленковића - Предлог решења којим се приговор одбија
- Младена Бошковића - Предлог решења којим се приговор одбија
- Јелене Костић - Предлог решења којим се приговор одбија
- Јелене Михајловић - Предлог решења којим се приговор одбија

93. седница Градског већа, одржана 25.06.2014. године


Решења о одбијању приговора спортских организација на Решења Градоначелника
Града Ниша у вези са Годишњим програмима спортских организација којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу:
1. Клуб малог фудбала „Ниш 92“ за Програм „Такмичење у Другој Футсал
лиги Србије регион источне Србије“-приговор се одбија
2. Карате до клуб „Ки“ за Програм „Спортом против стреса“ - приговор се
одбија
3. Градски шаховски савез за Програм „Летња шаховска школа „Дивљана
2014“ - приговор се одбија
4. Градски шаховски савез за Програм „Опен Ниш 2014“ - приговор се
одбија
5. Спортски савез инвалида Ниша за Програм „Годишњи план рада ССИН
за 2014“ - приговор се одбија
6. Женски фудбалски клуб „Машинац“ за Програм „Организација учешћа
прве сениорске екипе Супер лига Србије за жене – такмичарска 2013/14“
- приговор се одбија
7. Друштво за рекреативни спорт „Палилула“ за Програм „Рекреација од 7
до 77 година“ - приговор се одбија



8. Универзитетски спортски савез Ниша за Програм „Студентска спортска
такмичења у Нишу“ - приговор се одбија
9. Шаховски клуб „Челин камен“ за Програм „Камп перспективних шахиста“
- приговор се одбија
10. Шаховски клуб „Челин камен“ за Програм „Учествовање у Првој лиги
Централне Србије и Купу Србије“ - приговор се одбија
11. Одбојкашки клуб „Ниш“ за Програм „Одбојкашки камп“ - приговор се
одбија
12. Теквондо клуб „Табу“ за Програм „Програм редовних годишњих
тренажних и такмичарских активности у 2014. години – сениори“ приговор се одбија
13. Куглашки клуб „Чаир“ за Програм „Програм редовних спортских
активноси за 2014. годину“ - приговор се одбија
14. Шаховски клуб „Цар Константин“ за Програм „Лига централне Србије –
Југ 2014“ - приговор се одбија
15. Шаховски клуб „Цар Константин“ за Програм „Стандард рејтинг турнир
Цар Константин 2014“- приговор се одбија
16. Планинарско друштво „Јелашничка клисура“ за Програм „Школа за
омладину – упознај околину Ниша“ - приговор се одбија
Решења о одбијању приговора на Одлуку о избору кандидата који остварују право
на доделу стипендија и износу стипендија и то:
1.
КАЈАК КАНУ „МЕДИЦИНАР“ за:
а) спортисткињу Ољу Лазаревић
б) спортисткињу Милицу Костов
в) спортисту Вукоту Радовановића
г) спортисткињу Наталију Стојиљковић
д) спортисту Владана Тодоровића
2.
ТЕКВОНДО КЛУБ „АКАДЕМИЈА
спортисткињу Јану Стојановић

БОРИЛАЧКИХ

ВЕШТИНА“

за

3.
КАЈАК КАНУ „ГУСАР“ за:
а) спортисту Душана Стојиљковића, и
б) спортисткињу Кристину Петровић
95. седница Градског већа, одржана 09.07.2014. године




Решење по жалби Бранимира Ивановића на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 346-2/113-2014/07 од 13.02.2014. године (није
признато право на коришћење обележеног паркинг места за возило особе са
инвалидитетом)-жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Обрена Јевтића на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 346-2/339-2014/07 од 06.03.2014. године (није





















признато право на коришћење обележеног паркинг места за возило особе са
инвалидитетом)-жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Славице Сибиновић на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 346-2/723-2014/07 од 24.02.2014. године(није
признато право на коришћење обележеног паркинг места за возило особе са
инвалидитетом)-жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Велка Аврамовског на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 346-2/516-2014/07 од 09.02.2014. године(није
признато право на коришћење обележеног паркинг места за возило особе са
инвалидитетом)-жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Аксентија Младеновића на Решење Управе за дечију, социјалну
и примарну здравствену заштиту, број 346-2/218-2014/07 од 24.02.2014. године
(није признато право на коришћење обележеног паркинг места за возило
особе са инвалидитетом)-жалба се одбацује као неблаговремена
Решење по жалби Анице Зекић Аметовић на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 435/675-2014/07-02 од 9.5.2014. године
(одбијен захтев за добијање посебне легитимације за превоз као пратиоцу
супругу)-жалба се усваја, поништава се решење управе и признаје се право
странки на бесплатан превоз у градском и приградском саобраћају као у
својству пратиоца супругу
Решење по жалби Славице Вукић на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 435/91-2014/07-02 од 15.5.2014. године
(одбијен захтев за добијање посебне легитимације за превоз као пратиоцу
супругу)-жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Зорана Тасића на Решење ЈКП Градска топлана Ниш број 2401/1
од 01.04.2014. године (одбијен захтев странке за искључење грејања у
пословном простору са дистрибутивног система ЈКП ''Градска топлана'')жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Зорке Јовановић на Обавештење ЈКП „Градска топлана“ број
1113/2 од 18.02.2014. године (захтев за обуставу испоруке топлотне енергије и
раскид уговора)-жалба се усваја, поништава се Обавештење ЈКП ''Градска
топлана'' и налаже се ЈКП ''Градска топлана'' да одлучи по захтеву
Решење по жалби Радомира Симоновића на Решење ЈКП „Градска топлана“ број
977/4 од 13.05.2014. године (одбијен захтев странке за искључење грејања са
система даљинског грејања)-жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Милована Плавшића на Решење ЈКП „Градска топлана“ Ниш
број 2222/2 од 01.04.2014. године (одбијен захтев странке за искључење грејања
у пословном простору са дистрибутивног система ЈКП ''Градска топлана'' )жалба се одбија као неоснована
Решење по жалби Радомира Милтеновића на Решење ЈКП „Градска топлана“ Ниш
број 2165/2 од 31.03.2014. године (одбијен захтев странке за искључење грејања
у пословном простору са дистрибутивног система ЈКП ''Градска топлана'' )жалба се одбија као неоснована











Решење по приговору Ивана Лазаревића на Обавештење ЈКП „Градска топлана“
број 01 1491/2 од 07.03.2014. године (изјавио приговор на Обавештење ЈКП
''Градска топлана'', о немогућности реализације захтева за искључење са система
даљинског грејања)-приговор се усваја, поништава се обавештење и налаже се
ЈКП „Градска топлана“ да одлучи по захтеву странке.
Решење по жалби Славише Петровића на Решење ЈКП „Градска топлана“ број
3222/2 од 13.05.2014. године (одбијен захтев за искључење грејања у
пословном простору дистрибутивног система ЈКП ''Градска топлана'' Ниш)жалба се одбија као неоснована
Закључак по жалби Катарине Стојановић на Обавештење ЈКП Дирекција за јавни
превоз Града Ниша од 04.03.2014. године (поднет захтев за рекламацију у вези
са доплатном картом на линији Д.Комрен – Његошева)-жалба се одбацује као
недопуштена
Закључак по жалби Зорана Јончића на Обавештење ЈП „Нишстан“ Ниш број 04612/1 од 14.02.2014. године (поднета пријава против радника и захтев за
надокнаду штете)- жалба се одбацује као недопуштена
Закључак по жалби Радмиле Младеновић на Обавештење ЈКП „Наиссус“ Ниш број
17354/2 од 24.10.2013. године (жалба на Обавештење ЈКП ''Наиссус''- жалба се
одбацује као недопуштена – није управна ствар)

99. седница Градског већа, одржана 18.07.2014. године


Решење по приговору Зорана Живановића на Одлуке Градског већа Града Ниша:
- о избору кандидата за начелника Управе за образовање број 849-11/2014-03
од 25.06.2014. године;
- о избору кандидата за начелника Управе за културу број 849-12/2014-03 од
25.06.2014. године;
- о избору кандидата за начелника Управе за омладину и спорт број 84913/2014-03 од 25.06.2014. године;
- да се неће вршити избор кандидата за заменика начелника Управе за
образовање по спроведеном јавном огласу за постављење заменика
начелника Управе за образовање број 849-14/2014-03 од 25.06.2014.
године;
- да се неће вршити избор кандидата за заменика начелника Управе за
културу по спроведеном јавном огласу за постављење заменика начелника
Управе за културу број 849-15/2014-03 од 25.06.2014. године;
- о избору кандидата за заменика начелника Управе за омладину и спорт број
849-16/2014-03 од 25.06.2014. године- приговор се одбија као неоснован

Након извештајног периода од19.7.2012. године до 18.7.2014. године, Градско
веће је, као другостепени орган разматрало и донело и следећа решења:
-

19 решења по жалбама на решења Управе за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту

-

4 решења по жалбама на решења Управе за комуналне делатности, енергетику
и саобраћај
10 решења по жалбама на акте ЈКП ''Градска топлана''
1 решење по жалби на акте осталих јавних комунални предузећа
2 решења по Пресудама Управног суда којим су поништавана решења Већа и
предмети враћани на поновни поступак
4 решења по захтеву за изузеће начелника и заменика начелника
1 решење по жалби на решење Управе за планирање и изградњу

100. седница Градског већа, одржана 01.08.2014. године
















Решење по жалби Гордане Ћирковић на решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 7-132-1681/14 од 22.04.2014. године (жалба се
одбија као неоснована)
Решење по жалби Иване Рашић на решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 7-132-2402/14 од 11.06.2014. године (није
признато право на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи –
жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Зорана Прокића на решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 435/501-2009/07-02 од 26.05.2014. године (није
признато право као пратиоцу на бесплатан превоз – одбија се жалба као
неоснована)
Решење по жалби Скупштине станара ул. Гаврила Принципа 27 и 27а на Решење
Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Уп.бр. 352-47/2009-09 од
07.05.2014. године
Зaкључак којим се одбија, као неоснован захтев Зорана Цекића, којим тражи
изузеће начелника Управе за имовину и инспекцијске послове од поступања у
предмету извршења решења о уклањању објекта И.бр. 356/1-294/13-04
Зaкључак којим се одбија, као неоснован захтев Зорана Цекића, којим тражи
изузеће заменика начелника Управе за имовину и инспекцијске послове од
поступања у предмету извршења решења о уклањању објекта И.бр. 356/1-294/1304
Зaкључак којим се одбија, као неоснован захтев Ивана Видића директора СИБ
ИНВЕСТ д.о.о., којим тражи изузеће начелника Управе за имовину и инспекцијске
послове од поступања у предмету бр. 344/1-637/12-04
Зaкључак којим се одбија, као неоснован захтев Ивана Видића директора СИБ
ИНВЕСТ д.о.о., којим тражи изузеће заменика начелника Управе за имовину и
инспекцијске послове од поступања у предмету бр. 344/1-637/12-04

105. седница Градског већа, одржана 03.10.2014. године



Решење по жалби Златимира Златановића на Решење ЈКП ''Градска топлана'' Ниш
број 4778/2 од 3.7.2014. године, (одбијен захтев за искључење грејања од

стране ЈКП ''Градска топлана'' – жалба се одбија као неоснована)



Решење по жалби Зорке Јовановић на Решење ЈКП ''Градска топлана'' Ниш број
5136/21 од 17.7.2014.године, (одбијен захтев за искључење грејања од

стране ЈКП ''Градска топлана'' – жалба се одбија као неоснована)


Решење по жалби Зорице Радовановић на Решење ЈКП ''Градска топлана'' Ниш
број 3806/2 од 28.5.2014.године, (одбијен захтев за искључење грејања од

стране ЈКП ''Градска топлана'' – жалба се одбија као неоснована)


















Решење по жалби Зорице Радовановић за Новицу Тасић на Решење ЈКП ''Градска
топлана'' Ниш број 3807/2 од 28.5.2014.године, (жалба се одбацује као поднета
од неовлашћеног лица)
Решење по жалби Ирене Младеновић на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 7-132-2946/14 од 03.07.2014. године (није
признато право на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи –
жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Елвире Демировић на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту број 7-132-3581/14 од 20.8.2014. године (није
признато право на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи –
жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Марије Крстић на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту број 7-132-3057/14 од 10.7.2014. године (није
признато право на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи –
жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Душана Петровића на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту број 435/1753-2014/07 од 22.8.2014. године (не
признаје се право на бесплатан превоз у градском и приградском саобраћају
– жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Милице Петровић на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту број 435/1740-2014/07 од 22.8.2014. године (не
признаје се право на бесплатан превоз у градском и приградском саобраћају
– жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Милоша Петровића на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту број 435/1739-2014/07 од 22.8.2014. године (не
признаје се право на бесплатан превоз у градском и приградском саобраћају
– жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Љиљане Милић на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 435/1709-2014/07 од 29.07.2014. године (не
признаје се право на бесплатан превоз у градском и приградском саобраћају
на територији Града Ниша – жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Бобана Митића на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 435/1829-2014/07 од 04.09.2014. године, (не
признаје се право на бесплатан превоз у градском и приградском саобраћају
на територији Града Ниша – жалба се одбија као неоснована)







Решење по жалби Снежане Крстић на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту, број 07-435/2014 од 08.09.2014. године, (није
признато право на потпуно регресирање трошкова боравка детета у
предшколској установи „Пчелица“, почев од 1.9.2014. године – жаба се одбија
као неоснована)
Решење по жалби Светислава Ивковића на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту број 435/1597-2014/07 од 18.7.2014. године(не
признаје се право на бесплатан превоз у градском и приградском саобраћају
на територији Града Ниша – жалба се одбија као неоснована)
Решење по жалби Александре Грујовић на Решење Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту број 7-132-3840/14 од 28.8.2014. године (није
признато право на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи –
жалба се одбија као неоснована)

111. Седница Градског већа, одржана 28.11.2014. године



Решење по жалби Мартине Петковић из Ниша на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 7-132-3425/14 од
29.09.2014. године (није признато право на једнократну новчану помоћ за
прворођено дете у породици – жалба се одбија као неоснована)



Решење по жалби Славице Крстић из Ниша на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 435/1726-2014/07 од
19.08.2014. године ( није признато право на бесплатан превоз у градском и
приградском саобраћају на територији Града Ниша. – жалба се одбија као
неоснована)



Решење по жалби Љубове Николић из Горњег Матејевца код Ниша на
Решење Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, број
435/1768-2014/07 од 20.8.2014. године (не признаје се право на бесплатан
превоз у градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша –
жалба се одбија као неоснована)



Решење по жалби Павла Крстића из Ниша на Решење Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту, број 435/1056-2014/07-02 од
16.07.2014. године (није признато право на бесплатан превоз у градском и
приградском саобраћају у својству пратиоца рођаку Зорану Крстићу – жалба
се одбија као неоснована)



Решење по Пресуди Управног суда Републике Србије – одељење у Нишу
број II-2 У.18054/13 од 18.9.2014. године, по жалби My place group, doo Ниш,
на Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број
346-521/2012-09 од 5.4.2013. године (решавајући у поновном поступку по
жалби My place group, doo Ниш, изјављеној преко пуномоћника Митић Зорана,
адвоката из Ниша, на Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и

саобраћај број 346-521/2012-09 од 5.4.2013. године – поништава се решење
управе и предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак)



Решење по Пресуди Управног суда број II/1 У 2364/13 од 23.10.2014. године,
по тужби предузећа ''Енерготим'', којом је поништено Решење Градског већа
број 22-8/2013-03 од 9.1.2013. године (решавајући у поновном поступку по
жалби предузећа „Енерготим“ ДОО, са пословним седиштем у Нишу, ул.
Младости 109, општина Црвени Крст, изјављеној на Решење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 1125/7097151/0-1331/11 од 21.03.2011.године - поништава се решење управе и
предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак)



Решење по жалби Драгана Ђорђевића из Ниша на Решење ЈКП ''Градска
топлана'' Ниш број 01-5976/2 од 19.08.2014. године (одбијен захтев за
искључење грејања од стране ЈКП ''Градска топлана'' – жалба се одбија
као неоснована)
 Решење по жалби Maрка Здравковића из Ниша на Решење ЈКП Градска
топлана'' Ниш број 01-5616/2 од 06.08.2014. године (одбијен захтев за
искључење грејања од стране ЈКП ''Градска топлана'' – жалба се одбија
као неоснована)
 Решење по жалби Ивана Лазаревића из Крушевца на Решење ЈКП ''Градска
топлана'' број 5136/19 од 17.7.2014. године (одбијен захтев за искључење
грејања од стране ЈКП ''Градска топлана'' – жалба се одбија као
неоснована)
 Решење по жалби ''Рапид'' а.д. Београд на Решење ЈКП ''Градска топлана''
број 01-5270/1 од 8.8.2014.године (одбијен захтев за искључење грејања
од стране ЈКП ''Градска топлана'' – жалба се усваја, поништава
првостепено решење и предмет враћа на поновни поступак)
 Решење по жалби Владимира Јовановића из Ниша на Решење Управе за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број Уп.бр.352-45/2009-09 од
18.8.2014.године (захтев за одређивање локације за размештање контејнера –
одбијена жалба као неоснована)


Решење по жалби Владимира Јовановића из Ниша на Решење Управе за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број Уп.бр.352-44/2009-09 од
18.8.2014.године (захтев за одређивање локације за размештање контејнера –
одбијена жалба као неоснована )



Решење по жалби Радње за трговинску делатност и сервис радио и ТВ
апарата ''СЕРВИС ЈОВЧИЋ'' Ниш на Решење Управе за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај, број Уп.бр.352-133/2014-09 од
5.9.2014.године (захтев за одређивање локације за размештање контејнера –
одбијена жалба као неоснована)



Решење по жалби Снежане Коцић из Ниша, на Обавештење ЈКП ''Градска
топлана'' број 4450/2 од 20.6.2014. године (жалба на начин обрачуна за









плаћање топлотне енергије – усваја се, поништава обавештење ЈКП
''Градска топлана'' и предмет враћа на поновно одлучивање)
Решење по жалби Скупштине станара ул. Учитељ Тасина 12, коју је поднела
председник Скупштине станара Марија Тодоров, на Обавештење ЈКП
''Градска топлана'' број 4171/2 (жалба на начин обрачуна за плаћање
топлотне енергије – усваја се, поништава обавештење ЈКП ''Градска
топлана'' и предмет враћа на поновно одлучивање)
Решење по жалби ''АГРОГРАДЊА КОМПАНИ'', доо из Ниша на Решење
Управе за планирање и изградњу број 351-508/2014-06 од 24.9.2014. године
(Управа за планирање и изградњу донела је Решење којим је одбијен
захтев ''АГРОГРАДЊА КОМПАНИ'', доо из Ниша за издавање уверења о
старости објекта, - жалба се усваја и предмет враћа на поновни
поступак)
Закључак по жалби Томислава Ђорђевића из Ниша на Решење Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, број 346-2/879-2014/07
од 22.10.2014. године (жалба се одбацује јер је поднета од неовлашћеног
лица)
Закључак по жалби Илије Антић из Ниша на Обавештење ЈКП ''Наиссус''
Ниш број 9333/1 од 27.5.2014. године (жалба се одбацује јер није у питању
управна ствар)

Резиме:
Као што се из извештаја о разматраним жалбама може уочити, у периоду од
19.7.2012. године до краја 2013. године разматран је велики број жалби на решења
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
Међутим, законски прописи из ове области су у међувремену измењени
(нпр. закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о финансирању
локалне самоуправе, прописи који регулишу порез на имовину и други прописи) ,
тако да је сада другостепени орган за поступање у већини ових предмета
Министарство финансија - Пореска управа, па се жалбе у овим спорним правним
стварима више не подносе Градском већу.
Највећи број жалби у извештајном периоду подношен је против решења
Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту (61), која као
првостепени орган одлучује о правима из области социјалне заштите и другим
правима која су као изворна прописана важећим градским прописима (Одлуком о
финансијској подршци породици са децом, Одлуком о правима из области
социјалне заштите на територији града Ниша, решењем о утврђивању цена услуга
превоза о јавном градском и приградском превозу путника на територији града
Ниша и др.).

Овде се ради о изворним правима која је прописао Град и може се
очекивати уобичајени прилив ових жалби и у будућем периоду. Странке се
најчешће жале на тумачење одредаба о пребивалишту (код дечијих и
породиљских права) или за бесплатан превоз подносе лекарску документацију
којом располажу, решења фонда за пензијско и инвалидско осигурање и сл., али
управа у овим случајевима најчешће исправно примењује материјално право и
жалбе бивају одбијане као неосноване. Ово из разлога што је градским прописима
најчешће прецизно и таксативно наведено шта се од документације уз захтев за
остваривање одређеног права подноси, па нема потребе за неким даљим
тумачењима нити се нешто оставља слободној интерпретацији или дискреционом
праву онога ко одлучује.
Против ових решења до сада је покренут само један управни спор (за право
на бесплатно паркирање за особе са инвалидитетом), суд још увек није одлучио у
овој ствари.
У 2014.ој години учестале су жалбе против решења ЈКП ''Градска топлана''
којима ово јавно предузеће одбија захтеве корисника топлотне енергије за
искључење и раскид уговора са енергетским субјектом.
Прилив ових жалби показује тренд повећања, а и након доношења
другостепених решења од стране Градског већа, којим се жалбе одбијају као
неосноване, повећан је број покренутих управних спорова.
Градско веће се у одлучивању у овим правним стварима искључиво
руководи Одлуком о снабдевању топлотном енергијом која прописује могућност
искључења само за оне кориснике којима је издато решење о одобрењу за
прикључење и не предвиђа могућност раскида уговора између корисника и
енергетског субјекта уколико исти није закључен у писаној форми.
Управни суд још увек није решио по тужбама корисника даљинског грејања,
али се може очекивати да од одлуке суда зависи даље поступање и градских
органа и јавног предузећа у овој спорној ствари.
Спорадично се јављају случајеви жалби на решења Управе за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај (за сада су решења којима се одређују
локације за размештај контејнера и посуда за смеће и једна спорна ствар око
заузећа јавне површине за паркирање).
По први пут су се у 2014. години подносиле жалбе на решења Управе за
планирање и изградњу која је надлежна за издавање уверења о старости објекта.
Наиме, Управа је захтеве странака одбијала као неосноване, јер није могла да,
према стању на терену, утврди старост објекта.
Уколико је издавање оваквих уверења од важности за поступке легализације
или утврђивања својине на земљишту или објекту, због актуелности ових
поступака, могло би се очекивати да и прилив оваквих жалби буде већи.

Градско веће је у складу са прописаним надлежностима, одлучивало и о
захтевима за изузеће начелника и заменика начелника управе. Захтеви које су
странке подносиле односили су се на изузеће начелника и заменика начелника
Управе за имовину и инспекцијске послове, али пре свега због поступака које воде
и радње предузимају грађевински инспектори. Како начелник и заменик начелника
не учествују у овим поступцима, нити доносе било какве акте у истим, захтеви су
одбијани.
Уочава се да странке чешће подносе жалбе на акте јавних и јавних
комуналних предузећа без обзира на то да ли је подношење жалби или приговора
прописано важећим прописима у тим случајевима и да ли се уопште ради о
спорним управним стварима.
Остали случајеви жалби су спорадични и не могу се предвидети нити се
унапред могу изразити нека очекивања у погледу истих.
X Скупштина Града Ниша је у периоду од 13.07.2012. године до 13.07.2014.
године одржало 24. седница.
На основу службених података и обраде информација, сачињен је следећи
табеларни преглед аката:

Редни
број

1.

2.

Назив акта

Одлука о изради
измена и допуна
Плана детаљне
регулације насеља ”9.
мај-север” у делу
Новопланиране улице
(веза улице
Брестовачке и улице
Јастребачких
партизана) у Нишу
Одлука о изради
Плана детаљне
регулације блока на
Трошарини у Нишу

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

68/2012
12.09.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

68/2012
12.09.2012.

Редни
број

3.

4.

5.

6.

7.

Назив акта

Одлука о изради
Плана детаљне
регулације комплекса
"К4" у делу Радне зоне
СЕВЕР - западно од
пута Р-214 у Нишу
Одлука о изради
Плана детаљне
регулације дела
државног пута Р-214
од стационаже 173
+255 до стационаже
175+212 у Нишу
Одлука о изради
Плана детаљне
регулације
резервоарског
простора IV висинске
зоне - југ на локацији
"Марково кале"
План о изменама и
допунама Плана
детаљне регулације
рекреативног центра
"Лозни калем" у
Нишкој Бањи
Одлука о оснивању
Завода за
геронтологију и
палијативно
збрињавање Ниш

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

68/2012
12.09.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

68/2012
12.09.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

68/2012
12.09.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

68/2012
12.09.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
дечију,
социјалну и
примарну
здравствену
заштиту

68/2012
12.09.2012.

Редни
број

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Назив акта
Одлука о о плаћању
доприноса за
пензијско и
инвалидско осигурање
и доприноса за
здравствено
осигурање за лица која
су стекла статус лица
која самостално
обављају уметничку
или другу делатност у
виду занимања у
области културе
Одлука о изменама
Одлуке о мрежи
основних школа на
територији Града
Ниша
Одлука о прихватању
учешћа у програму
"Рехабилитација
система даљинског
грејања у Србији Фаза IV"
Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
организацији градских
управа Града Ниша
Одлука о завршном
рачуну буџета Града
Ниша за 2011. годину
Одлука о ангажовању
предузећа за ревизију
за екстерну ревизију
завршног рачуна
буџета Града Ниша за
2011. годину

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Градско веће
Града Ниша

Управа за
образовање,
културу,
омладину и
спорт

68/2012
12.09.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
образовање,
културу,
омладину и
спорт

Није добијена
сагласност
ресорног
министарства

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

67/2012
11.09.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
грађанска стања
и опште послове

67/2012
11.09.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке

67/2012
11.09.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке

Редни
број

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Назив акта
План Генералне
регулације подручја
Градске општине
Медијана
Одлука о усвајању
Плана руралног
развоја Нишавског
округа 2012.-2021.
Програм заштите,
уређења и коришћења
пољопривредног
земљишта на
територији Града
Ниша за 2012. годину
Одлука о ребалансу
буџета Града Ниша за
2012. годину
Програм о изменама и
допунама Програма
уређивања
грађевинског
земљишта и изградње
са финансијским
планом за 2012.
годину
Програм о измени и
допуни Програма
одржавања комуналне
инфраструктуре јавног
земљишта градског и
сеоског подручја са
финансијским планом
за 2012. годину

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

72/2012
19.09.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
пољопривреду и
развој села

71/2012
18.09.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
пољопривреду и
развој села

79/2012
04.10.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке

83/2012
22.10.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

83/2012
22.10.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

83/2012
22.10.2012.

Редни
број

Назив акта

20.

Одлука о усвајању
елабората о
оправданости отуђења
грађевинског
земљишта Републици
Србији - Министарство
здравља - Клинички
центар Ниш

21.

Одлука о остваривању
потреба и интереса
грађана у области
спорта у Граду Нишу

22.

23.

Овлашћени
предлагач

Градско веће
Града Ниша

Управа за
имовину и
инспекцијске
послове

84/2012
23.10.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
образовање,
културу,
омладину и
спорт

83/2012
22.10.2012.

Одборничка
група

101/2012
12.12.2012.

Одборничка
група

101/2012
12.12.2012.

Одлука о проглашењу
2013. годином
обележавања
Миланског едикта
Одлука о награди за
толеранцију "Цар
Константин"

24.

Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
јавним признањима
Града Ниша

Градско веће
Града Ниша

25.

Одлука о правима из
области социјалне
заштите на територији
Града Ниша

Градско веће
Града Ниша

26.

27.

Одлука о допунама
Одлуке о стамбеним
заградама и
становима
Одлука о изради
Плана детаљне
регулације комплекса
Електронске
индустрије Ниш

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Градско веће
Града Ниша

Градско веће
Града Ниша

Управа за
образовање,
културу,
омладину и
спорт
Управа за
дечију,
социјалну и
примарну
здравствену
заштиту
Управа за
имовину и
инспекцијске
послове
Управа за
планирање и
изградњу

101/2012
12.12.2012.

101/2012
12.12.2012.

101/2012
12.12.2012.

101/2012
12.12.2012.

Редни
број

28.

29.

30.

31.

Назив акта
План генералне
регулације подручја
Градске општине
Пантелеј - прва фаза
План генералне
регулације подручја
Градске општине
Црвени Крст - прва
фаза
План генералне
регулације подручја
Градске општине
Нишка Бања - прва
фаза
Одлука о допуни
Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за
стамбене услуге
"Нишстан" Ниш

32.

Одлука о буџету Града
Ниша за 2013. годину

33.

Одлука о утврђивању
прихода који припадају
граду, односно
градским општинама и
распореду
трансферних
средстава из буџета
Града Ниша градским
општинама у 2013.
години

34.

Одлука о локалним
комуналним таксама

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

102/2012
13.12.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

102/2012
13.12.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

102/2012
13.12.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
имовину и
инспекцијске
послове

101/2012
12.12.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке

108/2012
21.12.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке

108/2012
21.12.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке

108/2012
21.12.2012.

Редни
број

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Назив акта

Програм развоја Града
Ниша за 2013. годину
Програм уређивања
грађевинског
земљишта и изградње
са финансијским
планом за 2013.
годину
Програм одржавања
комуналне
инфраструктуре јавног
земљишта градског и
сеоског подручја са
финансијским планом
за 2013. годину
План детаљне
регулације подручја
Градска општина
Палилула - прва фаза
Одлука о изради
Плана детаљне
регулације депоније
смећа "Бубањ Јовановац" на
територији Града
Ниша
Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
оснивању Јавног
предузећа Завод за
урбанизам Ниш
Одлука о условном
отпису камата и
мировању пореског
дуга

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Градско веће
Града Ниша

Управа за
привреду,
одрживи развој
и заштиту
животне
средине

110/2012
24.12.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

109/2012
24.12.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

109/2012
24.12.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

111/2012
25.12.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

109/2012
24.12.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

109/2012
24.12.2012.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке

109/2012
24.12.2012.

Редни
број

Назив акта

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум
Управа за
привреду,
одрживи развој
и заштиту
животне
средине
Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке
Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке
Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке
Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке

42.

Одлука о изменама
Одлуке о Туристичкој
организацији Ниш

Градско веће
Града Ниша

43.

Одлука о ангажовању
предузећа за ревизију
ради екстерне
ревизије завршног
рачуна буџета Града
Ниша за 2012. годину

Градско веће
Града Ниша

44.

Одлука о изменама и
допунама Oдлуке о
буџету Града Ниша за
2013. годину

Градско веће
Града Ниша

45.

Одлукао задуживању
за финансирање
дефицита текуће
ликвидности

Градско веће
Града Ниша

46.

Одлука о измени
одлуке о условном
отпису камата и
мировању пореског
дуга

Градско веће
Града Ниша

47.

Одлука о изради
Плана детаљне
регулације простора
''Триангле'' северно од
улице Јована Ристића
у Нишу

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

15/2013
13.03.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
образовање,
културу,
омладину и
спорт

15/2013
13.03.2013.

48.

Одлука о младима

9/2013
13.02.2013.

9/2013
13.02.2013.

15/2013
13.03.2013.

15/2013
13.03.2013.

15/2013
13.03.2013.

Редни
број

49.

50.

51.

52.

53.

Назив акта

Одлука о јавном
информисању од
значаја за Град Ниш
Одлука о
успостављању
сарадње Града Ниша
и Универзитета у Нишу
са Протоколом о
сарадњи
Одлука о изради
Плана детаљне
регулације комплекса
трафостанице 110/10
kv ''Ниш 6'' са
прикључним
двоструким
далеководом 110/10 kv
у Нишу
Одлука о изради
Плана детаљне
регулације одморишта
''Трупале'' тип II – лево
на простору
инфраструктурног
коридора аутопута е –
75, деоница Београд –
Ниш
Одлука о изради
Плана детаљне
регулације
Медошевачког
колектора за
одвођење
употребљених вода

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум
Управа за
образовање,
културу,
омладину и
спорт

15/2013
13.03.2013.

Одборничка
група

29/2013
16.04.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

29/2013
16.04.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

29/2013
16.04.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

29/2013
16.04.2013.

Градско веће
Града Ниша

Редни
број

54.

55.

56.

57.

58.

Назив акта
Одлука о изради
Плана детаљне
регулације Поповачких
колектора за
одвођење
атмосферских и
употребљених вода
Одлука о изради
Плана детаљне
регулације
Чамурлијских
колектора за
одвођење
атмосферских и
употребљених вода
Одлука о изради
Плана детаљне
регулације Трупалских
колектора за
одвођење
атмосферских и
употребљених вода
Одлука о изради
Плана детаљне
регулације примарног
цевовода друге
висинске зоне
водоснабдевања од
насеља Доњи Комрен
у правцу насеља
Горња Топоница са
локацијом планираног
резервоара
Одлука о изради
Плана детаљне
регулације постројења
за пречишћавање
употребљених вода у
КО Трупале

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

29/2013
16.04.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

29/2013
16.04.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

29/2013
16.04.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

29/2013
16.04.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

29/2013
16.04.2013.

Редни
број

59.

60.

61.

Назив акта
Одлука о изради
Плана детаљне
регулације пута Плоче
– Бојанине воде
(скијашки центар)
Одлука о изради
Плана детаљне
регулације скијалишта
''Бојанине воде'' на
Сувој планини
Одлука о изради
Плана детаљне
регулације депоније
смећа ''Бубањ –
Јовановац'' на
територији Града
Ниша

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

29/2013
16.04.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

29/2013
16.04.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

29/2013
16.04.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

29/2013
16.04.2013.

62.

Одлука о изради
измена и допуна
Плана детаљне
регулације колектора
од насеља 9. мај до
Нишавског колектора

63.

Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
локалним комуналним
таксама

Градско веће
Града Ниша

64.

Одлука о утврђивању
зона за обрачун
пореза на имовину
физичких лица

Градско веће
Града Ниша

Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке
Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке

29/2013
16.04.2013.

29/2013
16.04.2013.

Редни
број

Назив акта

65.

Годишњи програм
заштите, уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта на
територији Града
Ниша за 2013. годину

66.

Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
буџету Града Ниша за
2013. годину

67.

Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
утврђивању вредности
бода за одређивање
висине накнаде за
коришћење
граћевинског
земљишта

68.

69.

70.

Средњорочни програм
робних резерви Града
Ниша за 2013. – 2017.
годину
Декларација о забрани
коришћења, узгајања и
ширења ГМО на
територији Града
Ниша
Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
оснивању Јавног
комуналног предузећа
''Паркинг – сервис'' –
Ниш

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Градско веће
Града Ниша

Управа за
пољопривреду и
развој села

50/2013
17.06.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке

29/2013
16.04.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке

29/2013
16.04.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
привреду,
одрживи развој
и заштиту
животне
средине

29/2013
16.04.2013.

Одборничка
група

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

38/2013
23.05.2013.

Редни
број

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Назив акта
Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
оснивању Јавног
комуналног предузећа
''Градска топлана''
Ниш
Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
оснивању Јавног
комуналног предузећа
за пијачне услуге
''Тржница'' Ниш
Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
оснивању Јавног
комуналног предузећа
''Горица'' Ниш
Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
оснивању Јавног
комуналног предузећа
за водовод и
канализацију
''Наиссус'' Ниш
Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
оснивању Јавног
комуналног предузећа
за обједињену наплату
комуналних,
стамбених и других
услуга и накнада
Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
оснивању Јавног
комуналног предузећа
Дирекција за јавни
превоз Града Ниша

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

38/2013
23.05.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

38/2013
23.05.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

38/2013
23.05.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

38/2013
23.05.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

38/2013
23.05.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

38/2013
23.05.2013.

Редни
број

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

Назив акта
Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
оснивању Јавног
комуналног предузећа
’’Медиана'' Ниш
Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
оснивању Јавног
предузећа Дирекција
за изградњу Града
Ниша
Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
јавном предузећу за
аеродромске услуге
''Аеродром Ниш''
Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
оснивању Јавног
предузећа за стамбене
услуге ''Нишстан'' Ниш
Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
оснивању Јавног
предузећа Завод за
урбанизам Ниш
Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
оснивању Јавног
предузећа ''Градска
стамбена агенција''
Ниш
Одлука о изменама и
допунама Одлуке о
оснивању Јавног
предузећа за радио и
телевизијску
делатност ''Нишка
телевизија''

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

38/2013
23.05.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

38/2013
23.05.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

38/2013
23.05.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
имовину и
инспекцијске
послове

38/2013
23.05.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

38/2013
23.05.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

38/2013
23.05.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
образовање,
културу,
омладину и
спорт

38/2013
23.05.2013.

Редни
број

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

Назив акта
Одлука о спровођењу
јавног конкурса за
именовање директора
јавних и јавно
комуналних предузећа
Одлука о изради
Плана детаљне
регулације Аеродрома
''Константин Велики'' у
Нишу
Одлука о доношењу и
имплементацији
Регионалног плана
управљања отпадом
за Нишки регион
Одлука о измени и
допуни Одлуке о
отуђењу и давању у
закуп грађевинског
земљишта
Одлука о партнерству
јавног и приватног
сектора у области
пољопривреде
Одлука о прихватању
учешћа Града Ниша у
Програму за
измиривање обавеза
по основу капиталних
инвестиционих
издатака према
приватном сектору
Одлука о завршном
рачуну буџета Града
Ниша за 2012. годину

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

48/2013
14.06.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

48/2013
14.06.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

49/2013
14.06.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
имовину и
инспекцијске
послове

48/2013
14.06.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
пољопривреду и
развој села

48/2013
14.06.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке

48/2013
14.06.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке

48/2013
14.06.2013.

Редни
број

91.

92.

93.

94.

Назив акта
Одлука о поступку
поверавања
обављања градског и
приградског превоза
путника на територији
Града Ниша
Одлука о усвајању
елабората о
оправданости отуђења
грађевинског
земљишта у јавној
својини без обавезе
плаћања накнаде,на
територији Града
Ниша у оквиру
Индустријске зоне
Север
Решење о прихватању
преноса права својине
на непокретностима уз
накнаду од Републике
Србије –
Министарства одбране
Републике Србије
Решење којим се
покреће поступак
преноса права јавне
својине на четири
путничка моторна
возила марке Chevrolet
Orlando 1,8 ls+, у јавној
својини Града Ниша,
Министарству
унутрашњих послова
Републике Србије –
Полицијској управи у
Нишу, непосредном
погодбом, без накнаде

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

56/2013
26.06.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
имовину и
инспекцијске
послове

62/2013
02.08.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
имовину и
инспекцијске
послове

62/2013
02.08.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
имовину и
инспекцијске
послове

62/2013
02.08.2013.

Редни
број

95.

96.

Назив акта
Одлука о измени и
допуни Одлуке о
поверавању
обављања комуналне
делатности превоза
путника у градском и
приградском
саобраћају на
територији Града
Ниша
Одлука о измени и
допуни одлуке о
поверавању
обављања комуналне
делатности превоза
путника у приградском
саобраћају на линији
32 л

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

67/2013
29.08.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

67/2013
29.08.2013.

97.

Одлука о изменама и
допунама одлуке о
буџету Града Ниша за
2013. годину

Градско веће
Града Ниша

98.

Одлука о изменама
одлуке о остваривању
потреба и интереса
грађана у области
спорта у Граду Нишу

Градско веће
Града Ниша

99.

Одлука о комуналном
реду

Градско веће
Града Ниша

Одлука о
прибављању,
располагању и
100.
управљању стварима
у јавној својини Града
Ниша

Градско веће
Града Ниша

Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке
Управа за
образовање,
културу,
омладину и
спорт
Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај
Управа за
имовину и
инспекцијске
послове

67/2013
29.08.2013.

67/2013
29.08.2013.

67/2013
29.08.2013.

67/2013
29.08.2013.

Редни
број

101.

102.

103.

104.

105.

106.

Назив акта
План детаљне
регулације Поповачких
колектора за
одвођење
атмосферских и
употребљених вода
План детаљне
регулације простора
''Триангле'' северно од
улице Јована Ристића
у Нишу
Решење којим се
преноси право јавне
својине на четири
путничка моторна
возила марке Chevrolet
Orlando 1,8ls+, у јавној
својини Града Ниша,
Министарству
унутрашњих послова
Републике Србије –
Полицијској управи у
Нишу, непосредном
погодбом, без накнаде
План генералне
регулације подручја
Градске општине
Палилула-друга фаза
План детаљне
регулације комплекса
''К1'' у делу Радне зоне
''СЕВЕР''-западно од
пута Р-214 у Нишу
План детаљне
регулације комплекса
''К4'' у делу Радне зоне
''СЕВЕР''-западно од
пута Р-214 у Нишу

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

67/2013
29.08.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

67/2013
29.08.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
имовину и
инспекцијске
послове

67/2013
29.08.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

73/2013
02.10.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

73/2013
02.10.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

73/2013
02.10.2013.

Редни
број

107.

108.

109.

110.

111.

Назив акта
Измене и допуне
Плана детаљне
регулације колектора
од насеља ''9. мај'' до
Нишавског колектора
Одлука о изради
Плана детаљне
регулације блока ''Б4''
у појасу реке Нишаве у
Нишу
Одлука о изради
Плана детаљне
регулације
саобраћајнице јужно
од реке Нишаве (од
Булевара Медијана до
границе II фазe Плана
генералне регулације
Градске општине
Нишка Бања) у Нишу
Одлука о братимљењу
и успостављању
сарадње између Града
Ниша (Република
Србија) и Града
Белгорода (Руска
Федерација)
Одлука о братимљењу
и успостављању
сарадње између Града
Ниша (Република
Србија) и Града
Витепска (Република
Белорусија)

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

73/2013
02.10.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

73/2013
02.10.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

73/2013
02.10.2013.

Градско веће
Града Ниша

Служба за
послове
Градоначелника

92/2013
09.12.2013.

Градско веће
Града Ниша

Служба за
послове
Градоначелника

92/2013
09.12.2013.

Редни
број

Назив акта

Програм о изменама и
допунама Програма
уређивања
грађевинског
112.
земљишта и изградње
са финансијским
планом за 2013.
годину
Програм о изменама и
допунама Програма
одржавања комуналне
инфраструктуре јавног
113. земљишта градског и
сеоског подручја са
финансијским планом
за 2013. годину
Одлука о изменама
Одлуке о оснивању
114. Галерије савремене
ликовне уметности у
Нишу
Одлука о измени и
допуни Одлуке о
поверавању
обављања комуналне
115.
делатности
одржавања улица,
путева и других јавних
површина у граду
Одлука о поступку
обезбеђења
финансирања,
изградње и
116. управљања системом
за прикупљање и
прераду отпадних
вода на територији
Града Ниша

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

73/2013
02.10.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

73/2013
02.10.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
образовање,
културу,
омладину и
спорт

73/2013
02.10.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

73/2013
02.10.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

73/2013
02.10.2013.

Редни
број

Назив акта

Решење о измени
Решења о прихватању
преноса права својине
на непокретностима уз
117.
накнаду од Републике
Србије-Министарствa
одбране Републике
Србије
Декларација о борби
118. против трговине
људима

Овлашћени
предлагач

Градско веће
Града Ниша

Oдлука о висини стопе
119. пореза на имовину у
Граду Нишу

Градско веће
Града Ниша

Одлука о одређивању
зона и најопремљеније
120.
зоне на територији
Града Ниша

Градско веће
Града Ниша

Одлука о висини стопе
амортизације за
121.
утврђивање пореза на
имовину

Градско веће
Града Ниша

Одлука о обавези
подношења пореских
пријава за утврђивање
пореза на имовину на
непокретности
122.
обвезника који не воде
пословне књиге, које
се налазе на
територији Града
Ниша

Градско веће
Града Ниша

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Управа за
имовину и
инспекцијске
послове

73/2013
02.10.2013.

Одборничка
група

90/2013
29.11.2013.

Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке
Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке
Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке
Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке

90/2013
29.11.2013.

90/2013
29.11.2013.

90/2013
29.11.2013.

90/2013
29.11.2013.

Редни
број

123.

124.

125.

126.

127.

128.

Назив акта
Одлука о оснивању
Буџетског фонда за
пољопривреду и
рурални развој Града
Ниша
Одлука о заштити
пољопривредног
земљишта и
организовању
пољочуварске службе
на подручју Града
Ниша
Одлука о изменама и
допунама одлуке о
организацији градских
управа Града Ниша
Решење којим се
прибавља у јавну
својину Града Ниша
непокретност, верски
објекат – Храм
посвећен Св. Василију
Острошком,
заједничком
изградњом Града
Ниша и Српске
православне цркве –
Епархије Нишке на
локацији насеље
„Дуваниште“ у Нишу
Одлука о усвајању
Европске повеље о
родној равноправности
на локалном нивоу
Одлука о буџету Града
Ниша за 2014. годину

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Градско веће
Града Ниша

Управа за
пољопривреду и
развој села

90/2013
29.11.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
пољопривреду и
развој села

90/2013
29.11.2013.

Градско веће
Града Ниша

Служба за
послове
Градоначелника

100/2013
24.12.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
имовину и
инспекцијске
послове

/

Градско веће
Града Ниша

Служба за
послове
Градског већа

95/2013
17.12.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке

95/2013
17.12.2013.

Редни
број

Назив акта

Одлука о утврђивању
прихода који припадају
граду, односно
градским општинама и
распореду
129.
трансферних
средстава из буџета
Града Ниша градским
општинама у 2014.
години

130.

Програм развоја Града
Ниша за 2014. годину

План генералне
регулације подручја
131. Градске Општине
Црвени Крст – друга
фаза
Одлука о изменама
Одлуке о изради
Плана детаљне
132. регулације депоније
отпада „Бубањ“ на
територији Града
Ниша
Одлука о покретању
поступка оснивања
Регионалног
133. привредног друштва
за комуналну
делатност ''Нишки
регион'' Д.О.О.
Одлука о изменама и
134. допунама Одлуке о
одржавању чистоће

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Градско веће
Града Ниша

Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке

95/2013
17.12.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
привреду,
одрживи развој
и заштиту
животне
средине

95/2013
17.12.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

96/2013
18.12.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

96/2013
18.12.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

96/2013
18.12.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

96/2013
18.12.2013.

Редни
број

Назив акта

Овлашћени
предлагач

Одлука о изменама и
допунама одлуке о
135. начину и роковима
плаћања комуналних
услуга

Градско веће
Града Ниша

Одлука о сарадњи
Града Ниша са
136.
Основним јавним
тужилаштвом у Нишу

Градско веће
Града Ниша

Одлука о јавним
137. признањима Града
Ниша

Градско веће
Града Ниша

Одлука о братимљењу
и успостављању
сарадње између Града
138. Ниша (Република
Србија) и Града
Дебрецина (Република
Мађарска)
Одлука о братимљењу
и успостављању
сарадње између Града
139. Ниша (Република
Србија) и Града Лан
Жоу (Народна
Република Кина)
Одлука о изменама
Одлуке о правима из
140. области социјалне
заштите на територији
Града Ниша

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум
Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај
Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке
Управа за
образовање,
културу,
омладину и
спорт

96/2013
18.12.2013.

96/2013
18.12.2013.

96/2013
18.12.2013.

Градско веће
Града Ниша

Служба за
послове
Градоначелника

/

Градско веће
Града Ниша

Служба за
послове
Градоначелника

/

Градско веће
Града Ниша

Управа за
дечију,
социјалну и
примарну
здравствену
заштиту

96/2013
18.12.2013.

Редни
број

141.

142.

143.

144.

Назив акта
Закључак о покретању
иницијативе за измену
прописа којима се
уређује област јавног
информисања и
електронских медија
Закључак о покретању
иницијативе за измену
Просторног плана
подручја
инфраструктурног
коридора Ниш –
граница Бугарске и
забрани привремене
електрификације пруге
кроз уже језгро Града
Ниша
Програм уређивања
грађевинског
земљишта и изградње
са финансијским
планом за 2014.
годину
Програм одржавања
комуналне
инфраструктуре јавног
земљишта градског и
сеоског подручја са
финансијским планом
за 2014. годину

Одлука о измени и
допуни Одлуке о
давању сагласности за
прикључење на јавни
145. водовод Града Ниша и
водоснабдевање
насељених места
Кнежице, Перутине и
Ћурлине

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Одборничка
група

96/2013
18.12.2013.

Одборничка
група

96/2013
18.12.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

102/2013
26.12.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

102/2013
26.12.2013.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
привреду,
одрживи развој
и заштиту
животне
средине

102/2013
26.12.2013.

Редни
број

Назив акта

Овлашћени
предлагач

Одлука о оглашавању
146. на територији Града
Ниша

Градско веће
Града Ниша

Одлука о усвајању
стратегије
147.
безбедности младих
Града Ниша

Градско веће
Града Ниша

Одлука о изменама и
допунама одлуке о
148.
локалним комуналним
таксама

Градско веће
Града Ниша

Одлука о одређивању
комуналних
149.
делатности од
локалног интереса

Градско веће
Града Ниша

Одлука о изменама
Одлуке о оснивању
Јавног комуналног
150. предузећа за водовод
и канализацију
''Наиссус'' Ниш
План детаљне
регулације пословно –
производног –
трговинског комплекса
151. на простору
инфраструктурног
коридора аутопута е –
75, деоница Београд –
Ниш

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум
Управа за
планирање и
изградњу
Управа за
образовање,
културу,
омладину и
спорт
Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке
Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

102/2013
26.12.2013.

102/2013
26.12.2013.

5/2014
31.01.2014.

5/2014
31.01.2014.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

5/2014
31.01.2014.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

5/2014
31.01.2014.

Редни
број

152.

153.

154.

155.

Назив акта
Закључак о покретању
иницијативе за
решавање питања
неисплаћених зарада
радницима
приватизованих
друштвених предузећа
Града Ниша
Одлука о мерилима за
утврђивање накнаде
за уређивање
грађевинског
земљишта
Одлука о висини
накнаде за рад у
надзорним одборима
јавних и јавно
комуналних предузећа
чији је оснивач Град
Ниш
Одлука о ангажовању
предузећа за ревизију
ради екстерне
ревизије завршног
рачуна буџета Града
Ниша за 2013. годину

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Одборничка
група

5/2014
31.01.2014.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

6/2014
03.02.2014.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

6/2014
03.02.2014.

Градско веће
Града Ниша

Одлука о задуживању
за финансирање
156.
дефицита текуће
ликвидности

Градско веће
Града Ниша

Одлука о задуживању
за финансирање
157. капиталних
инвестиционих
расхода

Градско веће
Града Ниша

Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке
Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке
Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке

6/2014
03.02.2014.

6/2014
03.02.2014.

6/2014
03.02.2014.

Редни
број

Назив акта

Одлука о давању
сагласности о
усвајању пројекта
јавно – приватног
партнерства у
158.
обављању комуналне
делатности градског и
приградског превоза
путника на територији
Града Ниша

Овлашћени
предлагач

Градско веће
Града Ниша

Одлука о условима и
159. начину снабдевања
топлотном енергијом

Градско веће
Града Ниша

Решење о отуђењу
акција АИК банке ад
160.
Ниш у јавној својини
Града Ниша

Градско веће
Града Ниша

План детаљне
регулације
резервоарског
161.
простора IV висинске
зоне – југ на локацији
„Марково Кале“ у Нишу
План детаљне
регулације комплекса
162.
Електронске
индустрије Ниш
Одлука о изради
Плана детаљне
регулације прикључног
163.
далековода 110 КV на
трафостаницу 110/10
КV „Ниш 5“ у Нишу

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај
Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке

6/2014
03.02.2014.

6/2014
03.02.2014.

7/2014
04.0

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

26/2014
14.04.2014.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

26/2014
14.04.2014.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
планирање и
изградњу

26/2014
14.04.2014.

Редни
број

164.

165.

166.

167.

168.

Назив акта

Одлука о боравишној
такси
Одлука о давању
сагласности и
усвајању пројекта
јавно – приватног
партнерства замене
котлова на лож уље,
котловима на дрвену
биомасу (пелет),
односно природни гас,
у школским и
предшколским
установама Града
Ниша
Одлука о изменама
Одлуке о оснивању
установе Дечије
одмаралиште
„Дивљана“
Програм заштите,
уређења и коришћења
пољопривредног
земљишта на
територији Града
Ниша за 2014. годину
Одлука о минимуму
процеса рада за време
штрајка у
Предшколској
установи ''Пчелица''

Одлука о завршном
169. рачуну буџета Града
Ниша за 2013. годину

Овлашћени
предлагач

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум

Градско веће
Града Ниша

Управа за
привреду,
одрживи развој
и заштиту
животне
средине

26/2014
14.04.2014.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
комуналне
делатности,
енергетику и
саобраћај

26/2014
14.04.2014.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
образовање

26/2014
14.04.2014.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
пољопривреду и
развој села

27/2014
15.04.2014.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
образовање

30/2014
23.04.2014.

Градско веће
Града Ниша

Управа за
финансије,
изворне приходе
локалне
самоуправе и
јавне набавке

44/2014
11.06.2014.

Редни
број

Назив акта

Одлука о изменама
Одлуке о правима из
170. области социјалне
заштите на територији
Града Ниша

Овлашћени
предлагач

Градско веће
Града Ниша

Број
„Службеног
Обрађивач акта
листа Града
Ниша“, датум
Управа за
дечију,
социјалну и
примарну
здравствену
заштиту

44/2014
11.06.2014.

XI У овом извештају наведени су најважнији акти које је Скупштина Града
Ниша донела у претходном периоду, из разлога што представљају темељ
надградње за друге врсте аката на локалном нивоу и уређивања процедура
остваривања права грађана на својој територији.
Циљ оваквог приказа је, пре свега, да се сагледа досадашње дејство ових
аката, али и да се предложе прописи којима се уређују питања од значаја за развој
локалне самоуправе у Граду Нишу, омогући ефикасно и стручно остваривање и
заштита права суграђанима или предложе измене аката у одговарајућем поступку.
Став Градског већа Града Ниша је да у наредном периоду треба јачати
поступак поједностављења процедура, интерне механизме контроле спровођења
аката и њихову ефикасност.
XII Овај извештај доставити Скупштини Града Ниша, Градоначелнику Града
Ниша и објавити на званичном сајту Града Ниша www.ni.rs.

Број: 1945-33/2014-03
У Нишу, 20.12.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОД ИЗБОРА ЗА ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ДО 31.07.2014.
1. Решавање проблема система за водоснабдевање ВРЕЛО: ЈКП Наисус, Дирекција за
изградњу града, Градска општина Ц.Крст.
2. Проблеми водоснабдевања у селима у општинама Ц.Крст и Пантелеј – слате у више
наврата цистерне са водом за пиће на оснoву одлуке Градског штаба за ванредне
ситуације
3. Оперативни план одбране од поплава 2012/13/14 ДП Ерозија, Управа за
пољопривреду
4. Чишћење Кутинске реке по налогу републичког инсп.за водопривреду
5. Радови на водотоковима у склопу превенције поплава
6. Проблем фирме СМАЈ због плављења – Србијаводе, Водопривредно предузеће
Морава, Ерозија – одржано је низ састанака и урађен је дефинитиван план уређења
тока Кутинске реке у том делу – проблем дефинитивно решен
7. У сарадњи са Управом за пољопривреду по захтеву Владе Републике Србије
извршена процена штете настале сушом у 2012. години
8. Зимска служба одржавања – благовремено извршене припреме и проверена
спремност свих субјеката задужених за одржавање путне мреже
9. Логистика за Српско Руски хуманитарни центар за ванредне ситуације, решавање
проблема смештаја, здравствено обезбеђење, помоћ око пријема и дистрибуције
хуманитарне помоћи итд.
10. Логистика Републичком центру за деминирање и ЕМЕРКОМУ приликом
деминирања две локације у Шуматовачкој и ул.Анете Андрејевић
11. План набавке за примарно здравство
12. Проблеми установа примарне здравствене заштите због неуговорених радника и
низ састанака са менаџментом установа и синдикатима.
13. Рад у Савету за здравље града Ниша, учешће на неколико семинара
14. Формирање Градског завода за геронтологију – пуно активности али без резултата
15. Бомба у Књажевачкој – захтеви станара
16. Бомба у Војводе Мишића – оштећена кола
17. Разговори са Зоопланетом на њиховом ангажовању ради хватању змија (обезбеђена
донација за набавку хватаљке за змије).
18. Рад на решавању проблема паса луталица – састанци са инспекцијским службама,
ветеринарима, невладином организацијом из Беча, службом за прописе
19. Комисија за мирно решавање спорова због уједа паса литалица, пада на леду или у
шахту
20. Стратегија безбедности младих - активно учешће на изради документа и члан
радног тела за имплементацију стратегије
21. Акција тестирања на присуство дроге у школама
22. Акција СТОП ВРШЊАЧКОМ НАСИЉУ
23. Активности поводом светског дана борбе против хепатитиса и ХИВ-а

24. Сарадња са Цревним Крстом поводом акције са Црвеним Крстом Македоније на
промоцији давалаштва крви
25. Рад на целом пакету докумената везаним за Планове одбране
26. Доношење докумената у вези ванредних ситуација
27. Активности у Градском штабу за ванредне ситуације
28. Отклањање последица елементарних непогода у току 2014, процена штете,
достављање извештаја надлежним министарствима и влади РС.
29. Активности на трајном решавању проблема моста у насељу Н.Тесла на Кутинској
реци код њеног улива у Нишаву (заједно са господином Славковићем)
30. Активности на организацији прикупљања и слања хуманитарне помоћи подручјима
угроженим поплавама маја 2014.
31. Састанци на нивоу Округа посвећени захтевима министарства одбране и МУП-а
Национална школа за безбедност
32. Акција превенције пожара поводом првомајских празника
33. Решавање проблема опасних материја ускладиштених на простору ЕИ као и у
кругу пиваре.
34. Сарадња на отварању АРХУС центра у Нишу
35. Учешће у ради СКОГ у Одбору за заштиту животне средине и ванредне ситуације.
36. Активности на изналажењу донатора за реализацију стављања у функцију
оштећених сирена за узбуњивање и осавремењавање постојећег система.
37. Активно учешће на промоцији светског дана заштите животне средине
38. Руковођење штабом за уклањање коровске биљке Амброзије
39. Тендерска комисија за спровођење дератизације на територији града -председник
40. Неколико састанака са госп.Славковићем везаних за решавање проблема депоније
смећа и отпадних вода – Хрвати, Словенци, Французи, Аустријанци
41. Активности на реализацији пројекта изградње постројења за прераду отпадних
вода (ППОВ) – пројекат је унет у СЛАП базу СКГО, позитивно оцењен од
стручњака ангажованих од стране Европске комисије.
42. Пријеми грађана – проблеми везани за посао, захтеви за решавање проблема
везаних за здравство као и због штета услед елементарних непогода.
43. Помоћ у обезбеђивању просторија за НУРДОР
44. Помоћ у обезбеђивању просторија за Управу за ванредне ситуације
45. Набавка столица и столова за Ватрогасно спасилачку јединицу
46. Решавање проблема стављања у функцију ватрогасног возила добијеног донацијом
из Шкотске – обезбеђена донација од 4000 евра
47. Учешће на скуповима посвећеним безбедности борби против корупције у
организацији НВО, ОЕБС, ОСЦЕ,
48. Учешће у разговорима везаним за планирање привредних активности у зони
аеродрома а у вези са потребама министарства одбране и МУП-а.

49. Робне резерве – решавање проблема везаних за дуговања према робним резервама
и сачињен је план враћања дуга као и планирање робних резерви у наредном
периоду
50. Набавка противградних ракета – Управа за пољопривреду и Управа за финансије
51. Председник пододбора за научне скупове у оквиру прославе Миланског едикта
52. Личним контактом обезбеђена донација КБЦ банке од 100.000 динара за
организацију научног скупа Свети цар Константин и хришћанство
53. Састанци са Конзулома Бугарске на његов захтев – ванредне ситуације
54. Састанак са делегацијом града Софије у вези сарадње у ванредним ситуацијама и
на нивоу примарне здравствене заштите и заједничких пројеката из средстава ЕУ.
55. Састанци са представницима наших безбедоносних структура

Члан градског већа
07.08.2014.

проф.др Жарко Ранковић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА
у периоду ЈУЛ 2012. - ДЕЦЕМБАР 2014. године

1.

ПРОГРАМИ, ОДЛУКЕ и ПРОПИСИ

- ПРОГРАМ уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским
планом за 2013.
Програм је усвојен на седници Скупштине града Ниша 24.12.2012. ("СЛГН"
109/2012).
- ПРОГРАМ уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским
планом за 2014.
Програм је усвојен на седници Скупштине града Ниша 26.12.2013. ("СЛГН"
102/2013).
- ПРОГРАМ уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским
планом за 2015.
Програм је припремљен за усвајање на седници Скупштине града Ниша
крајем децембра 2014. године.
- ОДЛУКА о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског
земљишта
Одлука је усвојена на седници Скупштине града Ниша 03.02.2014. ("СЛГН"
6/2014).
- ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о мерилима за утврђивање
накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама је усвојена на седници Скупштине града
Ниша 15.07.2014. ("СЛГН" 57/2014).
- ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о мерилима за утврђивање
накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама је усвојена на седници Скупштине града
Ниша 14.10.2014. ("СЛГН" 85/2014).
- ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о мерилима за утврђивање
накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама је усвојена на седници Скупштине града
Ниша 17.12.2014.
- Спровођење ЈАВНЕ РАСПРАВЕ о Нацрту закона о изменама и допунама
закона о планирању и изградњи
Организована трибина у Нишу, 30. јул 2014. године за територију јужне,
источне и централне Србије, према програму Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре (Измене и допуне Закона о планирању и изградњи
усвојене су 08.12.2014. године, "Службени гласник Републике Србије" 132/2014).
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- ПРОГРАМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ регионалног просторног плана 2014. година
На основу програма Републичке Агенције за просторно планирање, Град
Ниш се укључио у Имплементацију регионалног просторног плана, који је радио
ЈП Завод за урбанизам Ниш за Топлички, Нишки и Пиротски округ. Програм
имплементације је завршен и достављен Републичкој Агенцији за просторно
планирање.

2.

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА НИША

Решење о образовању Комисије за планове Града Ниша
Комисија је формирана на седници Скупштине града Ниша 13.02.2013.
("СЛГН" 9/2013)
Комисија и оквиру својих овлашћења разматра урбанистичке планове у
фази доношења Одлуке о изради, верификације Концепта плана, утврђивања
нацрта плана, сумирања јавног увида, одлучивања о примедбама са јавне
расправе и утврђивања предлога плана ради упућивања Градском већу, градској
општини и Скупштини града на усвајање.

3.

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

3.1. ОКОНЧАНА ПРОЦЕДУРА И УСВОЈЕНИ ПЛАНОВИ (24 плана)
1/ Измене и допуне Плана детаљне регулације рекреативног центра ''Лозни
калем'' у Нишкој Бањи
План усвојен на седници Скупштине града Ниша 11.09.2012. ("СЛГН"
68/2012). (Јавни увид обављен од 15.12.2011. до 15.01.2012.)
2/ План Генералне регулације подручја ГО Медијана
План усвојен на седници Скупштине града Ниша 18.09.2012. ("СЛГН"
72/2012). (Јавни увид обављен од 31.12.2011. до 31.01.2012.)
3/ План генералне регулације подручја ГО Пантелеј - прва фаза
План усвојен на седници Скупштине града Ниша 12.12.2012. ("СЛГН"
102/2012). (Јавни увид обављен од 05.12.2011. до 05.01.2012.)
4/ План генералне регулације подручја ГО Црвени Крст - прва фаза
План усвојен на седници Скупштине града Ниша 12.12.2012. ("СЛГН"
102/2012). (Јавни увид обављен од 29.02.2012. до 30.03.2012.)
5/ План генералне регулације подручја ГО Нишка Бања - прва фаза
План усвојен на седници Скупштине града Ниша 12.12.2012. ("СЛГН"
102/2012). (Јавни увид обављен од 20.12.2011. до 20.01.2012.)
Срђан Васковић - Извештај јул 2012. - децембар 2014.
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6/ План генералне регулације подручја ГО Палилула - прва фаза
План усвојен на седници Скупштине града Ниша 24.12.2012. ("СЛГН"
111/2012). (Јавни увид обављен од 10.02.2012. до 10.03.2012.)
7/ План детаљне регулације простора ''Триангле'' северно од улице Јована
Ристића у Нишу
Одлука о изради донета 13.03.2013. ("СЛГН" 15/2013).
Усвојен на седници Скупштине Града 29.08.2013. ("СЛГН" 67/2013).
8/ План детаљне регулације Поповачких колектора за одвођење
атмосферских и употребљених вода
Одлука о изради донета 16.04.2013. ("СЛГН" 29/2013).
Усвојен на седници Скупштине Града 29.08.2013. ("СЛГН" 67/2013).
9/ Измена и допуна Плана детаљне регулације колектора од насеља 9. мај до
нишавског колектора
Одлука о изради донета 16.04.2013. ("СЛГН" 29/2013).
Усвојен на седници Скупштине Града 02.10.2013. ("СЛГН" 73/2013).
10/ План генералне регулације подручја ГО Палилула - 2. фаза
Одлука о изради донета 14.12.2010. ("СЛГН" 83/2010).
Усвојен на седници Скупштине Града 02.10.2013. ("СЛГН" 73/2013).
11/ План генералне регулације подручја ГО Црвени Крст - 2. фаза
Одлука о изради донета 14.12.2010. ("СЛГН" 83/2010).
Усвојен на седници Скупштине Града 18.12.2013. ("СЛГН" 96/2013).
12/ План детаљне регулације комплекса "К1" у делу радне зоне "Север" западно од пута Р-214 у Нишу
Одлука о изради донета 23.12.2011. ("СЛГН" 80/2011).
Усвојен на седници Скупштине Града 02.10.2013. ("СЛГН" 73/2013).
13/ План детаљне регулације комплекса "К4" у делу Радне зоне СЕВЕР западно од пута Р-214 у Нишу
Одлука о изради донета 11.09.2012. ("СЛГН" 68/2012).
Усвојен на седници Скупштине Града 02.10.2013. ("СЛГН" 73/2013).
14/ ПДР пословно-производно-трговинског комплекса на простору
инфраструктурног коридора аутопута Е-75 деоница Београд-Ниш
Одлука о изради донета 23.12.2011. ("СЛГН" 80/2011).
Усвојен на седници скупштине Града Ниша јануара 2014. ("СЛГН" 5/2014)
15/ План детаљне регулације резервоарског простора IV висинске зоне - југ
на локацији ''Марково кале''
Одлука о изради донета 11.09.2012. ("СЛГН" 68/2012).
Усвојен на седници Скупштине Града Ниша априла 2014. ("СЛГН" 26/2014)
16/ План детаљне регулације комплекса Електронске индустрије Ниш
Одлука о изради донета 12.12.2012. ("СЛГН" 101/2012).
Усвојен на седници Скупштине Града Ниша априла 2014. ("СЛГН" 26/2014)
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17/ План детаљне регулације скијалишта "Бојанине воде" на Сувој планини
Одлука о изради донета 16.04.2013. ("СЛГН" 29/2013).
Усвојен на седници Скупштине Града 15.07.2014. ("СЛГН" 57/2014).
18/ План детаљне регулације Медошевачког колектора за одвођење
употребљених вода
Одлука о изради донета 16.04.2013. ("СЛГН" 29/2013).
Усвојен на седници Скупштине Града 15.07.2014. ("СЛГН" 57/2014).
19/ План детаљне регулације Чамурлијских колектора за одвођење
атмосферских и употребљених вода
Одлука о изради донета 16.04.2013. ("СЛГН" 29/2013).
Усвојен на седници Скупштине Града 15.07.2014. ("СЛГН" 57/2014).
20/ План детаљне регулације блока "Б-4"
Одлука о изради донета 02.10.2013. ("СЛГН" 73/2013).
Усвојен на седници Скупштине Града 15.07.2014. ("СЛГН" 57/2014).
21/ План размештаја башти угоститељских објеката на територији Града
Ниша
Усвојен на седници Скупштине Града 15.07.2014. ("СЛГН" 57/2014).
22/ План места за постављање објеката, односно средстава за оглашавање
План верификован и потписан од стране Градоначелника јула 2014.
23/ Измене и допуне Плана детаљне регулације насеља "9. мај-север" у делу
Новопланиране улице (веза улице Брестовачке и улице Јастребачких
партизана) у Нишу
Одлука о изради донета 11.09.2012. ("СЛГН" 68/2012).
Усвојен на седници Скупштине Града 14.10.2014. ("СЛГН" 85/2014).
24/ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЈУЖНО ОД РЕКЕ
НИШАВЕ (од Булевара Медијана до границе II фазе Плана генералне
регулације градске општине Нишка бања)
Одлука о изради донета 02.10.2013. ("СЛГН" 73/2013).
Усвојен на седници Скупштине Града 14.10.2014. ("СЛГН" 85/2014).

3.2. ОКОНЧАНА ПРОЦЕДУРА И ПЛАНОВИ ПРЕД УСВАЈАЊЕМ НА
СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША 26.12.2014. године (6
планова)
1/ План детаљне регулације комплекса трафостанице 110/10 kV "Ниш 6" са
прикључним двоструким далеководом 110 Kv у Нишу
Одлука о изради донета на седници Скупштине града Ниша 16.04.2013.
("СЛГН" 29/2013). Завршена је комплетна процедура, план је пред усвајањем на
седници Скупштине Града Ниша 26.12.2014. године.
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2/ План детаљне регулације одморишта"Трупале" тип II - лево на простору
инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд - Ниш
Одлука о изради донета на седници Скупштине града Ниша 16.04.2013.
("СЛГН" 29/2013). Завршена је комплетна процедура, план је пред усвајањем на
седници Скупштине Града Ниша 26.12.2014. године.
3/ План детаљне регулације примарног цевовода друге висинске зоне
водоснабдевања од насеља Доњи Комрен у правцу насеља Горња
Топоница са локацијом планираног резервоара
Одлука о изради донета на седници Скупштине града Ниша 16.04.2013.
("СЛГН" 29/2013). Завршена је комплетна процедура, план је пред усвајањем на
седници Скупштине Града Ниша 26.12.2014. године.
4/ План детаљне регулације Трупалских колектора за одвођење
атмосферских и употребљених вода
Одлука о изради донета 16.04.2013. ("СЛГН" 29/2013). Завршена је
комплетна процедура, план је пред усвајањем на седници Скупштине Града Ниша
26.12.2014. године.
5/ План локација за киоске на јавним површинама
Завршена је комплетна процедура, план је пред усвајањем на седници
Скупштине Града Ниша 26.12.2014. године.
6/ План детаљне регулације депоније смећа "Бубањ" на територији града
Ниша
Одлука о изради донета на седници Скупштине града Ниша 12.12.2012.,
измењена 16.04.2013. ("СЛГН" 109/2012 и 29/2013). Завршена је комплетна
процедура, план је пред усвајањем на седници Скупштине Града Ниша
26.12.2014. године.

3.3. ПЛАНОВИ У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ И ВЕРИФИКАЦИЈЕ (13
планова)
1/ План детаљне регулације дела државног пута Р-214 од стационаже 173+255
до стационаже 175+212 у Нишу
Одлука о изради донета на седници Скупштине града Ниша 11.09.2012.
("СЛГН" 68/2012). Завршена је комплетна процедура, план је пред усвајањем.
2/ План детаљне регулације пута Плоче - Бојанине воде
Одлука о изради донета на седници Скупштине града Ниша 16.04.2013.
("СЛГН" 29/2013). Завршена је комплетна процедура, план је пред усвајањем.
3/ План детаљне регулације аеродрома "Константин Велики" у Нишу
Одлука о изради донета на седници Скупштине града Ниша 14.06.2013.
("СЛГН" 48/2013). Завршена је комплетна процедура, план је пред усвајањем.
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4/ План генералне регулације подручја ГО Пантелеј - 2. фаза
Одлука о изради донета 14.12.2010. ("СЛГН" 83/2010).
Фаза израде: завршен је и први пут сумиран јавни увид, након добијања
"претходног мишљења" ГО Пантелеј, прерађен је нацрт и у току је поновљен јавни
увид који се сумира 24.12.2014. године.
5/ План генералне регулације подручја ГО Нишка Бања - 2. фаза
Одлука о изради донета 14.12.2010. ("СЛГН" 83/2010).
Фаза израде: завршен, али не и сумиран јавни увид на Комисији за
планове 25.12.2013. Прерађен је нацрт према примедбама и 18.12.2014. је на
Комисији за планове утврђен нови нацрт, предстоји поновљени јавни увид.
6/ План детаљне регулације блока на Трошарини у Нишу
Одлука о изради донета на седници Скупштине града Ниша 11.09.2012.
("СЛГН" 68/2012).
Фаза израде: обављен је јавни увид. Прерађен је нацрт према примедбама
и 18.12.2014. је на Комисији за планове утврђен нови нацрт, предстоји поновљени
јавни увид.
7/ План детаљне регулације постројења за пречишћавање употребљених
вода у КО Трупале
Одлука о изради донета на седници Скупштине града Ниша 16.04.2013.
("СЛГН" 29/2013). Израда плана је у току.
8/ ПДР комплекса "К3" у делу радне зоне "Север" западно од пута Р-214 у
Нишу
Одлука о изради донета 23.12.2011. ("СЛГН" 80/2011).
Израда је у току.
9/ План генералне регулације подручја ГО Пантелеј - 3. фаза - исток
Фаза израде: верификован је концепт плана, припремљен је нацрт плана и
утврђен 18.12.2014. на Комисији за планове, предстоји јавни увид.
10/ План генералне регулације подручја ГО Пантелеј - 3. фаза - запад
Фаза израде: верификован је концепт плана, припремљен је нацрт плана и
утврђен 18.12.2014. на Комисији за планове, предстоји јавни увид.
11/ План генералне регулације подручја ГО Палилула - 3. фаза
Фаза израде: верификован је концепт плана, припремљен је нацрт плана и
биће ускоро утврђен на Комисији за планове, предстоји јавни увид.
12/ План генералне регулације подручја ГО Црвени Крст - 3. фаза
Фаза израде: верификован је концепт плана, припремљен је нацрт плана и
биће утврђен 24.12.2014. на Комисији за планове, предстоји јавни увид.
13/ План генералне регулације подручја ГО Нишка Бања - 3. фаза
Фаза израде: верификован је концепт плана, припрема се нацрт плана.
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3.4.

ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ НОВИХ ПЛАНОВА у 2014. (6 одлука)

1/ Одлука о изради: ПДР магистралног гасовода МГ-10 Ниш -Димитровград граница Србија/Бугарска на територији града Ниша
Одлука о изради донета на седници Скупштине града Ниша 15.07.2014.
("СЛГН" 57/2014).
2/ Одлука о изради: ПДР дистрибутивног гасовода од тачке Н1 на
дистрибутивној гасоводној мрежи „Индустријска зона Доње
Међурово“ до МРС „Вулкан“ у кругу фабрике „Вулкан“ у Нишу
Одлука о изради донета на седници Скупштине града Ниша 15.07.2014.
("СЛГН" 57/2014).
3/ Одлука о изради: ПГР обилазне пруге на подручју Града Ниша
Одлука о изради донета на седници Скупштине града Ниша 15.07.2014.
("СЛГН" 57/2014). Припремљена Измена Одлуке усклађена са новим Изменама и
допунама Закона о планирању и изградњи за седницу Скупштине Града Ниша
26.12.2014. године.
4/ Одлука о изради: Прве измене и допуне плана генералне регулације
подручја Градске општине Медијана
Одлука о изради донета на седници Скупштине града Ниша 14.10.2014.
("СЛГН" 85/2014).
5/ Одлука о изради: Прве измене и допуне плана генералне регулације
подручја Градске општине Палилула - прва фаза
Одлука о изради донета на седници Скупштине града Ниша 14.10.2014.
("СЛГН" 85/2014).
6/ Одлука о изради: ПДР стамбеног насеља у Нишу у улици Зетској бб
Одлука о изради донета на седници Скупштине града Ниша 14.10.2014.
("СЛГН" 85/2014).

Срђан Васковић
члан Градског већа
Ниш, 19. децембар 2014.
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Република Србија
Град Ниш
Градско већe
_______________________________________________________________________
Број:
Датум:
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ Већника мр Бранислава Ранђеловића
(ресор дечје и социјалне заштите) за период 12.07.2012 - 12.07.2014.
Социјална заштита, заједно са просветом, културом и здравством, чини део
друштвених делатности у нашем граду који не ствара новац и нове вредности, већ
га троши. Није то специфично само за Нишу, тако је и у другим градовима. Део
градског буџета који се одваја за соц.заштиту показује степен бриге локалне
заједнице, тј. локалне коалиције на власти о најсиромашнијим и социјално
угроженим суграђанима.
Живимо у веома тешкој економској ситуацији, у граду са тотално
девастираном и руинираном привредом. То се, неизоставно, морало одразити на
рад и сервисирање система соц.заштите. Ипак, и поред тога, током претходне две
године, а сагласјем СВИХ партнера у локалној коалицији на власти, успели смо да:
 очувамо СВЕ постојеће линије соц.заштите,
 одржимо приближно ИСТИ ниво средстава које Град годишње опредељује за
област соц.заштите (7-8% буџета),
 не укинемо НИЈЕДНУ принадлежност намењену соц.угроженим суграђанима,
 САЧУВАМО све установе соц.заштите, а помогнемо новоформиране,
 СВАКОГ нашег суграђанина, који је у стању соц.потребе, и који се обратио
институцијама Града, примимо и саслушамо,
 доведемо у Град Ниш значајне количине средстава (око 100.000.000,00 дин)
кроз пројекте усмерене на област соц.заштите, а углавном кроз нишки
цивилни сектор, кроз донације страних амбасада или кроз активности са
Комесаријатом за избегла и расељена лица и миграције (КИРС),
 водимо бригу и о нашим најстаријим суграђанима.
Када се све ово сагледа, а у светлу тренутне економске ситуације, соц.заштита у
граду Нишу је ипак добро функционисала, упркос објективним проблемима.
1) Пријеми грађана. Као члан Градског Већа задужен за соц.питања, примио
сам на разговор 206 грађана током 2012, 189 током 2013 и 135 њих током прве
половине 2014 – укупно 530. Теме и проблеми о којима смо разговарали, били су
разноврсни. Једном броју грађана сматрам да сам заиста помогао, упућујући их на
праве адресе и на институције које могу да им пруже конкретну помоћ. Једном делу
нисам могао да помогнем, јер су тражили оно што им законом не припада, или су
тражили од мене нешто што није било у мојој ингеренцији нити у мојој моћи (рецимо
помоћ око прикључења струје или налажење посла). Нисам их лагао, нисам им
обећавао ствари које не могу да им пружим, те сам сигуран да ниједан од њих није
отишао после разговора љут, нити увређен. Атмосфера сусрета са грађанима
одисала је отвореношћу, искреношћу и саосећањем.
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2) Документовање рада. Кроз администрацију Г.Већа, као траг мог рада, поред
великог броја маилова, евидентиран је и архивиран значајан број дописа, писама и
других аката – 172 током 2012, 278 током 2013, и 105 током прве половине 2014
године, укупно 555.
3) Припрема и усвајање стратешких докумената. Активно сам допринео
процесу креирања и усвајања неколико важних стратешких докумената:
 Одлуке о правима из области соц.заштите Града Ниша (са две измене)
усвојила Скупштина Града,
 Декларације о заштити жртава трговине људима – усвојила Ск.Града,
 Измене одлуке о фин.подршци породицама са децом – усвојила Ск.Града,
 Протокола о мултисекторској сарадњи у области заштите деце од насиља
усвојио Мултисекторски Савет Ниша,
 Протокола о мултисекторској сарадњи у области насиља у породици
усвојио Мултисекторски Савет Ниша,
 Лок.акц.план запошљавања за 2013 – усвојио Савет за запошљавање,
 Лок.акц.план запошљавања за 2014 – усвојио Савет за запошљавање,

у
–

–
–

као и неких који су у процесу креирања, а који ће ускоро бити завршени:
 Стратегија соц.заштите Града Ниша,
 Локални акциони план за ИРЛ 2014-2017.
4) Учешћа у раду локалних Савета и других тела. Именовањем од стране
Градоначеника, учествовао у раду неколико локалних Савета. На челу сам
Социјално-економског савета, члан Мултисекторског савета, Савета за миграције и
Савета за запошљавање. Поред тога, пратио сам рад Савета за рад са ОСИ и
Савета за грађанске иницијативе.
5) Координација институција у сектору социјале. Водио сам неформални
координациони тим за соц.заштиту Града Ниша, састављен од директора свих
институција соц.заштите које раде на територији Града Ниша, како оних у
ингеренцији лок.самоуправе (3), тако и оних у ингеренцији МинРЗС (4). Поред тога,
у раду овог неформалног тима, учествовали су и представници релевантних
удружења цивилног сектора, као и надлежне Управе за ДСПЗЗ. Ово је и поред
неформалности било, практично, најзначајније тело у нишкој соц.заштити, по
речима неких од чланова, први практичан и искрен корак ка успешној комуникацији
и сарадњи међу факторима у нишкој соц.заштити.
6) Пројекти. Свестан финансијске ситуације у Граду, а у сарадњи са нишким
институцијама социјале и организацијама цивилног друштва, интензивно сам радио
на налажењу додатних пројектних средстава од разних фондера и реалних извора.
Тако смо успели да у Ниш довучемо средства за многобројне пројекте. Тешко је
проценити укупну цифру која је у претходне две године, кроз све пројекте у области
соц.заштите ушла у наш Град, али, узевши у обзир оне пројекте које сам као
ресорни Већник пратио или сам учествовао у њиховим припремама, може се рећи
је њихова укупна вредност око 70.000.000,00 динара.
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7) Сарадња са КИРС. Одрадили смо извештавање по свим пројектима са КИРС,
по којима је Град добијао новац у периоду 2008-2011 (у вредности од око 10
милиона динара), а да преко тога добијемо и скоро 15 милиона по пројектима са
јавних позива из 2012 и 2013, и још око 15 милиона по пројектима из јавних позива
из марта 2014. Ово је све наменски новац за решавање стамбених потреба ИРЛ, и
то кроз куповину грађевинског материјала (ГМ), кроз економско оснаживање (ЕО) и
кроз куповину и доделу сеоских домаћинстава (СД).
На основу посебног ангажовања, од стране КИРС смо почетком 2014 добили и
контигент помоћи за нишку Народну кухињу – пакете намирница, који се деле и
делиће се корисницима Народне кухиње, а који су истовремено и ИРЛ.
8) Унапређење система соц.заштите . И поред свих проблема, ипак смо успели
да, током претходне две године мандата, у извесној мери унапредимо наш локални
систем соц.заштите, и да добијемо у овој области три нове значајне услуге:
 Интегрисани пакет за стара и изнемогла лица (који спроводе Центар за
соц.рад, Дом здравља и Геронтолошки центар, финансира Град Ниш),
 Дневни боравак за стара и дементна лица (формиран уз донацију
Копнених војних снага САД у Европи, спроводи Геронтолошки центар, а
финансираће Град Ниш),
 Информативни центар за децу са инвалидитетом (формиран кроз
пројекат финансиран од стране немачке организације ИБ - „Бехиндертен
Хилфе“, а спроводи Удружење „Другачији заједно“).
Ове нове услуге су заиста нешто чиме се Ниш може похвалити. Имамо све више
задовољних корисника, а институције социјалне и примарне здравствене заштите
су се при овоме приказале у најбољем професионалном светлу, тако да је сваки
уложени динар из градске касе нашао своје оправдање.
9) Реализација одлука Г.већа и Ск.града. У области соц.заштите, у
претходном двогодишњем периоду кроз рад Г.већа и С.града донете су следеће
одлуке/решења/закључци, а код сваке од њих је наведено ко је требало да их
реализује и у којој мери су реализоване:
Документ

Реализатор

Одлука о правима из области социјалне заштите на
територији Града Ниша
Закључак о учешћу у јавним позивима КИРС од
10.08.2012. – ЕО
Закључак о учешћу у јавним позивима КИРС од
10.08.2012. – ГМ
Закључак о учешћу у јавном позиву КИРС од
01.11.2012.
Правилник о изменама Правилника о регресирању
трошкова боравка деце у ПУ „Пчелица“
Сагласност на цену услуга у „Дивљани“

Управа за
ДСПЗЗ
Управа за
ДСПЗЗ
Управа за
ДСПЗЗ
Управа за
ДСПЗЗ
Управа за
ДСПЗЗ
Управа за
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Степен
реализације
у потпуности
80%
Подела ЕО
80%
Подела ГМ
КИРС није
одобрио
у потпуности
у потпуности
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Прихватање учешћа
„Предах родитељство“

и

суфинансирање

пројекта

Прихватање учешћа и суфинансирање пројекта СПАН
3“
Прихватање учешћа и суфинансирање пројекта
пројекта „Геронтолошки центар-дневни боравак за
дементне особе“
Закључак о учешћу у јавним позивима КИРС од
01.10.2013. – СД
Решење о утврђивању Предлога одлуке о усвајању
Европске повеље о родној равноправности на лок.нивоу
Одлука о изменама Одлуке о правима из области
соц.заштите на територији Града Ниша(децембар 2013)
Решење о прихватању учешћа и суфинансирању
пројекта „Сервис перс.асистената Ниш 4 – СПАН 4“
Закључак о учешћу у јавним позивима КИРС од
06.03.2014. – ГМ
Закључак о учешћу у јавним позивима КИРС од
06.03.2014. – ЕО
Закључак о учешћу у јавним позивима КИРС од
20.03.2014. – ГМ
Закључак о учешћу у јавним позивима КИРС од
20.03.2014. – ЕО
Закључак о учешћу у јавним позивима КИРС од
20.03.2014. – СД
Одлука о изменама Одлуке о правима из области
соц.заштите на територији Града Ниша (јун 2014)

ДСПЗЗ, Управа
за образовање
Дом „Д.Радовић“
Управа за
привреду
Управа за
ДСПЗЗ
Управа за
финансије,
Дир.за изг.града
Управа за
ДСПЗЗ
Град Ниш
Управа за
ДСПЗЗ
Управа за
ДСПЗЗ
Управа за
ДСПЗЗ
Управа за
ДСПЗЗ
Управа за
ДСПЗЗ
Управа за
ДСПЗЗ
Управа за
ДСПЗЗ
Управа за
ДСПЗЗ

Прој.прекинут,
нађен други
фондер
у потпуности
у потпуности

80%
Подела СД
у потпуности
у потпуности
у потпуности
20%
уговор
20%
уговор
20%
уговор
20%
уговор
20%
уговор
у потпуности

10) Стратешки циљеви и правци деловања у следеће две године. Обзиром
на досадашње искуство, а имајући у виду специфичност ситуације и овог тренутка,
за следеће две године у области социјале треба радити и деловати на остварењу
следећих циљева:
 Очување СВИХ постојећих услуга социјалне заштите,
 Очување укупног процентог учешћа соц.заштите у буџету Града Ниша (7-8%),
 Унапређење и јачање сарадње између свих субјеката у нишкој соц.заштити,
 Повезивање институција и установа социјале са удружењима цивилног
друштва (ради заједничког наступа према фондерима),
 Усвајање стратешких докумената:
o Стратегија соц.заштите Града Ниша (децембар 2014),
o ЛАП за унапрење положаја ИРЛ (децембар 2014),
o ЛАП за за унапређење положаја и бригу о Ромима (април 2015),
o Локална стратегија бриге о старима (октобар 2015),
o ЛАП за унапређење положаја и бригу о деци (јануар 2016),
 Интензивно учествовање Града и градских институција и установа на свим
отвореним јавним позивима, из области социјале, код различитих фондера,
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са циљем да током следеће две године у Град Ниш кроз пројекте уђе
најмање 100.000.000,00 динара (август 2014 - децембар 2015),
Побољшање сарадње са страним амбасадама у Србији, уз тенденцију
финансирања пројеката из области социјале (септембар - децембар 2014),
Изградња станова и стамбено збрињавање ИРЛ (кроз Регионални пројекат
подршке стамбеном збрињавању ИРЛ, преко КИРСа), као и развој услуге
становања у заштићеним условима (септембар 2014 – децембар 2015),
Успостављање јединствене базе података нишке соц.заштите, у оквиру
ресорне Управе, а који би постао главни информативни центар за све услуге
које Град финансира, у свим институцијама, али и контролни механизам
преко кога би се контролисала ефикасност финансирања соц.заштите (јануар
– април 2015),
Отварање Канцеларије за старе, при кабинету Градоначелника или у оквиру
Управе за ДСПЗЗ (октобар 2015),
Унапређење међугенерацијске сарадње, кроз заједничке пројектне линије
Канцеларије за старе са Канцеларијом за младе Града Ниша (фебруар 2016).
С поштовањем,
Члан Градског већа
мр Бранислав Ранђеловић
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ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА
УПРАВЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И
РАЗВОЈ СЕЛА ЗА ПЕРИОД 2013/2014

1

У току 2013/2014. Управа за пољопривреду и развој села радила је на реализацији следећих
активности:
-

Започета је вишегодишња акција изградње артерских бунара у селима Г. Трнава,
Велепоље, Хум и Матејевац. Ради се о местима у којима постоје квалитетни воћњаци,
мањим делом и виногради који без наводњавања у сушним периодима нећи моћи да
опстану. Пошто се не ради о водоносном пределу и произвођачи немају средстава за
копање бунара до 100 па и више метара Управа је одлучила да издвоји средства за
истражне радове у овим селима. Држећи се стриктно закона израђено је на десетине
елабората, пројеката, студија и свега онога што закон прописује. Конкурисало се код
министарства за овај пројекат и добијено је милион динара у 2013. али већ 5 милиона
динара у 2014. До краја октобра 2014. биће завршени сви планирани истражни бунари ( по
3 у Г. Трнави, Хуму и Д. Матејевцу ), урађене пумпне станице на месту садашњих
бушотина, формирана 3 удружења водокорисника и у 2015. се очекује финализација
пројекта у ова 3 села развођењем примарне и секундарне мреже до сваке њиве што ће
обезбедити основне предуслове да воћњаци и виногради преживе високе температуре и
суше али што је још битније, створићемо услове за подизање нових засада што је
произвођачима и Граду Нишу најпотребније.

-

Ревитализација атарских путева –Током 2013. је ревитализовано око 20 км путева при
чему је Министарство одобрило око 4 милиона динара ( 21% од укупне инвестиције) док је
за 2014. Министарство одобрило 18,6 милиона динара ( 60% од укупне инвестиције ) што је
довољно за 40 км путева. Радови за 2014. крећу од 01.септембра и морају бити завршени до
31.10.2014. Много тога је унапређено у 2014. почев од квалитетнијих пројеката,
квалитетније јавне набавке, квалитетнијег материјала, геодетског обележавања, итд. Због
тога је Министарство повећало за 3 пута своје учешће што резултује и смањењем притиска
на буџет града за 15 милиона динара.

- Донет је програм едукација који предвиђа трибине и зборове грађана у сваком селу барем
једном квартално. Едукације се обављају у поподневним и вечерњим часовима и том
приликом представљамо програме Управе, подстицаје, осигурање, атарске путеве,
комасацију, студијска путовања, набавку мушких приплодњака, итд. У току 2014.године,
одржано је више од 80 таквих састанака са пољопривредницима.
-

Посебан третман је имао програм повећања броја регистрованих домаћинстава у чему и
успевамо јер је број и у 2013. и 2014. растао. Отворили смо и посебно одељење у општини
Нишка Бања која је најслабије развијена али и најудаљенија одакле за 2015. очекујемо
повећање броја регистрованих домаћинстава. Само регистрована домаћинства имају право
конкурисања за све програме како Упреве тако и Министарства тако да је ова област
посебно битна.

-

Донета су 2 програма подстицаја, за 2013 – 11,5 милиона динара а за 2014 – 9 милиона
динара и реализација је у току. Од претходних програма, овогодишњи се разликују по 3
основа:
1. предност приликом доделе подстицаја имају они произвођачи који у претходне две
године нису добијали средства. Тиме смо ставили до знања оним групацијама које су
стално добијале новац да постоје и други произвођачи осим њих и да су нам сви
2

произвођачи битни. Током 2013. преко 70% корисника су били они који нису раније
користили подстицаје града што је био и циљ акције.
2. У циљу постизања веће сигурности за уложена средства Града ове године Управа
финансира инвестицију произвођача са 50% (умањену за ПДВ) и то тек онда када
произвођач реализује инвестицију и докаже извршено плаћање.
3. Управа задржава право да одреди горњу границу инвестиције због преувеличавања
цена у договрору са продвцима. (Ова и претходно наведена новина су биле изнуђено
решење због спречавања бројних злоупотреба које смо установили).
-

Програм кредитирања је уведен као пандан програму подстицаја. Град Ниш плаћа камату
и она у просеку износи 10% на пласирана средства. Како смо и 2013. и 2014. издвојили по 2
милиона динара, успели смо да пласирамо по 20 милиона динара средстава произвођача,
најчешће оних који су економски ојачали у претходном периоду

-

Ради спречавања пољских крађа професионализовали смо пољочуварску службу. Крађе су
смањене за око 25% јер су пољочувари радили често и ноћу. Пољочувари су дужни да
сваком произвођачу остави свој број телефона тако да су били доступни 24 сата и
представљали су сервис за дневну размену података између Управе и произвођача.
Учествовали су у гашењу великог броја пожара узрокованих паљењем стрњика и спречили
велике штете. Током 2014. нисмо добили дозволу за упошљавање 10 пољочувара али ће на
првој наредној скупштини бити промењена одлука и од 2015. ћемо имати поново ову
службу.

-

Уситњеност парцела је велики проблем пољопривредника да остваре озбиљнију
производњу. Комасација је урађена 80-их и 90-их година на највећем делу територије
општине Црвени крст и мањем делу општина Палилула и Пантелеј али је ипак више од 60%
укупног пољопривредног земљишта остало некомасирано. Чак и онде где је било
комасације постоји доста проблема јер пољопривредници годинама нису имали где да се
жале и да потраже своја права која проистичу из одлука комисије за комасацију. Управа је
деловала на ове проблеме на 2 начина: Први се тиче конкурисања за израду програма
комасације који је основ за саму комасацију на терену. Конкурисано је код министарства и
добијена су средства од 990.000,00 дин за 2 програма док је учешће града 330.000,00 дин.
Тиме ће бити обухваћено 9 катастарских општина: Паси Пољана, Г. Међурово, Д.
Међурово, Чокот, Горња Врежина, Малча, Просек, Сићево и Манастир. Програм ће бити
урађен до краја октобра до када је и рок који је поставило Министарство. Са друге стране,
велики проблеми који су проистекли из старе комасације нису решавани из разлога што
управа за имовину а раније секретаријат никада није пописала предмете који су годинама
стајали у ормарима МК Божидар Аџије. Одлучили смо да преузмемо предмете у „виђеном“
стању и да их сами попишемо. За тај посао ће нам требати ова и следећа година јер постоји
преко 15.000 предмета који су разбацани, делом нагрижени, необрађени. За задња 3 месеца
пописано је око 2500 предмета - пописана су акта, стављена су у нов омот списа, залепљена
документа где је било потребно, итд. У сваком случају, Управа за пољопривреду иако јој
није у опису посла, сада може да одговори на сваки захтев странака и да сву потребну
документацију достави комисији за комасацију на даље одлучивање што 20 година није
било могуће.

-

Противградне ракете: Током 2013. набављено је 70 противградних ракета док је током
2014. до сада набављено 140 и предата су сва документа већу за набавку још 70 ракета. С
обзиром на то да на територији Града Ниша постоји 15 станица од којих су између 3 и 5
ван функције, прошле године смо набавили 7 ракета по станици док смо ове године
3

набавили 20 по станици. Препоручена количина по једној станици је између 12 и 15 по
сезони што смо као локална самоуправа максимално испоштовали али је изостала
адекватна реакција МУП-а чија је и стварна надлежност над станицама и који је био у
обавези да врши комплетно снабдевање ракетама.
-

Оперативни план заштите од поплава за воде другог реда је у надлежности локалне
самоуправе и чини 16 потока и река на територији Града Ниша, све сем Јужне Мораве,
Нишаве и Кутинске реке. Током 2013. урађено је 8 елабората и чишћење критичних тачака
на 8 места док смо за 2014. урадили 16 елабората и чишћење креће од 01.09. на свим
тачкама. На елаборате, функционалне послове и само чишћење речних корита утрошено је
око 10 милиона динара.

-

Магацин за ванредне ситуације је нешто што је Град Ниш морао по закону да има
годинама уназад. Он служи да се у њему складишти опрема попут врећа, чизама, лопата и
све оно што се користи у случају елементарних непогода. Након ребаланса извршићемо
набавку целокупне потребне робе у износу до 2 милиона динара и тиме повећати могућност
ефикасне одбране од непогода.

-

И поред свих мера предострожности, најсигурнија заштита за наше произвођаче јесте да
осигурају своју производњу. У том смислу смо издвојили средства како бисмо
рефундирали 40% вредности полисе и како бисмо се надовезали на акцију министарства
која издваја још 40%. Иако је свега 7 произвођача током 2013. тражило рефундацију
средстава, овогодишње непогоде су допринеле да је број рефундација далеко већи а након
одржаних зборова грађана, дељења летака и сталног указивања на значај осигурања, током
2015. очекујемо да достигнемо ниво осигураних пољопривредника барем просечан за РС.

-

Пројекат екомилк је трајао током 2013. и био је вредан око 180.000€. Састојао се у
константној едукацији коју су наши сточари добијали на семинарима на Србији и
Бугарској. Обиђене су савремене фарме, одржани сајмови сирева у Нишу и пољопривредни
сајам у Бугарској. Веома важно је да смо као партнери показали пуну професионалност
тако да смо након овог пројекта остварили контакте са свим општинама у Бугарској које
припадају регији прекограничне сарадње и већ оквирно договорили пројекте за
конкурисање, негде као водећи а негде као пратећи партнер.

-

Остварена је значајна сарадња са УСАИД-оми НАЛЕД-ом. Тренутно се ради на пројекту
који подразумева повезивање пољопривредне производње и прераде. Од опреме коју смо
успели да издејствујемо треба издвојити сушару или хладњачу која чека на завршетак
решавања имовинских односа дома у Д. Матејевцу који је идеалан за инсталирање такве
врсте опреме. Израђен је софтвер са подацима произвођача и њиховом производњом на
територији Града Ниша који ће бити употпуњен са идентичним подацима из Мерошине,
Дољевца и Гаџиног Хана. Уз то, успели смо да добијемо донацију у канцеларијској опреми.
Такође, уступљено нам је једно возило за 8 путника које се налази ма паркингу заједничке
службе.

-

Врло је битна сарадња и са Аустријским пољопривредним кластером и њиховом
пољопривредном комором. Након пријема у Нишу током 2012. Узвратили смо посету и
наставили контакте на сајму у Новом саду 2013. и 2014. и након дугих разговора пронађен
је начин за сарадњу коју ћемо да конкретизујемо у 2015.години.
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-

Амбасада Норвешке је препознала значај наводњавања прихватањем пројекта са којим
смо аплицирали код њих. Реакције су биле веома позитивне због постојања готово
комплетне пројектне документације. Сагласили смо се да урадимо још један истражни
бунар у Горњој Трнави са којим ћемо покрити око 75ха површина у односу на 30ха колико
је предвиђено са 2 истражна бунара које смо већ урадили. Смањивањем цене по метру
уклопићемо се и у последњи њихов захтев и моћи ћемо да кренемо са реализацијом
изградње примарне мреже током 2015. средствима Норвешке владе.

-

Остварена је сарадња са округом Жиронд ( Бордо ) у Француској преко почасног конзула
Саше Миљковића и Француске амбасаде. Представљен је пројекат винарије за који су
заинтересовани и имамо уверавања да ће до краја године или почетком 2015. доћи до
конкретније понуде. У међувремену је договорено да одржимо централно саветовање о
ИПАРД фондовима у сали скупштине где би били позвани представници свих локалних
самоуправа јужно од Јагодине а гости и предавачи би били са највишег нивоа – амбасаде
Француске, министарства пољопривреде, итд.

-

Обављен је још читав низ састанака са представницима домаћих и страних инвеститора али
и амбасада попут израелске, кинеске, итд. Велика већина је била заинтересована за
куповину или изнајмљивање земљишта а мањи део за улагање у примарну пољопривредну
производњу.

-

У изради је пројекат електрификације поља у селу Чокот, ГО Палилула где је циљ
довести струју до сваког пластеника и на тај начин са једне стране заштитити животну
средину јер се користе агрегати за покретање пумпи који троше нафту а са друге омогућити
велике уштеде пољопривредницима кроз потрошњу струје уместо нафте.

-

С обзиром на то да су страни донатори далеко заинтересованији за пројекте који имају
међуоптински карактер, Управа за пољопривреду и развој села је донела стратешки
документ који обухвата све општине нишавског региона и општину Сокобања. Тренутно је
у току прилагођавање документа „Стратегија руралног развоја нишавског округа од
2012-2020“ и кренула је њена имплементација где су све општине и Град Ниш формирале
своје тимове за имплементацију који чине представници свих битнијих институција.
Имплементирањем стратегије повећаће нам се драстично могућности за привлачење
средстава која су планирана из фондова ЕУ јер ћемо међуоптинском сарадњом бити
испрофилисани као водећи партнер на југу Србије.

-

Издавање државног пољопривредног земљишта је један од најбитнијих поверених
послова. Град Ниш располаже са преко 1000ха чистог државног земљишта без
сувласништава и циљ је издати га у што већој мери. Економски бенефит јесте тај што се
40% од постигнуте цене издатог земљишта враћа у буџет Града Ниша. Након 3 године
неиздавања земљишта, успели смо да током децембра 2013. одрадимо лицитацију и издамо
део државног земљишта. Да бисмо правно довели све у легалне токове било нам је
потребно 6 месеци напорних припрема. Због процеса реституције који је завршен што се
тиче пријава али не и њихове обраде, нисмо у могућности да велики број парцела издамо на
20 година како то захтевају заинтересовани али смо успели да за оне најбитније попут
широких падина од 140ха и још неколико по 10-ак ха добијемо „кретање парцела“ и на
лицитацију која ће бити одржана највероватније у октобру очекујемо издавање великих
површина земљишта а самим тим и драстичног повећања прихода за Град. Формиран је
тим који ће има задатак да током целе године подстиче издавање земљишта кроз разговоре
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са пољопривредницима а биће и опремљени ГПС уређајем тако да одмах могу и да покажу
парцелу заинтересованима.
-

Промоција села
Управа за пољопривреду подржала је читав низ манифестација којих је нажалост из
године у годину све мање. Сем годишњег Пољопривредног сајма у центру града који
траје десетак дана и једнодневног сајма коза и оваца који су постали традиција, Управа је
подржала низ манифестација попут сајмова вина, почетак бербе грожђа, светог Трифуна у
свим градским општинама, организацију ловаца са својим манифестацијама, сајмове цвећа,
лета у Јелашници, организације младих на селу Зоопланет и Кобра, итд. Такође, Управа за
пољопривреду је имала запажен наступ на Новосадском сајму који су имали прилику да
виде у преко 300 произвођача са територије Града које смо ове године одвели на сајам да
би се упознали са новом механизацијом и осталом опремом и садним материјалом.
Оно што треба посебно нагласити јесу 2 уговора која су потписана са ЈКП Тржница са
којом имамо изванредну сарадњу:
1. Уговор са удружењем цвећара о постављању кућица за продају цвећа у првом реду
цветне пијаце са излазом на улицу Ђуке Динић. Од 01.01. биће уклоњена ограда,
постављени једнообразни објекти од дрвета, стубићима ограђен пешачки део од улице и
пијаца која у овом тренутку подсећа на бувљак ће драстично променити изглед и
улепшати тај део града. Тезге у унутрашњости пијаце неће бити видљиве већ само први
ред кућица.
2. Уговор са удружењем козара и овчара јужне Србије је веома битан за све стране.
Удружење је добило на коришћење канцеларију у пијаци у Дуваништу али заузврат је
дужно да одржава сајмове у том простору који ће промовисати сајмиште. Са друге
стране, то је једино удружење које је регионално и има кровну организацију у Београду
што је за управу од одлучујуће важности због низа локалних удружења која су
формирана за остваривање политичких интереса.

-

Спровођење жетве је једна од битних активности управе. Радници управе су председници
Градског штаба, општинских штабова а чланови месних штабова. Жетва 2013. и 2014. је
прошла без већих проблема сем пар изолованих случаја који су одмах решени. Стављање
Закона о жетви ван снаге пре пар година је довео је до могућности стварања хаоса током
жетве али је Управа кроз комисије које у стварности немају велику правну снагу усепвала
да покрије недостатак адекватног закона. До наредне жетве ћемо радити на формирању
удружења комбајнера и покушаћемо да одмах после сетве савети грађана потпишу уговоре
са комбајнерима. То би нам помогло јер би комбајнери унапред знали где ће и колику
површину да жању што би драстично утицало на смањење цене жетве по хектару и
комбајнери не би залазили у парцеле које су припале другом комбајнеру. Са друге стране,
пољопривредници би имали засигурно обезбеђену жетву јер се сада дешава да комбајнери
заврше жетву у равничарским крајевима док сви избегавају брдско-планинске пределе и ту
тренутно и имамо највећих притужби које решавамо „договором“ са комбајнерима на
основу личних познанстава.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА ПЕРИОД 01.01.2014. – 18.12.2014.
У наведеном периоду, у складу са програмима рада установа у култури, а у
оквиру надлежности везаних за област културе, учествовао сам у реализацији
седам јавних градских манифестација и неколико значајних догађаја у области
културе Града Ниша.
- Усвојени су извештаји о раду за 2013. и програми рада за 2014.годину
Установа културе у Нишу.
- Активно и директно сам, као члан одбора за обележавање градске славе
Цар константин и царица Јелена, учествовао у организацији градске славе,
3. и 4. јун 2014. године). Одбор је одржао три седнице и на предлог
Градоначелника Ниша, уз
сагласност члановa Градског већа, због
катастрофалних поплава које су се десиле претходних дана у Србији,
донело одлуку да се Слава Града Ниша „Цар Константин и царица Јелена“
ове године обележи само са пар пригодних манифестација. Тако смо у
програму Славе имали: Помен чегарским јунацима - Ћеле кула; Државну
церемонију полагања венаца – Чегар; Камп младих Спомен парк „БУБАЊ“,
Прва сафари регата „Виден Јовановић“, Бдење у храму св. Цара
константина и царице Јелене; Предаја лабарума – храм св. Цара
константина и царице Јелене; Света архијерејска празнична литургија;
Међународни симпозијум византолога „Ниш и византија“; Иначе, за ову
годину био је планиран богат програм у организацији градских општина,
установа у култури и Туристичке организације Ниша
- Успешно је организована Ноћ музеја, у којој су учествовале све установе
културе, са програмима примереним ситуацији у којој се нашла Србија
након поплава. Већина установа културе у Нишу је у својим просторима
организовала и акције хуманитарног карактера и у Ноћи музеја прикупљала
и дистрибуирала помоћ за поплављена подручја.
Нишки културни центар је у јуну и јулу 2014. године успешно организовао
две јавне градске манифестације „Нисомнија“ и „25. Интернационалне хорске
свечаности – 2014“. Такође, у просторијама ове установе организован је велики
број програма (ликовних, музичких, књижевних, трибинских) са резнородном
тематиком. У августу је по традицији одржан 49.Фестивал глумачких остварења
играног филма ''Филмски сусрети Ниш'', 25. Интернационалне хорске свечаности;
Књижевна колонија ''Сићево''. У сарадњи са Нишким симфонијским оркестром
организоване су Нишке интернационалне музичке свечаности ''Нимус“ 2014.
Галерија Савремене ликовне уметности- Установа културе од националног
значаја је у наведеном периоду реализовала у три изложбена простора укупно 30
изложби, међу којима издвајам изложбу јубиларне 50. Ликовне колоније „Сићево“.

Ова установа
„Сићево“2014.

успешно

је

реализовала

манифестацију

Ликовна

колонија

Ансамбл Позоришта лутака Ниш, је у овом периоду одиграо 103 представе
и то 93 репризне, 2 премијерне и то „Алиса у земљи чуда“ у режији Зорана
Лозанчића и “Дaмојед“, у режији Биљане Раденковић. Одржано је 8 представа на
гостовањима и фестивалима и процењује се да је број гледалаца који су пратили
наступе Позоришта лутака Ниш готово 13.000. Позориште је наступило на 5
фестивала, три ревијална и два фестивала такмичарског карактера. Позориште је
развило, наставило и остварило сарадњу са већином културних установа у Граду.
Народно позориште у Нишу је у позоришној сезони 2013/14. продуцирало
четири премијере: 915. - трагедија једног народна, Бранислава Нушића у режији
Милана Нешковића; Сумњиво лице, Бранислава Нушића у режији Саше Габрића;
Мала, Радослава Павловића у режији Ивана Вуковића, 11. Марта поводом
обележавања 127. година Народног позоришта у Нишу, и Борилачки клуб, по
мотивима романа Чака Палахњука у режији Марка Ђурића, поводом Светског дана
позоришта 27. марта. Ансамбла ове установе је у периоду од 01. јануара до 15.
августа 2014, односно до краја позоришне сезоне, 30. јуна 2014. године извео 50
представа, које је видело више од једанаест и по хиљада посетилаца. Поводом
јубилеја „100 година од Великог рата“ и „150 година од рођења Бранислава
Нушића“. Ова представа је изведена осим у Нишу и Крушевцу и у Београду у
оквиру државног обележавања јубилеја „100 година од Великог рата“ којој је
присуствовао председник Србије Томислав Николић, чланови владе Србије и
представници дипломатског кора.
Програм рада Нишког симфонијског oркестра у периоду јануар – 15. август
2014.године у потпуности је реализован. Одржано је 10 премијерних концерата, а
поред планираних, одржани су осмомартовски концерт и хуманитарни концерт са
којег су средства упућена за помоћ у отклањању последица од поплава.
Реализована су и три свечана концерта по позиву организатора и то: концерт у
Народном позоришту поводом промоције Амбасадора културе, концерт поводом
обележавања
дана
Факултета Заштите на раду и концерт на отварању
Интернационалних хорских свечаности 2014, на Летњој позорници у Тврђави.
Одржана су и четири педагошка концерта за ученике предшколског и школског
узраста.
Установа Народни музеј успешно је завршио два ИПА пројекта са музејима
из Правеца и Перника (Бугарска). У склопу пројеката извршена је Дигитализација
и визуелизација 200 предмета - народних ношњи и накита - увођењем нових
технологија 3Д и холограмских ефеката- Виртуелни музеј (прекогранична сарадња
Србија-Бугарска – ИПА пројекти). У оквиру овог пројекта организован је округли сто
„Виртуелни свет народних ношњи и накита“ и изложба фотографија у

Светосавском дому. За Васкрс је одржана радионица „Ускршње јаје“ у коју је било
укључено педесетак основаца нижих разреда. У пројекционој сали у логору на
Црвеном крсту одржан је едукативни програм из превентивне конзервације за
музејску мрежу Србије. Збирка личних предмета Бранка Миљковића проглашена је
за културно добро од изузетног значаја и као таква била део изложбе „Завештања
и дарови- легати као културна добра од великог значаја“, поводом Дана
Државности.
Oд почетка године Народна библиотека "Стеван Сремац" пружа услугу
слепим и слабовидим особама. У оквиру програма „Заједници заједно“ који
реализује Нафтна индустрија Србије, Ротаракт клуб „Ниш Наиссус“ је добио
подршку за пројекат „Софтвер и рачунар за слепе и слабовиде особе“ који се
реализује у сарадњи са Народном библиотеком „Стеван Сремац“ из Ниша и
Удружењем слепих и слабовидих особа града Ниша. Почетком августа, у дворишту
Народне библиотеке “Стеван Сремац” по трећи пут је одржан Међународни
фестивал поезије на дијалекту „Преображенско појање. Бројна публика је могла да
чује стихове награђених аутора из Србије и Македоније, али и стваралаштво на
дијалекту Љубише Симића и Руже Мијовић, аутора из Удружења „Седмица“ из
Франкфурта. Гошћа фестивала је била и Дубравка Максимовић из Удружења
„Спас“ из Мелбурна.
Историјски архив је поред редовне делатности чувања архивске грађе,
припремио часопис за архивистику, историографију и хуманистичке науке
„Пешчаник“ број 12, који за тематску окосницу такође има обележавање 100.
годишњице Првог светског рата. Неколико радова аутора из страних научних и
стручних институција из Русије, Француске, Немачке и Републике Српске даје овом
броју међународни карактер. У области културно-просветне активности Историјски
архив Ниш одужио се великој годишњици Великог рата – приређена је изложба
„Ниш-ратна престоница Србије 1914-1915“. Кроз 157 архивских докумената,
фотографија и експоната (оружја и опреме из Првог светског рата) испричана је
прича о значајним догађајима у Нишу у периоду од 26.јула 1914. до октобра 1915.
године, који су имали пресудан утицај на судбину српског народа у целини.
Изложба је отворена у Ноћи музеја у којој је више од 1700 посетилаца видело
изложбену поставку припремљену у сарадњи са Архивом Србије, Војним архивом
и Командом III бригаде Копнене војске Србије. Изложба је на дан обележавања
стогодишњице Великог рата, 28. јула 2014. године, пренета у фоаје зграде
Универзитета, у којој је одржана седница Владе Републике Србије. Тиме је овај
велики догађај обележен у Нишу на достојан начин.
Члан Градског већа
Срђан Алексић

Извештај о раду

Скупштини Града Ниша

Предмет: Извештај о раду на функцији члана Градског већа Ниша
(за период од 12. јула 2012. године до 12. јула 2014. године )

Подносилац: доц.др Милош Банђур

Непосредно по избору, Градско веће је донело одлуку о додели ресора
члановима већа, на основу које сам задужен за ресор комуналних делатности и
енергетике.
Ресорна надлежна управа-Управа за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај (УКДЕС), врши управни надзор над следећим јавно-комуналним
предузећима: ЈКП „Наисус“, ЈКП „Градска топлана“, ЈКП „Паркинг сервис“, ЈКП
„Тржница“, ЈКП „Горица“, ЈКП „Обједињена наплата“, ЈКП „Медијана“, ЈП
„Дирекција за изградњу града“, док Управа за имовину и инспекцијске послове врши
управни надзор над ЈП „Нишстан“.
Раздвајање корисника који се снабдевају водом преко заједничког водомера
Код ЈКП „Наиссус“ иницирао сам 2012. године да се корисници који се водом
снабдевају преко заједничког водомера (трговински центри, села, и т.д.) обрачунски
раздвоје у циљу праведнијег обрачуна и повећања ефикасности наплате. Иницијатива
предвиђа могућност да потрошачи стара дуговања регулишу отплатом на рате, а
будуће обрачуне од ЈКП „Наиссус“ добијају појединачно на основу стања
индивидуалних водомера.
У селима у којима је секундарна мрежа у власништву мештана (није преузета
на управљање и одржавање од стране ЈКП „Наиссус“), до њене реконструкције и
преузимања, одржавање ће обављати ЈКП „Наиссус“, уз одговарајућу надокнаду
изражену ценом воде. Губици воде између групног и индивидуалних водомера,
углавном врло високи, чија је деоба била узрок неспоразума, надаље се неће
обрачунавати и наплаћивати, а стара дуговања, која се могу измирити на рате биће
умањена за величину губитака.
Иницијатива је формализована одговарајућим одлукама органа ЈКП „Наиссус“
и Градског већа и у фази је оперативне (теренске) реализације.
Измирење обавеза за гас, политика цена, сарадња са Југоросгазом
Константно, највећи проблем Градске топлане је стање дуга за гас потрошен у
грејној сезони. Ово је универзални проблем свих топлана у Србији с обзиром да гас
троше у шестомесечном периоду а услугу наплаћују свих 12 месеци, што има ефекат
Доц.др Милош Банђур-члан Градског већа
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кредитирања корисника. Ниш је једини град у Србији чију топлану не снабдева
републичко јавно предузеће Србијагас, већ предузеће Југоросгаз а.д. Београд.
Репрограм дуговања за гас, који по препоруци ресорног министарства повремено
уради Србијагас, не важи за дуговање Градске топлане Ниш према Југоросгазу, који
захтева да 01. октобра или најкасније 15. октобра, на дан почетка грејне сезоне, дуг за
претходну грејну сезону буде сведен на нулу.
Обавеза је ресорног већника да са Топланом и Југоросгазом договара динамику
измирења обавезе за гас, да прати њену реализацију и интервенише.
Августа месеца 2012. године договорена је динамика измирења обавезе за гас,
коју Град Ниш није испоштовао због слабог прилива и лоше испланираног буџета.
Позиције намењене за плаћање сталних трошкова буџетских корисника (школа,
вртића, градских установа, спортских објеката) у које спада и услуга даљинског
грејања, биле су мање од реално потребних, што је у пракси значило немогућност
измирења обавеза без претходног ребаланса буџета. Ово је допринело да Градска
топлана тек средином јануара 2013. године у потпуности измири дуг за претходну
грејну сезону 2011/2012.
Ситуацију је отежавало одбијање једног броја чланова ГВ да се сагласе са
повећањем цене за услугу даљинског грејања. Ни поскупљење гаса од 10%, средином
јануара 2013. није било довољан разлог за сагласност на већу цену формирану у
складу са уредбом Владе од 23. октобра 2012. Након критике ресорног министра
почетком марта 2013., Градско веће се сагласило са предложеном ценом услуге
даљинског грејања, уз повећање у две фазе- 01. априла 2013. и 01. јула 2013.
Међутим, кашњење је донекле обесмислило правовременост уредбе из октобра
2012. године. Предметна уредба имала је за циљ формирање реалне цене која ће
спречити да терет социјалне политике поново падне на већ посрнуле топлане у Србији
и потпуно их уруши.
Лоша ценовна политика и недовољно буџетско сагледавање имали су за
последицу кумулацију дуга Градске топлане према снабдевачу гасом што је довело до
тога да 02. јуна 2013. Југоросгаз активира меницу Градске топлане на 722 милиона
динара.
Дан по активирању менице отпутовао сам за Београд и састао се са директором
Владимиром Колдином како бих припремио терен за преговоре и повлачење менице.
Преговарање, чију смо озбиљност морали да поткрепимо плаћањем дела дуга, 21. јуна
2013. године резултирало је потписивањем Протокола о измирењу међусобних обавеза
између Града Ниша, Градске топлане и Југоросгаза, закључно са 01. октобром текуће
године.
Градска топлана је на време извршила све протоколом преузете обавезе, док је
Град Ниш на дан 01. октобра 2013. Топлани остао дужан 72 милиона динара. Са
Југоросгазом а.д. накнадно је договорено да обавеза из протокола буде плаћена до 15.
новембра 2013.
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Рехабилитација система даљинског грејања
Непосредно по преузимању ресора наставио сам припреме Града за учешће у
KFW програму- Рехабилитација система даљинског грејања, фаза 4.
Као резултат низа активности Град Ниш, Градска топлана и Р. Србија
потписали су трилатерални споразум о улагању четри милиона евра у ревитализацију
система даљинског грејања у Нишу, етапно, у четворогодишњем периоду.

Увођење наплате услуге даљинског грејања према утрошку топлотне енергије
Према Закону о ефикасном коришћењу енергије, наплата топлотне енергије
према утрошку обавеза је почев од грејне сезоне 2014/2015. Како су Град Ниш и
Градска топлана учесници KFW програма - фаза 4, потписивањем трилатералног
уговора са Р. Србијом, они су преузели обавезу да топлотну енергију обрачунавају и
наплаћују према утрошку, почев од грејне сезоне 2013/2014. Неиспуњење ове уговорне
обавезе повлачи раскид уговора и искључивање из KFW програма.
С тим у вези, почетком априла 2013. године формирао сам радну групу од
представника Одсека за енергетику, ЈКП „Градска Топлана“ и ЈКП „Обједињена
наплата“, са следећим задацима:
1) Да припреми и примени модел персонификације по сваком кориснику
трошкова за електричну енергију коју користе заједничке подстанице у систему
даљинског грејања. За реализацију овог задатка у радну групу је укључен и
представник ПД „Југоисток“.
2) Предузме све неопходне радње за обрачун и наплату топлотне енергије према
утрошку почев од грејне сезоне 2013/2014.
С обзиром да обрачунска година за услугу даљинског грејања почиње
01. августа и траје до 31. јула наредне године, августовски рачун по новом тарифном
систему добио је један мањи број корисника, прецизније 8.19% од укупног броја
корисника (8.68% укупне грејне површине).
Септембарски рачун по новом тарифном систему, од укупно 29.189 корисника
добило је 18.958, што је 65,88% од укупног броја корисника (67.05% грејне
површине).
Свим корисницима је услуга даљинског грејања за октобар 2013. године
обрачуната по новом тарифном систему.
Имајући у виду да се рачунима за април, мај, јун и јул 2014. године „испеглала“
обавеза корисника за топлотну енергију потрошену у грејној сезони 2013/2014,
можемо да закључимо да је свим корисницима у грејној сезони 2013/2014, услуга
даљинског грејања ЈКП „Градска топлана“ Ниш фактурисана према утрошеној
количини топлотне енергије.
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Персонификација трошкова за електричну енергију коју користе заједничке
подстанице у систему даљинског грејања
Током зиме 2012/2013 примио сам један број грађана који су остали без грејања
само зато што један број комшија прикључених на исту подстаницу није дао платио
свој део рачуна за струју коју троши подстаница, те је ЕПС због неплаћеног рачуна
подстаницу искључио са напајања. Ова ситуација се из године у годину понављала без
трагања за системским решењем. Да се људи смрзавају и када Топлана греје, само зато
што неко није платио свој део рачуна за струју у подстаници, цивилизацијски је
неприхватљиво! Искључивање подстаница са ел. мреже највише угрожава старе,
болесне и децу.
Предложио сам следеће решење: Рачуни за ел. енергију коју троше подстанице
морају се персонификовати по сваком кориснику даљинског грејања и достављати уз
рачун за ел. енергију или рачун Обједињене наплате. Пошто персонификација захтева
формирање базе података упаривањем података Градске топлане, Југоистока и
Обједињене наплате и скалпање уговора између ових предузећа формирао сам радну
групу коју чине представници ових предузећа и Одсека за енергетику УКДЕС-а.
Основну идеју, да ЕПС "Снабдевање" сваком кориснику даљинског грејања на
свом рачуну дода ставку која садржи обрачун за потрошњу струје у подстаници, за
сада није могуће реализовати јер захтева измену регулативе ЕПС-а, пре свега
садашњег тарифног система који не дозвољава фактурисање и наплату по било ком
деобном рачуну, већ за свако бројило "види" само једног корисника (у овом случају
скупштину станара). Основна идеја подразумева да дистрибутер ел. енергије НЕ
искључује подстаницу са система ни у ком случају, већ предузима мере (утужује)
корисника (станара) који није измирио своју обавезу.
Због тога смо модификовали основну идеју и предложили решење које
испуњава задатак персонификације трошкова за ел. енергију по сваком кориснику
даљинског грејања у оквирима постојеће правне регулативе. ЈКП „Обједињена
наплата“ и ЈКП „Градска топлана“ доделио сам конкретне задатке у циљу промоције и
реализације овог решења.
У међувремену, у току припрема за предстојећу грејну сезону наложио сам ЈКП
"Градска топлана" и "Обједињена наплата" да кориснике услуге даљинског грејања
преко медија и у писаној форми појединачно подсете да измирен рачун за струју коју
троши подстаница представља неопходан услов сигурног снабдевања топлотном
енергијом. Наложио сам Градској топлани да по подацима о задужењу које прибави од
ПД "Југоисток" обави разговоре са скупштинама станара чије су подстанице
искључене са електричног напајања и упозори на озбиљност ситуације.
Одлука о комуналном реду
На основу запажања комуналне полиције и комуналне инспекције у вези
недостатака градске регулативе са којима се свакодневно сусрећу у раду, септембра
2012. иницирао сам израду Одлуке о комуналном реду. УКДЕС је неоправдано
запостављала израду ове одлуке тако да је усвојена тек 29.08.2013. Одлука о
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комуналном реду заменила је Одлуку о општим условима за уређење града, усвојену
још 2004. године.
Дана 16. јула 2014. услед обимнијих измена усвојена је нова Одлука о
комуналном реду.
Сузбијање ванпијачне продаје
Августа и септембра 2012. у циљу сузбијања ванпијачне продаје организовао
сам низ састанака са начелницима општинских управа, представницима УКДЕС-а,
комуналне полиције, комуналне инспекције, тржишне инспекције, саобраћајне
полиције, полиције опште надлежности. На састанцима су договаране активности,
одређивани су носиоци, обавештавање и координација.
Касније, вођење периодичних координација на ову тему, са обавезом редовног
извештавања, препустио сам помоћници начелника УКДЕС Владислави Ивковић, а
потом Храниславу Ђорђевићу, који је фебруара 2013. дошао на позицију заменика
начелника УКДЕС.
Обука за комуналне инспекторе и полагање стручног испита
Закон о трговини из 2010. године ванпијачну продају изузео је из надлежности
тржишне инспекције. Да би комунални инспектори имали пуна овлашћења у тој
области, онаква каква су имали тржишни инспектори, они морају да положе
одговарајући стручни испит. Како ово питање нико није покретао, то ниједан
комунални инспектор у граду није имао положен стручни испит и није могао да
обавља послове са пуним овлашћењима, на пр. одузима робу у нелегалној уличној
продаји.
Са Министарством спољне, унутрашње трговине и телекомуникација априла
2013. покренули смо сарадњу у циљу припреме комуналних инспектора за полагање
посебног стручног испита за тржишног инспектора. Од заинтересованих комуналних
инспектора свих градских општина, Алексинца, Ражња, Гаџиног Хана прикупили смо
документацију за полагање стручног испита у току маја и јуна 2013. Представници
Министарства одржали су у Нишу 08.10.2013. целодневно предавање на тему:
Примена Закона о трговини. Одговарајући испит 25.11.2014. положило је 30
комуналних инспектора са подручја града Ниша и 5 комуналних инспектора из
околних општина.
Репрограмирање дуговања за комуналне услуге
После анализе структуре дуговања физичких и правних лица за комуналне
услуге и усаглашавања предлога за регулисање и репрограм ових дуговања са
директорима градских јавно-комуналних предузећа, октобра месеца 2012. пред
Градско веће нашао се предлог модела за решавање проблема.
Модел је понудио две варијанте: плаћање дуга у целости уз отпис целокупног
износа камате или даље некамаћење дуга који ће се платити у једнаким месечним
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ратама, при чему корисник сам бира висину рате која не може бити мања од 50%
месечног рачуна за одговарајућу услугу.
Градско веће је донело закључак којим се јавно-комуналним предузећима
препоручује да, у периоду од 01. до 30. новембра 2012., омогуће грађанима склапање
уговора за регулисање дуга по моделу који је изложен. Због великог интересовања
акција је поновљена у децембру и јануару, што значи да је укупно трајала од 01.
новембра 2012. до 31. јануара 2013. године.
Инспирисани резултатима наведене акције, у априлу 2013., у сарадњи са
већником задуженим за област социјалне политике, Обједињеном наплатом и Центром
за социјални рад „Св. Сава“, за све кориснике са статусом социјално угроженог лица и
енергетски заштићеног купца, припремљен је повољнији модел уговора за регулисање
дуговања за комуналне услуге.
Још једном је свим корисницима, са ограничењем на 48 рата, дата могућност да
у периоду од 15. Новембра 2013. до 31. Децембра 2013. склопе уговоре о репрограму
дуговања за комуналне услуге.
Управљање чврстим комуналним отпадом
По преузимању ресора, затекао сам потпуно запуштену област управљања
комуналним отпадом. Постојећа депонија Бубањ, на измаку капацитета, под Програм
је санације, рекултивације и затварања, а Регионални план за управљање отпадом, који
треба да буде основа за пројектовање и изградњу новог регионалног центра није био
усвојен.
Пошто УКДЕС није имала довољно стручних капацитета да изнесе предстојеће
послове из ове области, предложио сам Градоначелнику да оснује Градски савет за
управљање отпадом, стручно тело које ће Градском већу давати стручне савете и
предлагати одговарајућа решења.
Први задатак који je постављен Савету, чија је прва седница одржана 16.
октобра 2012., је предлагање краткорочног решења које ће послужити за збрињавање
отпада до изградње регионалног центра, што је дугорочно решење. Савет је предложио
проширење капацитета постојеће депоније Бубањ, тј. отварање новог санитарног поља
за одлагање чврстог комуналног отпада.
У циљу доношења и имплементације Регионалног плана за управљање отпадом
предложио сам обнову рада Регионалног савета и Регионалне радне групе. Регионални
савет чине градоначелник Ниша, који председава и председници седам општина које
припадају Нишком региону за управљање отпадом (Ражањ, Соко Бања, Сврљиг, Гаџин
Хан, Дољевац, Мерошина, Алексинац). Регионална радна група је оперативно тело
Регионалног савета.
Истовремено, покренуо сам усклађивање нацрта Регионалног плана за
управљање отпадом са новом законском регулативом и прибављање неопходне
сагласности ресорног министарства. Кориговани план је добио сагласност ресорног
министарства 29. јануара 2013.
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У сарадњи са Градским саветом за управљање отпадом организовао сам јавну
расправу о савременим технолошким решењима за третман и одлагање отпада. Јавна
расправа је, уз учешће стручне јавности, одржана у десетак сесија. У периоду од два
месеца, почев од 22. фебруара 2013. представљене су све савремене технологије и
десетак компанија које су се пријавиле за учешће.
Регионални савет је донео одлуку да за руководиоца Регионалне радне групе
именује Бојана Аврамовића - директора Регионалне развојне агенције Југ (РРА).
Регионални савет је одлучио да у реализацији ЈПП пројекта Регионални центар за
управљање отпадом, јавни партнер буде град Ниш, а јавно тело РРА Југ.
Одлуком Регионалног савета за управљање отпадом, извршена је измена и
допуна Регионалног плана управљања отпадом за Нишки регион, у смислу узимања у
обзир могућности успостављања регионалног предузећа или привредног друштва, на
шта је ресорно министарство 26. априла 2013. дало потребну сагласност.
Регионални план управљања отпадом за Нишки регион усвојен је на
Скупштини града Ниша 14.06.2013., а затим и на скупштинама осталих потписница
споразума.
Републички инспектор за заштиту животне средине решењем од 24.12.2013.
забранио је одлагање комуналног отпада на пољу С4 и делу поља С1 депоније
„Бубањ“, са образложењем да су у више посматраних тачака висинске коте изнад
пројектованих.
Одмах по пријему решења уприличен је састанак са надлежним
Министарством. На састанку је закључено да треба сагледати могућност измене
Пројекта санације, затварања и рекултивације депоније Бубањ за касету С4 и
могућност формирања нове санитарне касете.
Одмах иза тога у Ниш су позвани представници Института „Кирило Савић“
(пројектантска кућа по чијем се пројекту спроводи санација, затварање и
рекултивација депоније Бубањ и која врши надзор над извођењем радова). Средином
јануара они обилазе депонију и на основу резултата мерења која су захтевали, а која
смо експресно обавили, институт „Кирило Савић“ 30. јануара 2014. доставља
позитивно Мишљење стручног тима о техничким могућности наставка депоновања
чврстог комуналног отпада на локацији „Бубањ“ у Нишу у периоду од две године до
изградње поља С5.
С обзиром да ЈКП „Медијана“ убира накнаду за депоновање отпада која
месечно износи 1,07 дин/м2, измена пројекта и његова реализација, обавеза су овог
предузећа, али овом предузећу у Програму пословања и Плану јавних набавки
недостајала је позиција за финансирање овог посла.
Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ тек 13.05.2014. доноси Одлуку о измени
Програма пословања предузећа и Плана јавних набавки. Одлука недопустивом
лежерношћу администрације на дневни ред Градског већа долази 14.07.2014.
ЈКП „Медиана“ је крајем августа 2014. спровела јавну набавку за Израду
пројектне документације.
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Техничко одржавање и санација јавних тоалета и јавних чесама
Затечена ситуација по питању одржавања јавних тоалета је следећа: Хигијену у
тоалетима одржава ЈКП Медијана, а техничко одржавање и санацију објеката, већ
неколико година, практично не ради нико. Средства за ову намену налазе се у
Програму одржавања комуналне инфраструктуре који реализује Дирекција за
изградњу града. За ангажовање извођача потребно је расписивање јавне набавке. Од
седам јавних тоалета у граду већина није у прихватљивом стању.
Због наведеног, предложио сам да се техничко одржавање и санација јавних
тоалета и јавних чесама, градском одлуком повере ЈП Нишстан, предузећу које има
ресурсе и регистровано је за ту делатност. Управа за имовину и инспекцијске послове,
као ресорно надлежна предузећу „Нишстан“ зауставила је ову иницијативу.
Недавно је завршена реконструкција тоалета у Тврђави који више година није
функционисао, а ЈП „Нишстан“ добило је у поступку јавне набавке годишњи посао
одржавања јавних тоалета.
Преговарање са синдикатима
Синдикати запослених у градским предузећима у комуналном и стамбеном
сектору захтевају да градска власт са репрезентативним синдикатима потпише
Посебан колективни уговор за запослене у предузећима комуналног и стамбеног
сектора чији је оснивач Град. Овај уговор би био заједнички преговарачки оквир за
потписивање Колективних уговора са послодавцем, тј. са менаџментима предузећа.
Претходна градска власт није желела да преговара на ту тему, мада слични уговори
постоје у Крагујевцу, Новом Саду, и т.д.
Предложио сам Градском већу да формира преговарачки тим и предложио
његов састав. Преговори са репрезентативним синдикатима почели су септембра
месеца 2013. и одвијали су се у врло конструктивној атмосфери. Усаглашени текст
марта 2014. потписали су Градоначелник Ниша и представници оба градска
репрезентативна синдиката.
Одржавање комуналне инфраструктуре
За одржавање комуналне инфраструктуре надлежно предузеће је Дирекција за
изградњу града (ДИГ) Ниша, надлежна управа је УКДЕС.
Грађани у дописима и приликом пријема захтевају решавање одређених
комуналних проблема. Захтеви који се не уклапају у усвојене годишње програме ДИГ,
имају мале могућности да буду решени у текућој години.
Крајем 2012. године, пред састављање годишњих програма за 2013. годину
послао сам писмо ДИГ са списком иницијатива које су поднели грађани и својим
виђењем приоритета на том списку. Крајем 2013. са колегом Предрагом Савићем
учествовао сам у припреми Програма одржавања комуналне инфрструктуре и
Програма уређивања градског грађевинског земљишта и изградње за 2014 годину.
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Међутим, после усвајања годишњих програма недостаје сарадња у процесу
њихове реализације. Шта ће и када из програма бити реализовано није предмет
сарадње са већницима и поред тога што сам више пута захтевао да се направе
динамички планови реализације програма и да као ресорни већник будем редовно
обавештаван о току реализације програма. Обавештавање из ДИГ углавном је било
спорадично, непотпуно и углавном на мој захтев. У последње време има назнака да ће
се сарадња поправити.
Пријеми грађана
Сваког дана у Градском већу примам грађане. И оне који ме без најаве потраже
примим и саслушам на пар минута.
Пројекти
Политичка подршка и подстицај пројекту:
Повеља Градоначелника (Covenant of Mayors)
Ова иницијатива обавезује градове потписнике да редукују емисију CO2 за
више од 20% кроз побољшање енергетске ефикасности и производњу енергије из
обновљивих извора.
Град Ниш је приступио пројекту јула 2011., са обавезом да до јула 2012. изради
и усвоји Акциони план одрживог развоја енергетике (SEAP).
Град Ниш у првих годину дана, дакле до јула 2012. није ништа предузимао да
испуни обавезу чије је испуњење услов и смисао учешћа у пројекту. Као ресорни
већник подстакао сам активности на изради SEAP-а, тако што смо најпре, у буџету
Града за 2013. обезбедили позицију за финансирање израде SEAP-а. Затим је
расписана јавна набавка и марта 2013. извршен је избор понуде за пружање услуге
израде SEAP-а. Потписивање уговора са Факултетом заштите на раду из Ниша
обављено је маја 2013. Јавна расправа о SEAP-у уз присуство представника јавног
сектора, универзитета и цивилног сектора одржана је децембра 2013. Акциони План
одрживог развоја Енергетике у завршној је фази развоја. Активности које предстоје су:
Формирање Координационог тима за реализацију SEAP-а, усвајање SEAP-а у
скупштинској процедури, имплементација.
Политичка подршка и учешће у пројекту:
Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу европских интеграција, водећи
партнер/партери: SALAR (Шведска асоцијација локалних самоуправа и региона)/
СКГО; у оквиру подкомпоненте Локална енергетика и енергетска ефикасност- водећи
партнер: град Векше (Шведска), партнери: град Ниш, општина Варварин, општина
Кула.
Политичка подршка пројекту:
SD Train, Tempus projekat
Водећи партнер/партнери: KTH Royal Institute of Technology, Шведска/TU Delft,
Холандија, Barcelona tech UPC, Шпанија, Politecnico di Torino, Италија, Универзитет
Бања Лука, Универзитет Источно Сарајево, Универзитет Подгорица, Универзитети
Београд и Крагујевац, СКГО, СОГРС (Савез општина и градова Републике Српске ,
Доц.др Милош Банђур-члан Градског већа
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ЗОЦГ (Заједница општина Црне Горе)/град Ниш је укључен као beneficiary side,
локална самоуправа која је носилац активности у име СКГО-а.
Као посебно значајан бенефит iy учешћа града Ниша у пројекту је израда
стратешког документа - Студију случаја за унапређење грејања у граду Нишу. За
израду ове студије задужени су Универзитети из Београда и Крагујевца, а обавезни су
да при изради користе методологије које су развили европски партнери, односно тзв.
Participatory Backcasting методологију.
Координирање пројектом:
Пројекат енергетске ефикасности уговарањем енергетског учинка у јавном осветљењу
града Ниша
(део ЕБРД Регионалног програма енергетске ефикасности за западни Балкан (РЕЕП)
који нуди Техничку помоћ за припрему тендера за пројекте енергетске ефикасности
уговарањем енергетског учинка у јавним објектима у Србији)
Водећи партнер/партнери: ЕБРД / Министарство енергетике / програм се
имплементира у 6 пилот локалних самоуправа, међу којима је град Ниш. ЕБРД
финансира ангажовање консултаната са задатком дефинисања пројекта.
До сада урађено:
• Састанак са консултантским тимом ЕБРДа (јуни 2014) уз присуство представника
Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Управе за финансије,
ресорног већника и заменика Градоначелника
• Потписивање писма о намерама (јули 2014)
• Израда Решења за формирање Јединице за имплементацију Пројекта (јули 2014)
• Одржавање састанка Јединице за имплементацију Пројекта (август 2014) уз
присуство чланова Јединице
• Попуњавање упитника о "кластерима" у којима се предвиђа имплементација пројекта
(септембар 2014)
Уређивање гробаља и сахрањивања
Новембра 2013. формирао сам Радни тим чији је задатак да изврши
прикупљање чињеница, анализира постојеће стање и сачини предлог решења, као и да
понуди акциони план за реализацију предложеног решења, са циљем да се послови у
вези са гробљима и сахрањивањем на подручју града Ниша доведу у склад са
законском и градском регулативом из ове области.
На састанку са Радним тимом за гробља, који сам одржао 17.07. 2014.,
донети су одговарајући оперативни закључци:
1. Да се гробља:
• Медошевац-Поповац
• Брзи Брод- Суви До
• Ромско гробље
на којима постоје слободне површине за сахрањивање у власништву Града,
повере ЈКП "Горица", уз претходно стварање услова кроз Програм уређивања градског
земљишта и комуналне инфраструктуре, одељак под б).
Доц.др Милош Банђур-члан Градског већа
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2. Да се гробља:
• Доња Врежина
• Доњи Комрен
• Ново Село
на којима нема слободне површине за сахрањивање у власништву Града, а постојећа
попуњеност гробља је знатно мања од максималне, претходно имовински припреме.
Кроз Програм за уређивање градског земљишта и комуналне инфраструктуре
потребно је предвидети изузимање површине и планско пројектну припрему, одељак
под ц).
3. Да Комунална инспекција ГО Медијана и Комунална полиција, с обзиром да постоји
алтернативно гробље Брзи Брод-Суви До, убудуће недозволе коришћење гробља у
самом насељу Брзи Брод, осим у изузетним случајевима (сахрана уз брачног партнера
и слично).
4. Да Комунална инспекција ГО Црвени Крст и Комунална полиција прикупе податке
о организацији сахрањивања на јавној површини на Ромском гробљу.
5. Да ГО Црвени Крст покрене иницијативу да се гробље Медошевац-Поповац и
Ромско гробље повере на одржавање ЈКП „Горица“.
6. Да УКДЕС припреми неопходне измене градске регулативе у циљу реализације
постављених задатака.
Подносилац,
Доц.др Милош Банђур,
члан Градског већа ресорно задужен за
комуналне делатности и енергетику
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Извештај о раду члана Градског већа Михајла Здравковића
Решењем Градског већа града Ниша на другој седници одржаној 19.07.2012. године, задужен сам за
подручја из надлежности Града привреда, одрживи развој и саобраћај. До сада сам обрадио 161
предмет и примио сваког грађанина и институцију која је то затражила.
САОБРАЋАЈ
Јавни градски и приградски превоз - Након урађене анализе унапређења структуре, организације и
управљања у систему јавног масовног транспорта путника у Нишу, анализе постојећег стања система
и резултати истраживања у систему јавног масовног транспорта путника у Нишу и усвајањем одлуке о
измени одлуке о градском саобраћају током 2013. године, приступило се реализацији поступка
поверавања јавног градског и приградског саобраћаја по моделу Јавно – приватног партнерства. Град
Ниш је први у Србији који је на овакав начин уредио и спровео поступак у систему јавног превоза. На
дан подношења извештаја поступак је завршен за 2 од 4 пакета, док се преостала 2 налазе на
одлучивању код Комисије за заштиту права понуђача због жалби. Због тога је спроведен хитан
поступак за ова два пакета у задњој недељи августа месеца 2014. године. Дана 01.09.2014. године је
покренут нови систем који је омогућио пре свега уштеду у буџету на издавањима за кондуктере од
130 милиона динара на годишњем нивоу, уштеду у просечној цени по километру, новије аутобусе на
улицама, уз задржавање свих повлашћених категорија.
Након више година решен је проблем приградске аутобуске станице за наредних пет година.
Прилагођавањем реда вожње потребама на основу редовних снимања путника и средстава у буџету
града, уведеним новим начином конторле продаје карата, изменама одлуке о трафином систему у
јавном градском и приградском превозу путника на територији града Ниша, успостављена су 22 нова
стајалишта на градским и 7 стајалишта на приградским линијама. Смањена годишња издвајања из
буџета у 2013. години за више од 60 милиона динара у односу на претходне године.
Покренут је поступак набавке уређаја за унапређење система за продају карата. Очекује се да он
заживи од 01.01.2015. године и омогући додатне уштеде у буџету од 5%.
Захваљујући издвајању од 95.000.000,00 преко пројекта „Одрживост и унапређење сектора превоза
путника на линији 34А и 34Б у Нишу“ отплаћен је лизинг за аутобусе у власништву ЈП „Аеродром“
Ниш и одржана кружна линија 34А и 34Б за време важења Уговора. По новом систему превоза ЈП
„Аеродром“ је, у отвореном поступку јавне набавке под тржишним условима, добио да у наредних
пет година вози три линије градског и приградског превоза.
Ауто – такси превоз - Континуирано праћење издавања дозвола и решења као и кретања економски
најниже цене у оквиру такси тарифе по којој се ауто – такси превоз мора обављати на територији
града Ниша.
Железнички саобраћај - Активно учешће у реализацији пројекта „Модернизација железнице
пројектна документација за железничку обилазницу око Ниша“. Пројектом, у име Града, руководи
Заменик Градоначелника.

Ваздушни саобраћај - Након спроведена два поступка јавне набавке, настављена је реализација
пројекта Унапређење конкурентности аеродрома Константин велики – Montenegrо Airlilnes, која је
трајала до краја октобра 2013. године. Због великих издвајања средстава из буџета и
несврсисходности одржавања оваквог пројекта израђена је Студије одрживости авиосаобраћаја на
аеродрому „Константин Велики“. Оствареног контакта са тадашњим ЈАТ-ом , односно Аir Serbia –ом,
Контролом летења, Директоратом цивилног ваздухопловства и Министарством саобраћаја окренуло
се другом принципу развоја аеродрома, без давања директних субвенција авио компанијама, са
снижавањем цена аеродромских услуга што је резултирало усвајањем Одлуке о начину и
критеријумима утврђивања аеродромских накнада, Елабората са програмом мера о унапређењу
конкурентности аеродрома и новим ценовником.
Од оснивања аеродрома, први пут ће од 16.10.2014. године моћи званично да се користе процедуре
за слетање са стране града (VOR DME за стазу 29), а у марту месецу 2015. Године ће, на основу
Уговора који је потписала Агенција за комтролу летења, почети инсталација RVR опреме што ће
довести навигационе уређаје на максимално могући ниво пре увођења ILS CAT I система.
Кроз пројекат Air Net који је делимично реализован, саобраћала је линија Ниш-Трст.
Мирујући саобраћај - Током новембра 2012. године у режим паркирања уведена је локација на
Синђелићевом тргу као посебно паркиралиште са 86 паркинг места, без временског ограничења, са
контролисаним уласком и изласком са паркиралишта и наплатом по започетом сату.
Решењем о одређивању јавних паркиралишта, у два наврата, проширена је зелена зона за 497 места.
Након реконструкција улица у оквиру зелене зоне, укупно проширење зелене зоне износи 617
паркинг места. У улицама Николе Пашића, Поп Луке Лазаревића и на Тргу Републике од 01.10.2013.
године уведена је екстра зона са 111 паркинг места, у којој важи временско ограничење од 60
минута. Планира се и увођење треће зона без ограничења, на паркиралиштима која су на ободу
друге зоне, без повећања броја паркинг места, а која су имала недовољни капацитет искоришћења –
укупно 203 паркинг места (од 01.10.2014. године).Након израђених анализа и донетог Решења,
планира се и увођење наплате паркирања у Нишкој бањи на 150 паркинг места, у оквиру посебне
зоне у којој ће важити ограничење од 240 минута, са посебним повластицама за туристе (од
01.10.2014. године).
Крајем маја 2013. уведен је систем „Видео паук“ чиме је повећана ефикасност у раду, смањен број
ангажованих припадника саобраћајне полиције, смањена могћност селективности и корупције и
повећана транспарентност система. Број уклоњених возила је на овај начин повећан за више од 50%.
Покренуто је преко 3.000 поступака наплате потраживања по основу издатих дневних карата преко
приватних извршитеља. По први пут од оснивања ЈКП „Паркинг сервис“ ће уплатити добит остварену
у 2013. години у буџет града у износу од 3.775.123,50 динара.
Израђен је пројектни задатак за Студију стационарног саобраћаја за Град Ниш. Средства за израду
студије ће издвојити ЈКП „Паркинг сервис“, а у току је поступак покретања јавне набавке за избор
извођача.
Савет за безбедност саобраћаја - Одржано је 14 седница Савета. У оквиру унапређења безбедности
деце у зонама школа урађено је 10 Главних пројеката. Такође су урађени пројекти унапређења
безбедности саобраћаја у зони ул. Књажевачке, у зони ул. Ђука Динић, као и главни пројекат
унапређења режима саобраћаја на уличној и путној мрежи – Зона СЦ Чаир.
Извршена је набавка теретног возила, зимских пнеуматика, као и опреме и уређаја за материјално
техничко опремање Одељења саобраћајне полиције у Нишу. Набављена је и опрема по захтеву ЈКП
„Горица“ за обезбеђивање саобраћајних зона приликом реализације измене режима саобраћајних
токова.
У сарадњи са РПК Ниш, групацијом за физичко-техничко обезбеђење и фирмом „Јотел“ урађен је
идејни пројекат Телекомуникационог система Града Ниша – основе градске телекомуникационе
мреже. Покренута је набавка опреме за видео надзора и аутоматско препознавање регистарских
таблица моторних возила у зони раскрснице Бул. др Зорана Ђинђића и ул. Војводе Мишића, очекује
се реализација до краја 2014. године.

ПРИВРЕДА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
У области привреде и одрживог развоја, активно је неколико чланова Градског већа. Поред
Градоначелника, облашћу привреде директно се бави и заменик Градоначелника и Привредноекономски савет као радно тело Градског већа.
На жалост, ситуација у привреди је изузетно тешка. Креирање амбијента пословања је готово скроз у
рукама републичких органа. Од почетка мандата променила су се четири Министра привреде, што је
још додатно отежало комуникацију и сарадњу са надлежним органима.
У сарадњи са руководствима у привредним друштвима која су у реструктурирању активно сам
укључен у процес решавања коначног статуса истих. Израђен је и усвојен план детаљне регулације
комплекса Електронске индустрије којим се стварају услови за унапређење инфраструктуре и
стављање у функцију неискоришћених објеката у овој индустријској зони.
Као највећи проблем у вези привлачења нових инвеститора идентификован је недостатак
инфратсруктурно опремљеног градског грађевинског земљишта у својини Града Ниша. У вези са тим,
покренута је иницијатива за мапирање индустријских зона, и идентификацију локација у својини
Града Ниша и органа и институција Републике Србије, ради прибављања земљишта за развој нових
индустријских зона. У оквиру ЕУ програма Exchange 4 припремљен је потписан је Уговор о
реализацији пројекта „Имовина локалне самоуправе у процесима европских интеграција“ вредан
141.315,00 евра како би се завршио попис градске имовине и извршио упис у јавне књиге и олакшало
управљање имовином града.
У вези постојећих инвестиција, константно пружам подршку реализацији постојећих инвестиција
Benetton, Johnson electric, Miкelsen electronics, Вулкан гуме, Житопек...
Активно сам учествовао у промовисању града представницима преко 10 страних инвеститора. Са
представницима заинтересованих инвеститора подледњих годину дана радим на развоју и
реализацији пројекта изградње мини-хидро централе тј. спортско рекреативног комплекса Бањица у
Сићевачкој клисури.
Одржавам редовне контакте са привредницима и удружењима привредника који послују на
територији града.
Реализацијом програма „Прва шанса“ од укупно 98 приправника финансираних по програму, 52 су и
даље у радном односу (производња, пројектни бирои, туристичке агенције...) и ако послодавац није
имао уговорну обавезу за задржавања лица.
Због измена Закона који утичу на рад слободних зона, у циљу смањења трошкова из града, донета је
одлука о гашењу Слободне зоне „Југ“ д.о.о. која је као привредно друштво у поступку ликвидације.
У сарадњи ЕУ МИСП програмом израђена је и прихваћена студија изводљивости за Логистички
центар на Аеродрому – Логистичка зона Ниш. У вези са тим у завршној фази је и израда ПДР-а
комплекса Аеродром Константин Велики.
Покренут је поступак Регионалне цертификације општина са повољним пословним окружењем
(НАЛЕД) – Хрватска, Босна и Херцегоивиона, Македонија, Србија. Планирана је цертификација до
почетка 2015.
У области стратешког планирања, редовно се доноси годишњи Програм развоја Града. У току је
израда Акционог плана одрживог развоја града Ниша за период 2015. – 2020.
Израдом Елабората категоризације Града Ниша и упитника за категоризацију, Министарство
привреде је донело решење о Категорисању Града Ниша као туристичког места I категорије, на
основу чега је донета Одлука о боравишној такси.
Урађен је План места за постављање објеката за оглашавање на јавној површини на територији Града
Ниша, донета је Одлука о оглашавању на територији града Ниша као и Правилник о избору
корисника места за оглашавање на основу којих је покренут поступак за давање у закуп 276 локација
за оглашавање. Очекивања су да Град, након спроведеног поступка, од овога приходује најмање 20
милиона динара годишње у наредних 10 година.

Члан Градског већа
Михајло Здравковић

Република Србија
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Извештај о раду члана Градског већа мр Милана Пешића

Решењем Градског већа Града Ниша на другој седници одржаној
19.07.2012. године, задужен сам за активности из области спорта и
омладине на нивоу града.
Сагледавањем својих задужења на месту већника за спорт и омладину,
дошао сам до закључка да у тренутку мог ступања на дужност нису
постојале адекватне процедуре и пратеће одлуке из домена спорта и
омладине уз помоћ којих би се остварили интереси града и грађана.
СПОРТ
У сарадњи са Управом за образовање, културу, омладину и спорт,
покренуо сам иницијативу за израду неопходних докумената за
регулисање ових области, у циљу остваривања интереса и задовољења
потреба грађана Ниша у спорту. У те сврхе је средином августа 2012.
године организована јавна дебата са Спортским савезом Ниша, ресорном
Управом и свим заинтересованим спортским oрганизацијама на
територији града. Сакупљањем информација о проблемима и потребама у
спорту, а у складу са важећим Законом о спорту, кренуло се са израдом
Одлуке о спорту. Упоредо са овом одлуком, покренута је и израда
Правилника о поступку одобравања програма, како би се установили
општи критеријуми за финансирање спортских организација. Предлог
поменуте одлуке и правилника усвојили смо на већу, а Одлука о спорту је у
Скупштини града усвојена без дискусије.
По налогу Градоначелника био сам у улози председавајућег локалног
организационог комитета за Европско рукометно првенство за жене које
је одржано oд 4.-16.децембра 2012. године на највишем нивоу. Такође сам
на исти начин председавао локалним организационим комитетом за
Светско првенство у рукомету за жене одржаном у периоду од 6.-22.
децембра 2013. године,а град Ниш је захваљујући доброј организацији

претходног првенства по први пут добио прилику да у групном такмичењу
угости репрезентацију Србије у Нишу, као и да касније буде домаћин
друге фазе истог такмичења.
Са Тениским савезом Србије договорио сам одигравање првог кола ФЕД
купа, које је и одиграно у Нишу, а од савеза смо добили све похвале за
организацију истог, уз отворену могућност да у будућности добијемо
организацију још неке тениске манифестације.
Са Одбојкашким савезом Србије сам у 2013. год. договорио одигравање
утакмица Светске лиге које је изостало због хаварије у СЦ „ЧАИР“. Након
санације спортске хале, одбојкаши су у два наврата били гости у Нишу.
Почетком 2014. год. одигране су квалификације за Светско првенство за
мушкарце, као и три утакмице Светске лиге у летњем периоду 2014. год.
Са Кошаркашким савезом Србије организовали смо једну
квалификациону утакмицу националне репрезентације у 2013. години и
једну пријатељску утакмицу између репрезентације А и Б у 2014. години.
Реченица: “Ко год жели да победи, он дође у Ниш“ најбоље илуструје
спортске резултате остварене у нашем граду, а нишка спортска публика
била је награђена значајним спортским догађајима. Сарадња са свим
гранским савезима је на високом нивоу.
Након конкурса за Годишње спортске програме за 2013. годину који је
по Одлуци расписао Спортски савез Ниша као овлашћени предлагач
програма и сагледавања резултата, указала се потреба за едукацијом
спортских организација која је реализована заједно са комисијом и
овлашћеним предлагачем.
Препознати од стране свих спортских институција, град Ниш, Управа за
омладину и спорт и Спортски савез Ниша, били су домаћини на неколико
трибина и дебата везаних за развој спорта у нашој земљи. Закључци са
истих постаће саставни део националних стратешких докумената.
Све укупно сматрам да је постављен систем за функционисање спорта у
граду за који тврдим да би се показао као одличан, да је било више
финансијских средстава. Упоређујући се са водећим градовима у земљи,
град Ниш издваја најмање средстава, али резултатски не заостаје за њима.
У економском окружењу у коме се налазимо, без помоћи града, сматрам да
би се већина спортских организација у Нишу угасила. Потрудио сам се да
правовременим реакцијама ка Управи за финансије не доведемо у питање
опстанак спортских организација, као и да увек одреагујем када је у
питању одлазак наших спортиста на неко значајно такмичење.

Са Управом за омладину и спорт и Спортским савезом Ниша
организовали смо трибину и на тему рекреације како би се упознали са
реалним потребама наших суграђана у овој области спорта.
У свакодневном контакту са спортским организацијама и радом у
комисији,установили смо (комисија, управа и ресорни већник) да је
потребно изменити Одлуку о спорту и Правилник о поступку одобравања
програма , што је и учињено у 2013. години.
На јавном позиву код ресорног министарства за предлог годишњег
програма којим се остварује општи интерес у области спорта кроз
изградњу, опремање и одржавање спортских објеката у 2015. години
конкурисано је са два пројекта.
ОМЛАДИНА
Када говоримо о омладини, сматрам да је највећи успех сарадња на
високом нивоу са ресорним министарством, омладинским организацијама
цивилног друштва и свим субјектима омладинске политике у граду. Са
Државним секретаром за омладину покренули смо отварање Канцеларије
за младе и организовали неколико округлих столова како би се што боље
упознали са општим стањем омладине и њиховим потребама у Нишу.
29.новембра 2012. године отворена је Канцеларија за младе, а истог
дана је са Државним секретаром направљен договор о финансирању
пројеката у граду (округли сто). Почевши од 2013. године град Ниш
расписује годишњи јавни позив за суфинансирање и финансирање
пројеката за младе. У 2013. и 2014. години за ове намене издвојено је по 3
милиона динара годишње, а министарство је у 2013. години за исте намене
одвојило још додатних 6 милиона динара.
Марта 2013. године у Скупштини је усвојена Одлука о младима и самим
тим направљен правни основ за финансирање пројеката. На овој одлуци су
радили сви омладински субјекти у граду.
У сарадњи са Министарством и Организацијом за техничку сарадњу СР
Немачке (ГТЗ) маја 2014. године кренуло се са израдом Стратегије за младе
као и Локалног акционог плана (ЛАП) за младе, како у граду тако и у
општинама. Формирана је радна група од 19 чланова који долазе из
релевантних институција за одлучивање о потребама младих. Након
одржавања неколико састанака са ГТЗ, Министарством омладине и спорта
и радне групе, дошло се до закључка да је немогуће направити планска
документа према матрици коју је већ поседовао ГТЗ, те да је потребно

кренути самостално са израдом и припремом докумената. Са израдом
докумената у сарадњи са организацијама цивилног друштва кренуло се
почетком ове године, а крајњи документ се очекује крајем 2014. године. У
склопу Стратегије, урађено је истраживање о потребама и проблемима
младих на узорку од преко 2000 испитаника (на националном нивоу
рађено је са 1400 испитаника, што илуструје колико се озбиљно
приступило овој теми). У току септембра радиће се оквир стратешког
документа, јавни позив за фокусе као и расправа по сегментима које
обухвата Стратегија. За месец новембар предвиђена је јавна расправа и
финални документ који би требало да се усвоји у Скупштини као и
буџетирање на основу ЛАП-а. У складу са празничним данима које већ
традиционално обележава наш град, одржано је више трибина и
презентација мини истраживања која су урађена у протеклом периоду. Три
године за редом обележава се Дан младих града Ниша - 1. септембар.
Програми које спроводи група за превенцију болести зависности, као
што су вршњачка едукација, вештине родитељства, квалитетно провођење
слободног времена и сл. рађени су у континуитету.
Активно сам учествовао у изради и доношењу Стратегије за безбедност
младих Града Ниша и члан сам радне групе за спровођење и израду
Акционог плана за младе Града Ниша.
Израдом Стратегије Локалног акционог плана за младе као и
евентуалним отварањем омладинског клуба, за који ћемо средства
потражити партнерски са РРА Југ код страних фондова, био би завршен
процес формирања свих омладинских субјеката у граду као и планских
дoкумената.

Свеобухватно, систем који је постављен у областима спорта и омладине,
одговара систему програмског, односно пројектног буџетирања, па
сматрам да у овим областима у глобалу неће доћи до великих измена.
Стратегије које се раде на националном нивоу биће имплементиране на
локалном нивоу, а локалне стратегије из ових области биће садржане у
Акционом плану одрживог развоја града Ниша.
Све време свог рада сам био у непосредном контакту са
заинтересованим појединцима или организацијама, па се могу похвалити
да ниједан спортиста или спортска организација није остала ускраћена за
одговор или тражени пријем. Према потребама, трудио сам се да
талентованиој омладини омогућим одлазак на међународна такмичења.

Сваку иницијативу узео сам у разматрање и покушао да је имплементирам
у систем. Од постављања на место Градског већника до сада сам обрадио
334 предмета.
У складу са потребама, обављао сам и друге обавезе које сам добијао од
колегијума Градског већа и Градоначелника.

У Нишу,11.09.2014. године

Члан Градског већа
Мр Милан Пешић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ПЕРИОД
12.7.2012-12.7.2014. ГОДИНЕ

Ниш, август 2014. године

Градско веће Града Ниша је на 2. седници одржаној 19.07.2012. године у складу
са Статутом Града Ниша, којим је прописано да чланови Градског већа могу бити
задужени за једно или више подручја рада, донело Решење о мом задужењу.
У складу са својим делокругом рада из овог решења, у извештајном периоду сам
обављао следеће послове:
1. Праћење обављања поверених и изворних послова у области образовања
(праћење рада надлежних управа, давање смерница, консултације, учествовање у
припреми материјала, координација активности.....),
2.
Учествовање у припреми и праћење реализације пројеката капиталног
инвестирања у објекте у јавној својини на територији Града из области комуналне
инфраструктуре, одрживог развоја и јавних служби (образовање, култура, спорт) и
учествовање у припреми и праћење реализације пројеката којима Град конкурише за
доделу средстава из НИП-а (Национални инвестициони план) и других надлежних
министарстава и других фондова. (сарадња са Управом за привреду, одрживи развој и
заштиту животне средине, Управом за планирање и изградњу и другим управама и
службама Града, ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и другим јавним предузећима,
јавним комуналним предузећима и установама и координација активности свих
релевантних субјеката)
Као члан Градског већа Града Ниша, од укупно 96 седница Градског већа Града
Ниша одржаних у извештајном периоду, био сам присутан на 89 седница и оквирно
истом броју колегијума, а оправдано сам био одсутан са 7 седница. На 89 седница
којима сам присуствовао, Градско веће Града Ниша је донело 1.169 аката.
1. ПОСЛОВИ ПРАЋЕЊА ОБАВЉАЊА ПОВЕРЕНИХ И
ИЗВОРНИХ ПОСЛОВА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА
У извештајном периоду сам пратио област образовања и старао се о обављању
послова поверених законима из области образовања и васпитања, финансијске подршке
породици са децом и буџетског система.
У складу са Статутом Града Ниша, старао сам се и о извршавању аката
Скупштине Града Ниша, Градског већа Града Ниша и Градоначелника Града Ниша.
У обављању послова из свог делокруга рада у овој области, пратио сам рад и
сарађивао сам са Управом за образовање, културу, омладину и спорт у периоду од
12.7.2012. године до 31.12.2013. године и Управом за образовање у периоду од 1.1.2014.
године до 12.7.2014. године, као и Управом за дечију, социјалну и примарну здравствену
заштиту у делу који је повезан са предшколским образовањем.
У оквиру праћења рада и сарадње са овим управама, давао сам смернице за
њихов рад, обављао консултације, учествовао у припреми материјала за Скупштину
Града, Градско веће и Градоначелника и координирао њихове активности. Према
потреби, успостављао сам сарадњу и са другим управама и службама Града, јавним и
јавним комуналним предузећима.
У овој области, пратио сам предшколско васпитање и образовање, основно и
средње образовање, као и рад установа у области образовања и васпитања и то 36
основних и 19 средњих школа и пет установа из области образовања и васпитања чији
је оснивач Град Ниш: Предшколска установа „Пчелица“, Регионални центар за
професионални развој запослених у образовању, Дечији центар, Установа Дечије
одмаралиште „Дивљана“ и Народни универзитет.
У поступку управног надзора над радом установа чији је оснивач Град,
учествовао сам у контроли програма рада и извештаја о раду установа и припреми
решења о давању сагласности на годишње програме рада поменутих установа и
решења о усвајању годишњих извештаја о раду.
Такође сам учествовао у поступку припреме нацрта Одлуке о изменама Одлуке о
оснивању установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ и давања сагласности на измену
статута ове Установе.

У области предшколског, основног и средњег образовања пратио сам проблеме у
пословању са којима се установе у области васпитања и образовања суочавају и
активно учествовао у њиховом решавању.
Пратио сам стање и сагледавао потребе установа у свим областима у циљу
правилног планирања, као основе за успешно функционисање.
У складу са Законом о буџетском систему и буџетским календаром за јединице
локалне самоуправе, прописаним овим Законом, учествовао сам у припремама
предлога финансијских планова Управе за образовање културу, омладину и спорт за
2013. годину и Управе за образовање за 2014. годину. Такође сам учествовао у
припреми нацрта одлука о буџету Града Ниша за 2013. и 2014. годину, а касније и
утврђивању предлога ових одлука.
Доношењем одлука о буџету и одлука о ребалансу буџета, стицали су се услови
за припрему финансијских планова управа надлежних за послове образовања, чију
припрему сам пратио у циљу сагледавања стања и финансијског положаја образовно
васпитних установа.
Континуирано праћење стања школских објеката и потреба за инвестирањем су
били основа за учествовање у припреми годишњих програма капиталног инвестирања у
нефинансијску имовину за предшколско, основно и средње образовање, који доноси
надлежна управа и њихових измена, а на које сагласност даје Градоначелник Града
Ниша.
Активно сам учествовао у реализацији програма капиталног инвестирања и
пратио реализацију у делу надлежности других субјеката, а према потреби предлагао
измене и допуне програма капиталног инвестирања.
У области предшколског васпитања и образовања, у циљу унапређења ове
области, учествовао сам у:
 Активностима везаним за верификацију Предшколске установе „Пчелица“ и
подношење захтева Министарству просвете, науке и технолошког развоја за давање
сагласности за већи број васпитно образовних група од 100. У том поступку, донет је
закључак Градског већа Града Ниша о прихватању Елабората о економској
оправданости постојања Предшколске установе „Пчелица“ са већим бројем васпитних
група. Решење о верификацији Установе са већим бројем васпитних група од 100 је
Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело јуна 2014. године,
 Доношењу решења о утврђивању економске цене услуга у Предшколској
установи „Пчелица“ за целодневни и полудневни боравак деце у дечијим вртићима,
(Службени лист Града Ниша“ број 4/13)
 Доношењу решења о утврђивању да Предшколска установа „Пчелица“ може
уписати за 20% већи број деце у васпитну групу у односу на прописан број деце,
 Доношењу Правилника о изменама Правилника о регресирању трошкова
боравка деце у Предшколској установи „Пчелица“ (Службени лист Града Ниша“ број
10/13)
 Доношењу Одлуке о минимуму процеса рада за време штрајка у Предшколској
установи "Пчелица" (Службени лист Града Ниша“ број 30/14),
 Доношењу Правилника о изменама Правилника о регресирању трошкова
боравка деце у Предшколској установи „Пчелица“ (Службени лист Града Ниша“ број
52/14)
 Доношењу Одлуке о мрежи установа у којима се обавља предшколско
васпитање и образовање (Службени лист Града Ниша“ број 57/14)
У области основног и средњег образовања сам у извештајном периоду одржао
низ састанака са управом задуженом за ресор образовања и активима директора
основних школа, средњих стручних школа и гимназија, на којима су разматрани
проблеми у њиховом пословању, као и могући правци њиховог решавања.
Нарочито бих, као конструктивне, истакао састанке у вези финансирања основних
и средњих школа и доношења предлога мера штедње
Активно сам пратио рад основних и средњих школа и давао предлоге за
разрешење насталих проблема и унапређење њиховог развоја, а посебно када је у
питању капитално инвестирање у зграде и објекте и машине и опрему.

По налогу Градоначелника поступао сам по захтевима физичких и правних лица
(око 100 захтева), упућених Градоначелнику, који се односе на ресор за који сам
задужен. У решавању ових захтева, за информације сам се обраћао управама и
службама Града и јавним и јавним комуналним предузећима, на основу којих сам
Градоначелнику предлагао начин поступања и решавања у конкретним предметима.
2. УЧЕСТВОВАЊЕ У ПРИПРЕМИ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
КАПИТАЛНОГ ИНВЕСТИРАЊА У ОБЈЕКТЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА
Послове из овог делокруга рада обављао сам у сарадњи са органима, управама
и службама Града, јавним и јавним комуналним предузећима, у циљу утврђивања
приоритета, избора пројеката и припреме ваљане документације за наступање пред
надлежним министарствима и фондовима.
У обављању ових послова остваривао сам сарадњу са министарствима
надлежним за област просвете, привреде, регионалног развоја, локалне самоуправе и
грађевинарства, а нарочито са секторима за инвестиционе и инфраструктурне пројекте,
са којима сам имао бројне састанке и консултације.
Основа за квалитетно обављање ових послова је континуирано праћење стања и
сагледавање потреба за капиталним инвестирањем у објекте разних намена у јавној
својини Града. На основу тих сазнања сам предлагао пројекте капиталног инвестирања
и учествовао у припреми стратешких и планских докумената.
Активно сам учествовао у реализацији стратешких и планских докумената из ове
области, уз праћење припреме пројектне документације, прибављања локацијских,
грађевинских и употребних дозвола, праћење поступака јавних набавки и координисање
активности свих учесника у реализацији.
У извештајном периоду сам наставио реализацију започетих пројеката и отпочео
поступке везане за нове инвестиционе пројекте. У том смислу, моја задужења у
учествовању у припреми и праћењу реализације пројеката којима Град конкурише за
доделу средстава из НИП-а (Национални инвестициони план) и других надлежних
министарстава и других фондова, могу се поделити на:
А) Наставак реализације раније одобрених пројеката;
Б) Конкурисање по јавним позивима за нове пројекте;
В) Реализацију новоодобрених пројеката.
А) Наставак реализације раније одобрених пројеката
1. Реконструкција раскрсница у граду Нишу и прелазак на режим кружних токова –
раскрсница улице Сремске, Булевара Немањића и Византијског булевара.
Радови су у потпуности завршени током 2013.године, када је и извршена
примопредаја радова.
2. Изградња дечјег вртића у насељу Никола Тесла
У току је технички преглед објекта.
3. Изградња дечјег вртића у насељу Бранко Бјеговић.
Радови у потпуности завршени током календарске 2012.године, када је и извршена
примопредаја радова.
4. Реконструкција, доградња и надградња основне школе „Душан Радовић“.
Радови су у потпуности завршени током календарске 2012.године, а примопредаја
радова обављена је 2013.године.
5. Реконструкција раскрсница у граду Нишу и прелазак на режим кружних токова –
парк Чаир и раскрсница Булевара Немањића и улице Војводе Мишића.

Радови су у потпуности завршени током 2013.године.
6. Доградња основне школе „Мирослав Антић“
Министарство привреде, једнострано ће раскинути уговор са изабраним извођачем
„Станинвест“ доо Ниш, након чега ће спровести нови поступак јавне набавке за
избор извођача радова за потпуни завршетак објекта и његово стављање у функцију
– 4 кабинета и фискултурне сале.
7. Изградња отворених спортских терена у основној школи „Душан Радовић“.
Радови су у потпуности завршени током 2013.године.
8. Изградња Сомборског булевара.
На дан сачињавања овог извештаја, физичка реализација износи 99% радова.
9. Реконсрукција улица у граду Нишу – Орловића Павла, Наде Томић и
Страхињића Бана.
Радови у потпуности завршени током 2012.године.
10. Изградња основне школе „Десанка Максимовић“ у Мрамору.
Министарство привреде одобрило је акциони план за спровођење овог пројекта у
2014-ој години, и поступак јавне набавке је у току.
11. Изградња основне школе „Војислав Илић“ у Горњем Комрену.
Садашње Министарство привреде одобрило је акциони план за спровођење овог
пројекта у 2014-ој години и поступак јавне набавке је у току.
Б) Конкурисање по јавним позивима за нове пројекте
У 2013.години – по јавном позиву Министарства регионалног развоја и локалне
самоуправе – Мере унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо
заједно, Град Ниш је поднео следеће пријаве пројеката и то:
1.
2.
3.

Реконструкција и доградња основне школе „Бранко Миљковић“
Реконструкција улица у Граду Нишу,;
Изградња дечјих вртића у Граду Нишу, приградским насељима и селима

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, одлуком из 2013.године,
одобрило је следеће пројекте:
1. Реконструкција и доградња основне школе „Бранко Миљковић“, са укупном
вредношћу пројекта од 80.455.806,00 динара и учешћем града Ниша од 40.000.000
динара;
2. Реконструкција улица у граду Нишу, са укупном вредношћу пројекта од
78.058.000,00 динара и учешћем града Ниша од 39.029.000,00 динара.
У 2014. години - по јавном позиву тадашњег Министарства регионалног развоја и
локалне самоуправе – Мере унапређења локалне и регионалне инфраструктуре –
Градимо заједно, Град Ниш је поднео следећу пријаву пројекта, и то:
1. Реконструкција улице Учитељ Тасине, са процењеном вредношћу пројекта од
22.212.388,50 динара и учешћем града Ниша од 11.106.194.25 динара;
До дана сачињавања овог извештаја, садашње Министарство привреде није
донело одлуку о распореду средстава и одобравању пројеката.

В) Реализација новоодобрених пројеката
1. Реконструкција и доградња Официрског дома.
По налогу Министарства привреде, извођачу ће бити остављен рок за завршетак и
стављање објекта у функцију у року од 35 дана од дана закључења уговора о
извођењу додатних радова.
2. Реконструкција и доградња основне школе „Бранко Миљковић“.
Припремљена је пројектно техничка документација и прибављена грађевинска
дозвола.Поступак јавне набавке је у току. Поступак, као наручилац, спроводи
Министарство привреде-сектор за инвестиције и инфраструктурне пројекте.
3. Реконструкција улица у Граду Нишу.
На дан сачињавања овог извештаја, од стране Министарства привреде, као
наручиоца, у току је припрема конкурсне документације за јавну набавку, у отвреном
поступку, за избор извођача радова.
4. Изградња западне трибине градског стадиона „Чаир“.
Обезбеђене су све сагласности и пројектно-техничка документација у складу са
Законом о планирању и изградњи и добијено решење о дозволи за уклањање дела
објекта-постојеће западне трибине. Код надлежног Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре се налази захтев за стручну контролу идејног пројекта
и студије оправданости за изградњу нове западне трибине градског стадиона „Чаир“
у Нишу. Ревизори су дали позитивно мишљење, очекује се званичан одговор, а све
је спремно за достављање захтева за добијање грађевинске дозволе од надлежног
Министарства грађевинарства, саобраћа и инфраструктуре.
Поред наведених активности учествовао сам у раду многих тела које образују
органи Града, а издвојио бих као пример координисање активности Комисије за
утврђивање и процену штете настале од елементарне непогоде-поплаве на територији
Града Ниша, образоване решењем Градског већа Града Ниша. Резултат рада ове
Комисије је Прелиминарни извештај о утврђеној и процењеној штети насталој од
поплава на територији Града Ниша који је достављен Влади Републике Србије.
Као Члан Градског већа Града Ниша учествовао сам и у многим, разноврсним,
дневним активностима, састанцима и протоколарним активностима, које није могуће
представити у овом извештају.
У свом раду, трудио сам се да дам максималан допринос активностима органа
чији сам члан, уз свесрдно ангажовање на извршавању послова и задатака.
Члан Градског већа Града Ниша
Ненад Гашевић
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На основу члана 80. став 7 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/2008),
Начелник Службе за послове Градоначелника, Градоначелнику Града Ниша
подноси,
И З В Е Ш Т А Ј
О најзначајнијим реализованим активностима Службе за послове
Градоначелника у временском периоду од 13. јула 2012. године до 31. децембра 2012.
године.
Чланом 4. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Служби за послове Градоначелника прописано је да се за обављање послова
из надлежности Службе образују следеће унутрашње организационе јединице:
I

II
III
IV
V

Одсек за послове Градоначелника,
- Група за административно-канцеларијске послове
- Група за организационо-протоколарне послове
- Група за контакте са медијима и информисање
- Група за приступ информацијама од јавног значаја
Одсек за међународне послове и сарадњу
Канцеларија за локални економски развој
Канцеларија за обележавање јубилеја Миланског едикта
Канцеларија за младе

I ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Одсек за послове Градоначелника образује се за обављање правних, стручних,
оперативних, организационих, административно-техничких послова, послова
сарадње са локалним самоуправама, међународне сарадње, протоколарних и
информативних послова за потребе Градоначелника.
Најзначајније активности Одсека за послове Градоначелника, у временском
периоду од 13. јула 2012. године до 31. децембра 2012. године:
Социјално-економски савет Града Ниша, вршење стручних и
административних послова, спровођење и реализација активности наведеног Савета.
Социјално-економски савет Града Ниша одржао је 4 седница.
Комисија за мирно решавање спорова насталих услед уједа паса
луталица пада на леду, на јавној површини и сл. Током 2012. године одржане
су 2 седнице –обрађено је преко 75 предлога.
Саставни део свакодневних активности Одсека за послове градоначелника су и
следеће активности: израда дописа управама и службама града, израда сагласности
градоначелника за радно ангажовање по основу уговора обављању привремених и
повремених послова, израда решења градоначелника, израда уговора, споразума и
меморандума.
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Група за организационо-протоколарне послове
Група за организационо-протоколарне послове, у временском периоду од
13. јула 2012. године до 31. децембра 2012. године је припремила око 35 пријема и
учествовала у организацији многобројних градских манифестација.
Група за контакте са медијима и информисање
Сталне активности
Послове информисања у периоду од 13.јула.2012. године до 31.12.2012.
обављала су 2 запослена. Један запослени обављао је послове одржавања интернет
презентације и техничке подршке, што подразумева израду и објаву вести (обрада
текстова за објаву, лекторисање, обрада фотографија), припрема објава и огласа,
објављивање материјала седница Градског већа, израда графичких радова по захтеву
Градоначелника, Градског већа и Службе, ако и информатичка, техничка и стручна
подршка.
Један је обављао послове који се односе на сарадњу са медијима и
обавештавања јавности о активностима градоначелника и Градског већа.
Прес служба остварује свакодневни контакт са 27 редакција којима се путем
дописа, видео материјала и електронске поште достављају обавештења о
активностима градоначелника и Градског већа. Поред локалних медија о свим
активностима редовно сe обавештавају и дописништва писаних и електронских
медија са националном покривеношћу. Електронским путем, преко "прес стране"
која се налази на сајту Града Ниша, редакције локалних медија и дописништава у
Нишу добијају саопштења и обавештења о активностима руководства града.
Прес служба обезбедила је комуникациону подршку важним догађајима у
Нишу и координисала промотивне активности појединачних пројеката.
Статистика
У периоду од 13. јула 2012. године до 31.децембра 2012. године:





објављене су 340 информација о активностима локалне самоуправе;
медијима је достављено 93 обавештења;
припремљено је медијско праћење око 230 догађаја у Градској кући, као и на
другим локацијама и медијско праћење рада Градског већа
припремљено је одржавање око 55 конференција за новинаре.

Интернет активности
На званичној интернет презентацији Града Ниша објављено је:






најшира информација о Нишу која домаћој и страној јавности презентује све
карактеристике и потенцијале Града Ниша,
дневне информације о раду локалне самоуправе,
информације организоване у неколико рубрика: вести, најаве догађаја,
саопштења, обавештења, активности градоначелника, Градског већа,
Скупштине града, градских општина и јавних предузећа,
акти Градског већа, одлуке Скупштине града, иницијативе, конкурси,
обавештења и јавне расправе,
састав и организација Градског већа, Скупштине града и Градске управе,
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делокруг послова свих градских управа и служби као и скупштинских тела и
тела Градског већа,
контакт телефони и e-mail адресе путем којих грађани могу да комуницирају
са надлежнима у Граду Нишу. На тај начин грађанима је омогућена бржа
комуникација са градским управама и службама с обзиром на то да су јасно
наведене области и послови који су у надлежности Града,
део званичне презентације намењен је пре свега пословном свету путем којег
заинтересовани инвеститори могу да добију комплетну информацију о томе
какве су могућности инвестирања у Нишу.

Прес служба одговара и на поједина питања грађана која стижу на e-mail
адресу info@ni.rs и press@ni.rs. Питања се односе на активности градоначелника,
Градског већа и рад Градске управе. Е-mail адреса info@ni.rs функционише као
услужни сервис путем којег грађани добијају одговоре на постављена питања или
сењихова питања прослеђују надлежним градским управама или службама.
Група за приступ информацијама од јавног значаја
Служби за послове градоначелника пристигло је 20 захтева за слободан
приступ информацијама од јавног значаја и исте су прослеђене надлежним управама
и службама града, као и предузећима и установама на даље поступање.
У периоду 13. јула
до 31. децембра 2012. године Одсек за приступ
информацијама од јавног значаја, права јавности и грађана примио је 305
телефонских пријава, а лично се обратило 559 грађанина са молбом да контактирају
са Градоначелником, његовим замеником или члановима Градског већа. Примљен је
и великих број писаних захтева. Највећи број захтева односио се на информације о
поступку остваривања различити права, питања које се односе на запошљавање,
једнократну материјалну помоћ, стамбени проблем, неисплаћене зараде и
преиспитивање спроведених приватизација, као и притужбе на рад правних
субјеката, установа, јавних предузећа, управа и служби.
Информатор о раду Службе за послове градоначелника редовно се ажурира и
доступан је интернет презентацији Града Ниша.

II ОДСЕК ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЛОВЕ И САРАДЊУ
Одсек за међународне послове и сарадњу образује се за обављање стручних,
организационих и административно-техничких послова који се односе на
остваривање и реализацију контаката и сарадње са субјектима међународног права.
Најзначајније активности Одсека за међународне послове и сарадњу, у
временском периоду од 31. јула 2012. године до 31. децембра 2012. године, и то са
следећим међународним партнерима:
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Међународне активности

АУСТРИЈА

У Нишу је одржан симпозијум под називом „Аустријски пут до високо
квалитетног сектора млекарске индустрије“ чији су организатори Град Ниш,
Министарство пољопривреде Републике Србије, Аустријски пољопривредни кластер,
Кластер сирева Југ и Удружење сточара „Нишка шанса“. Отварању симпозијума
присуствовао је и његова екселенција др Јоханес Ајгнер, амбасадор Републике
Аустрије у Србији и Антон Вагнер, председник пољопривредног кластера и
председник аустријске националне асоцијације узгајивача стоке. Општи циљ овог
симпозијума је јачање капацитета професионалаца у области млекарске производње
као и унапређење сарадње са аустријским партнерима и стварање амбијента за
размену искустава и знања.

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

Хуманитарна организација "BLYTHSWOOD CARE", у сарадњи и са хуманитарном
организацијом из Ниша "Љуби Ближњег Свог", донирала је ватрогасно возило
Сектору за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова у Нишу. Возило је
марке Волво и опремљено је врхунском опремом за ванредне ситуације и мини
амбулантом.
Одржан је састанак са
др Јулијом Палмер, секретаром за за здравство
администрације Града Лондона и др Илејн Лејкок великог пријатеља града Ниша и
особу која је значајним донацијама протеклих готово 15. година свесрдно помагала
овадашње здравствене установе. Докторка Лејкок донирала је опрему за опремање
дечје стоматолошке ординације и то за децу са специјалним потребама. Укупно
седам потпуно опремљених стоматолошких јединица стигло је у Ниш, а др Лејкок
помогла је такође и у опремању обданишта у Горњој Топоници као и одељење за
палијативно збрињавање у Кнез селу.
ЈАПАН

Манифестација Мирис Јапана - одржана у сали Факултета уметности на којој је
познати јапански уметник Кихаћиро Нишиура демонстрирао технике икебана,
калиграфије и церемоније мириса. Публици се обратио и Тошио Цунозаки,
амбасадор Јапана у Србији.
НЕМАЧКА

Потписано је четрдесет уговора о донацији са одабраним малим бизнисима
подржаним у оквиру пројекта „Подршка локалном одрживом развоју кроз смањење
сиромаштва и економско оснаживање“, који финансира Влада Немачке и циљни
градови и општине. Вредност дела пројекта за Град Ниш износи 149.672 евра, од чега
сам Град суфинансира око 32 одсто, односно 48 хиљада евра. Немачка влада четврти
пут пружа подршку Нишлијама. До сада је на овај начин упошљено 317 клијената.
Подржано је десет клијената у области заната и занатске производње (израда накита,
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женске кожне галантерије, производња украсних свећа и слично) и 30 из области
услужних делатности. Ово је први циклус у Нишу у коме је учешће млађих од 35
година превазишао очекивања и износи 60 процената, а родно учешће подржаних
жена 53 процента. Потписници уговора о донацији добиће опрему просечне
вредности 2400 евра која ће им омогућити да себи обезбеде посао и редован извор
прихода. Поред опреме предузетницима ће бити омогућено похађање пословних и
стручних обука за унапређење и одрживост бизниса. Обавезе потписника уговора су
регистрација делатности, похађање пословних и стручних обука, повраћај 20% од
вредности гранта и 15 часова рада за добробит локалне заједнице.
Одржани су састанци са представницима трговинског ланца "ЛИДЛ". Овај
немачки ланац супермаркета купио је плац преко пута Бриколажа у Дуваништу, где
ће бити изграђен супермаркет, а током сусрета представници овог познатог
европског бранда у области трговине исказали су интересовање да у скоријој
будућности отворе још неколико објеката на територији града Ниша.
Потписан Уговор са KfW-om (Град Ниш, ЈКП Градска Топлана, Министарство
финансија, Министарство енергетике) за 4. фазу рехабилитације даљинског грејања.
ИЗРАЕЛ

Израелска агенција за међународну развојну сарадњу при Министарству
иностраних послова Израела финансирала је школарине за међународни тренинг на
тему – Политика, стратегије и системи подршке за руралну ревитализацију у
сарадњи са УСАИД Србија Пројектом одрживог локалног развоја. Од укупно 90
пријављених, 30 кандидата је изабрано за учешће, међу којима и 3 представника из
међуопштинских партнерстава предвођених Суботицом, Новим Пазаром и Нишем,
које је подржао УСАИД Пројекат одрживог локалног развоја. Међународни тренинг
одржан је на Центру за развојне студије WEITZ – који је водећа институција која се
бави изградњом капацитета у функцији локалног развоја. Фокус обуке био је на
оспособљавању учесника за критичко разумевање начина и средстава
ревитализације руралних области са друштвеног и економског аспеката.
САД

Наставак петогодишњег Пројекта локалног економског развоја (СЛДП), који
финансира Америчка агенција за међународни развој (УСАИД), у коме учествује
Град Ниш, заједно са Градом Лесковцем, општинама Гаџин Хан, Дољевац и
Мерошина.
У оквиру Пројекта током 2012. године реализоване су следеће активности и
програми:
Подршка градовима и општинама у успостављању механизма за ефикасно
праћење пословања јавних комуналних предузећа. Пружена је стручно-саветодавна
помоћ у успостављању редовног кварталног извештавања ЈКП о пословању. Два
јавно комунална предузећа успоставила су стандардизовано извештавање о
посовању, са циљем да се побољша њихова ефикасност.
Припремљени су и представљени локалним и регионалним партнерима
приручници о успостављању јавно-приватног партнерства у областима развоја
инфраструктуре, енергетске ефикасности и пословања паркинг сервиса. За партнере
из Града Ниша и нишко међуопштинско партнерство, организована је конференција
у Нишу на којој су разматрани модели и примери добре праксе ЈПП укључујући
основе и правни оквир израђених тематских приручника.
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У сарадњи са НАЛЕД-ом, идентификоване су и анализиране регулаторне и
административне препреке за раст и развој предузећа и дата је 21 препорука за
њихово превазилажење (Сива књига). Град Ниш је послужио као пример добре
праксе у гиљотини прописа која је обављена пре почетка реализације пројекта са
НАЛЕД-ом.
Бизнис Младих Србије - програм подршке младима у стицању пословних
вештина, намењен младим предузетницима из међуопштинског партнерства. Кроз
овај програм 18 младих предузетника добило је менторску подршку. У оквиру
програма, организовани су конкурси за компаније са територије међуопштинског
партнерства које предводи Ниш и у првом позиву два предузећа из Ниша и Гаџиног
Хана примила су 15 практиканата на стручну праксу, док су у другом позиву четири
предузећа примила 8 практиканата.
У нишком Геронтолошком центру потписан je Уговор о донацији 300 хиљада
долара Амбасаде САД овој установи, намењен изгадњи објекта за дневни боравак
дементних старијих лица. Средства за ову донацију обезбедила је Команда америчке
војске у Европи и Амбасада ове државе у Србији.
Посете страних делегација
Јул
ПРИЈЕМ ЗА ГЕНЕРАЛНОГ КОНЗУЛА РЕПУБЛИКЕ БУГАРСКЕ У НИШУ,
17.07.2012. - Градоначелник Ниша Проф. др Зоран Перишић примио је у Градској
кући генералног конзула Републике Бугарске у Нишу господина Атанаса Крстина,
као и конзула госпођу Антонију Велеву.
ПОСЕТА ФРАНЦУСКОГ АМБАСАДОРА, 20.07.2012. - Амбасадор Републике
Француске Франсоа Гзавије Денио, са својим сарадницима, посетио је новоизабраног
градоначелника Ниша Проф. др Зорана Перишића.
Август
АМБАСАДОР РЕПУБЛИКЕ СЛОВАЧКЕ У НИШУ, 22.08.2012 - Градоначелник
Ниша Зоран Перишић приредио је пријем у Градској кући за амбасадора Републике
Словачке у Београду Јана Варшоа, на коме се разговарало о будућем развоју сарадње.
Септембар
АМБАСАДОР МАЂАРСКЕ У НИШУ, 18.09.2012. - Градоначелник Ниша
проф. др Зоран Перишић разговарао је са његовом екселенцијом амбасадором
Мађарске у Србији Оскаром Никовичем. Током сусрета разговарало се о унапређењу
сарадње наших северних суседа са подручјем југоисточне Србије где су за сада
присутне поједине мађарске компаније, али у знатно мањем броју у односу на
подручје Војводине.
ПРИЈЕМ ЗА АМБАСАДОРА ГРЧКЕ, 19.09.2012. - Градоначелник Ниша проф.
др Зоран Перишић примио је његову екселенцију амбасадора Грчке у Србији
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Димостениса Стоидиса и представнике града Патре предвођене градоначелником
овог града Јанисом Димарасом.
Октобар
ПРИЈЕМ ЗА АМБАСАДОРА ЈАПАНА, 16.10.2012. - Градоначелник Ниша проф.
др Зоран Перишић примио је у градској кући његову екселенцију Тошиа Цунозакиа,
амбасадора Јапана у Србији.
ПРИЈЕМ ЗА АМБАСАДОРА РЕПУБЛИКЕ БУГАРСКЕ, 22.10.2012. Градоначелник Ниша проф др Зоран Перишић сусрео се са његовом екселенцијом
амбасадором Бугарске у Србији господином Ангелом Димитровим и Атанасом
Крстином буграским конзулом у Нишу.
ПРИЈЕМ ЗА ДЕЛЕГАЦИЈУ ДЕПАРТМАНА ЖИРОНД, 25.10.2012. Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић примио делегацију француске
провинције Жиронд коју је предводио Филип Анри Ледру, шеф одсека за
међународну сарадњу у департману Жиронд.
Новембар
ПРИЈЕМ ЗА АМБАСАДОРА АУСТРИЈЕ, 08.11.2012. - Градоначелник Ниша
проф. др Зоран Перишић примио је његову екселенцију амбасадора Аустрије у
Србији Јоханеса Ајгнера. После сусрета градоначелник Перишић је рекао да између
два царска града Ниша и Беча постоји веза која се темељи на историјском наслеђу и
да је у том смислу било речи о будуђој сарадњи два града.
ШКОТИ ДОНИРАЛИ ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО, 16.11.2012. - градоначелник
Ниша проф. др Зоран Перишић примио је данас у Градској кући делегацију
ватрогасаца из Шкотске, представнике хуманитарне организације из Шкотске
"BLYTHSWOOD CARE" (Блајсвуд Кер) и представнике хуманитарне организације
"Љуби ближњег свог" из Ниша.
Децембар
НОВИ ДИРЕКТОР УСАИД ПРОЈЕКТА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА У
НИШУ, 22.12.2012. - Градоначелник Ниша Проф. др Зоран Перишић сусрео се у
Градској кући са новим директором УСАИД Пројекта локалног економског развоја
Хауардом Окманом. Том приликом Перишић и Окман разменили су досадашња
искуства у раду на овом Пројекту и изнели идеје о могућностима будуће сарадње.
ПРИЈЕМ ЗА АМБАСАДОРА СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА,
28.11.2012. - Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић примио је његову
Екселенцију амбасадора Сједињених Америчких Држава господина Мајкла Кирбија.
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III КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
У складу са правилником о унутрашњој организацији и сисетаматизацији
радних места у Служби за послове Градоначелника, Канцеларија за локални
економски развој обавља неколико група послова и активности:
- Активности за привлачење и подршку спровођењу домаћих и страних инвестиција,
- Успостављање и одржавање контаката са пословном заједницом,
- Креирање и одржавање функционалних база података у функцији развоја локлане
пословне заједнице и привлачења нових инвеститора,
- Праћење и помоћ при реализацији пројеката и стратешких докумената из области
локалног економског развоја,
- Умрежавање КЛЕР-а са свим осталим носиоцима привредног развоја ктивности за
привлачење и подршку спровођењу домаћих и страних инвестиција.
Најзначајније активностиу временском периоду од 13. јула 2012. године до
31. децембра 2012. године:
• Израда Елабората о економској оправданости отуђења градског Грађевинског
земљишта компанији ЕYЕМАXX
• Израда Елабората о економској оправданости отуђења градског Грађевинског
земљишта Клиничком центру Ниш
• Пружање логистичке поршке потенцијалном инвеститору Греен енергy –
комуникација са надлежним управама, већницима итд
• Комуникација са потенцијалним инвеститором из грчке ЛА БАРЦА – Управа за
Слободне зоне
• Комункација и пружање потребних информација потенцијланом инвеститору
СТАНГА ОНЕ
• Прикупљање информације о статусу инвестиције САГЕМ
• Израда писама подршке Локалне самоуправе потенцијланим инвеститорима за
конкурисање код СИЕПА
• Прикупљање информција о могућностима инвестије у оквиру СЦ Чаир –
Преноћиште Чаир
• Припрема информације за Градоначелника о потенцијалној сарадњи компаније
Регент и Аеродорома Константин Велики
• Организација састанка Градоначелника и компаније Дyтецх
• Припрема одговора на Писмо о намерама комапније СМАРТ Гроуп из Турске
• Припрема информације за потенцијалног инвеститора из области ИТ – за потребе
економског саветника у амбасади Србије у Љубљани
• Органиозација посети инвеститора Јохнсон Елецтриц у сардањи са СИЕПА
• Припрема информација за инвеститора Јохнсон Елецтриц у сардњи са СИЕПА
• Организација састнака и пржање подршке реализацији пројекта Бенеттон:
о Добијање дозволе за измештање и употребну дозволу за МРС у комплексу Бенеттон
(висе састанака)
о Помоц у прикупљању информација за потребе постављања рекламне табле
о Геодетски снимак линије гаса из катастра
о Убрзање процедуре и организација састанка поводом издавања употребне дозволе
за објекат 16
о Убрзање процедуре и организација састанка поводом добијања грађевинске
дозволе за објекте 3а и 3б2
о Убрзање процедуре и организација састанка поводом објеката 5 и 33
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Успостављање и одржавање контаката са пословном заједницом
• Пословно удружење Медианум – проблеми у пословању на простору комплекса ЕИ
Холдинг
• Наставак сарадње са ГИЗ пројектом Унапређење управљања земљиштем на
локаном нивоу – Разрада компекса ЕИ
• Припрема инцијативе и Одлуке о изради ПДР ИЗ Исток/ЕИ Холдиннг
• Организација састанка са YУРА и Схинwон ради решавања проблема у
водоснабдевању и одвођењу отпадних вода са ИЗ Доње Медјурово – потписивање
Уговора са ЈКП Наиссус
• Комуникација са Словачком организацијом САРИ ради успостављања сарадње са
локалном текстилном индустријом
Креирање и одржавање функционалних база података
• Попуњавање упитника за локалнни економски развој за СКГО
• Попуњавање упитника за локални економски развој за НАРР
• Иновирање база података за потребе КЛЕР и израде нове брошуре и ажурирања
wеб сајта
• Извештај о спровођеним јавним набавкама у оквиру пројеката у којима је
учествовао КЛЕр у претходном периоду
Праћење и помоћ при реализацији пројеката и стратешких докумената
• Организација састанака и спровођење анкете са фирмама потенцијално
заинтересованим за логистички центар – Анализе потреба за пројекат ЕУ МИСП –
Логистички центар Слободне зоне Југ
• ЛЕДИБ пројекат Јачање капацитета Слободне зоне Југ:
о Спровођење пројектних активности и јавних набавки
о Припрема материјала за брошуру и wеб сајт СЗ Југ д.о.о.
о Организација студијских посета Турској и Новом Саду и Суботициц
о Администрирање пројекта и извештавање
• Пројекат ЕУ Интегрисане подршке иновацијама:
о Учешће на радионици и разрада пројектних идеја
• Администрација повраћаја средстава у Будзет Града Ниша из завршеног пројекта
Еxцханге 3
• Извештај о реализацији програма развоја Града за 2012
• Учешће у изради плана капиталних инвестиција
Умрежавање КЛЕР-а са свим осталим носиоцима привредног развоја
- Припрема и реализација промене руководства СЗ Југ д.о.о, организација
Скупштине и Надзорног одбора друштва, подршка организацији састанака са
потенцијалним корисницима итд.
- Сарадња са УСАИД СЛД
- УСАИД СЛД – иницијатива и предлог за успостављање модела за промоцију
друштвено – одговорног пословања
- УСАИД СЛД – иницијатива за формирање броунфиелд базе локација уз подршку
програма
- УСАИД СЛД – Иницијатива за унапређење запошљавања са фокусом на
запошљавање младих
- УСАИД СЛД - Попуњавање упитника за анализу стања КЛЕР у Србији
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- Израда упитника о стању на подручју запошљавања и инвестиција
- Подршка организација представљања НАЛЕД локалне Сиве књиге
- Комуникација на тему потенцијалног успостављања авио линије за Братилсаву
- Подршка организацији хуманитарног концерта – Помозимо Томиславу
- Пужање подршке оснивању КЛЕР у општини Владичин Хан, Зајечар, Кикинда и
Шабац
- Иницијатива за формирање привредно-економског савета
Маркетинг Града и ЛЕР-а
- Организација посете Амбасадора Републике Словачке
- Припрема материјала за иновирање инвестиционе брошуре Града Ниша
- Прикупљање информација о потенцијалном учешћу на сајмовима: Бизнис база,
Сајам локалних самоуправа, Инвест еxпо Нови Сад и Бел Ре Београд
- Припрема презентације Градоначелнику за потребе одласка на Опен Даyс у
Бриселу – презентација пројекта Лоистички центар Слободне зоне Југ

V КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Канцеларија за младе образује се обављање стручних послова унапређења
омладинске политике у области образовања, спорта, коришћења слободног времена,
повећања запослености, информисања, здравства, културе, равноправности полова,
спречавању насиља и криминалитета на територији Града Ниша.
Већи део активности Канцеларије за младе Града Ниша (КзМ) у временском
периоду од 13. јула 2012. године до 31. децембра 2012. године подразумевао је пријем
и разговор са многобројним странкама у просторијама канцеларије (пре свега са
младим људима), што је указало на висок степен проблема млађе популације у граду
(проналажење посла, културни живот и сл.), али и на њихову жељу да креативним
предлозима помогну раду канцеларије. Највећи број тих младих људи је постао део
базе података КзМ, што ће бити од огромне користи када се буду организовали
волонтери, пре свега у склопу прославе Миланског едикта (с обзиром да је велики
број њих и сам исказао жељу за волонтеризом).
Активности ван Ниша тицале су се, за сада, сарадње са Министарством
омладине и спорта РС. То је укључило неколико одласка у Београд и консултовање са
представницима овог министарства по питању рада нишке КзМ. Осим тога, уз
препоруку овог министарства, координатор КзМ у Нишу је од недавно члан
Председништва свих канцеларија за младе на нивоу Србије.
Почетак рада КзМ обележило је, пре свега, повезивање са градским
институцијама и организацијама које се баве решавањем проблема младих. Тако је
дошло до низа састанака и конкретних договора између представника КзМ и
координатора општинских канцеларија за младе на територији Града Ниша. О „Акту
о младима“ било је речи са представницима Управе за образовање, културу и спорт и
председником Скупштине Града Ниша.
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Заједно са Министарством омладине и спорта и Саветом за младе Скупштине
Града Ниша, кренуло се са почетним корацима за реализацију два стратешка
документа, којима би се увела одређена правила по питању односа према младима.
То су „Стратегија за младе“ и „Локални акциони план“. Конципирање ових
докумената у које је укључена и КзМ, очекује се на пролеће 2013. године.
Важан део посла у првих месец дана рада представљали су и бројни контакти и
разговори о будућим активностима са представницима невладиног сектора у Нишу.
Конкретно са: Иницијативом младих, Протектом, Проактивом, Бест-ом, као и са
организаторима централне матурантске параде у Нишу.
Можда и најконкретније активности у поменутом периоду биле су
организовање тродневног едукативног семинара у просторијама КзМ (у сарадњи са
Регионалном развојном агенцијом, где се говорило о покретању бизнис плана од
стране младих људи, и где су полазници били управо они који су се први
заинтересовали за рад канцеларије), као и седмодневне хуманитарне изложбе
уметничких лутака, нишке уметнице која се школовала у иностранству, а чији
прилог је намењен раду КзМ, односно финансирању активности од општег значаја за
младе у Нишу (ова изложба је реализована уз сарадњу са Ротари клубом у Нишу).
Чланови КзМ били су у протеклих месец дана активни и у раду Округлих
столова на тему побољшања статуса младих у друштву, а важан део активности био је
посвећен и медијској промоцији КзМ, кроз гостовања на свим нишким телевизијама,
како би што већи број младих људи био упознат са њеним радом.
На иницијативу КзМ, у просторијама КзМ одржан је и састанак са
представницима омладине свих партија у Нишу које су представљене у Скупштини
Града, где је договорена и прва заједничка активност, а то је уводно предавање о
Цару Константину, које ће бити одржано почетком јануара и биће намењено управо
младима града Ниша.

*
Приказ послова и задатака које је сачинила Служба јесу активности
које су предузете у циљу остваривања и вршења функције
Градоначелника Града Ниша.
На приказани начин, Извештај ове Службе представља рад
Градоначелника Града Ниша у претходном периоду.
Подносилац извештаја
Служба за послове Градоначелника
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На основу члана 80. став 7 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/2008),
Начелник Службе за послове Градоначелника, Градоначелнику Града Ниша
подноси,
И З В Е Ш Т А Ј
О најзначајнијим реализованим активностима Службе за послове
Градоначелника у временском периоду од 01. јануара 2013. године до 31. децембра
2013. године.
Чланом 4. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Служби за послове Градоначелника прописано је да се за обављање послова
из надлежности Службе образују следеће унутрашње организационе јединице:
I

II
III
IV
V
VI

Одсек за послове Градоначелника,
- Група за административно-канцеларијске послове
- Група за организационо-протоколарне послове
- Група за контакте са медијима и информисање
- Група за приступ информацијама од јавног значаја
Одсек за међународне послове и сарадњу
Канцеларија за локални економски развој
Канцеларија за обележавање јубилеја Миланског едикта
Канцеларија за младе
Канцеларија за сарадњу за дијаспором

I ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Одсек за послове Градоначелника образује се за обављање правних, стручних,
оперативних, организационих, административно-техничких послова, послова
сарадње са локалним самоуправама, међународне сарадње, протоколарних и
информативних послова за потребе Градоначелника.
Најзначајније активности Одсека за послове Градоначелника, у временском
периоду од 01. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године:
Социјално-економски савет Града Ниша, вршење стручних и
административних послова, спровођење и реализација активности наведеног Савета.
Социјално-економски савет Града Ниша одржао је 6 седница.
Комисија за мирно решавање спорова насталих услед фактичког
изузимања земљишта из поседа ранијих власника, физичких и правних
лица без предходно вођеног управног поступка изградњом градских
саобраћајница и других објеката, комуналне инфраструктуре на
територији Града Ниша, вршење стручних и административних послова,
спровођење и реализација активности наведене Комисије.
Комисија је одржала 3 седнице.
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Комисија за мирно решавање спорова насталих услед уједа паса
луталица пада на леду, на јавној површини и сл.
Током 2013. године одржане су 3 седнице –обрађено је преко 165 предлога.
Саставни део свакодневних активности Одсека за послове Градоначелника су
и следеће активности: израда дописа управама и службама
града, израда
сагласности градоначелника за радно ангажовање по основу уговора обављању
привремених и повремених послова, израда решења градоначелника, израда
уговора, споразума и меморандума.
Група за организационо-протоколарне послове
Група за организационо-протоколарне послове, у временском периоду од
01. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године је припремила око 80 пријема,
учествовала у организацији многобројних градских манифестација.
Група за контакте са медијима и информисање
Сталне активности
Послове информисања у периоду од 01.01.2013. године до 31.12.2013. обављала
су 3 запослена. Један запослени обављао је послове одржавања интернет
презентације и техничке подршке, што подразумева израду и објаву вести (обрада
текстова за објаву, лекторисање, обрада фотографија), припрема објава и огласа,
објављивање материјала седница Градског већа, израда графичких радова по захтеву
Градоначелника, Градског већа и Службе, као и информатичка, техничка и стручна
подршка.
Остали су обављали послове који се односе на сарадњу са медијима и
обавештавања јавности о активностима Градоначелника и Градског већа.
Прес служба остварује свакодневни контакт са 27 редакција којима се путем
дописа, видео материјала и електронске поште достављају обавештења о
активностима градоначелника и Градског већа. Поред локалних медија о свим
активностима редовно сe обавештавају и дописништва писаних и електронских
медија са националном покривеношћу. Електронским путем, преко "прес стране"
која се налази на сајту Града Ниша, редакције локалних медија и дописништава у
Нишу добијају саопштења и обавештења о активностима руководства града.
Прес служба обезбедила је комуникациону подршку важним догађајима у
Нишу и координисала промотивне активности појединачних пројеката.
Статистика
У периоду од 01.о1.2013. године до 31.12. 2013. године:





објављене су 723 информације о активностима локалне самоуправе;
медијима је достављено 170 обавештења;
припремљено је медијско праћење око 523 догађаја у Градској кући, као и на
другим локацијама и медијско праћење рада Градског већа
припремљено је одржавање око 183 конференција за новинаре.
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Интернет активности
На званичној интернет презентацији Града Ниша објављено је:










најшира информација о Нишу која домаћој и страној јавности презентује све
карактеристике и потенцијале Града Ниша,
дневне информације о раду локалне самоуправе,
информације организоване у неколико рубрика: вести, најаве догађаја,
саопштења, обавештења, активности Градоначелника, Градског већа,
Скупштине града, градских општина и јавних предузећа,
акти Градског већа, одлуке Скупштине града, иницијативе, конкурси,
обавештења и јавне расправе,
састав и организација Градског већа, Скупштине града и Градске управе,
делокруг послова свих градских управа и служби као и скупштинских тела и
тела Градског већа,
контакт телефони и адресе електронске поште путем којих грађани могу да
комуницирају са надлежнима у Граду Нишу. На тај начин грађанима је
омогућена бржа комуникација са градским управама и службама с обзиром на
то да су јасно наведене области и послови који су у надлежности Града,
део званичне презентације намењен је пре свега пословном свету путем којег
заинтересовани инвеститори могу да добију комплетну информацију о томе
какве су могућности инвестирања у Нишу.

Прес служба одговара и на поједина питања грађана која стижу на e-mail
адресу електронске поште: info@ni.rs и press@ni.rs. Питања се односе на активности
Градоначелника, Градског већа и рад Градске управе. Е-mail адреса info@ni.rs
функционише као услужни сервис путем којег грађани добијају одговоре на
постављена питања или сењихова питања прослеђују надлежним градским управама
или службама.
Група за приступ информацијама од јавног значаја
Служби за послове Градоначелника пристигло је 39 захтева за слободан
приступ информацијама од јавног значаја и исте су прослеђене надлежним управама
и службама града, као и предузећима и установама на даље поступање.
Током године обратило се лично 863 и телефоном 440 грађана. Одсек је
пружао стручну и организациону помоћ приликом пријема грађана. У овој години
питања и проблеми грађане односили су се на: помоћ у запошљавању, материјалну
помоћ, стамбено питање, нужни смештај, док су групе грађана најчешће истицале
комуналне проблеме.
Представници радника приватизованих предузећа и предузећа у стечају
тражила су помоћ локалне самоуправе код републичких органа и агенција, као и код
судских органа за остварење неисплаћених зарада и окончање започетих поступака.
Информатор о раду Службе за послове градоначелника редовно се ажурира и
доступан је на интернет презентацији Града Ниша.
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II ОДСЕК ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЛОВЕ И САРАДЊУ
Одсек за међународне послове и сарадњуо бразује се за обављање стручних,
организационих и административно-техничких послова који се односе на
остваривање и реализацију контаката и сарадње са субјектима међународног права.
Најзначајније активности Одсека за међународне послове и сарадњу, у
временском периоду од 01. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године, и то са
следећим међународним партнерима:
БУГАРСКА

У оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Србија–Бугарска 2007 –
2013 Град Ниш са Фондацијом „Др Стамен Григоров” из Бугарске, Општином Тран и
Удружењем Кластер сирева ЈУГ” реализује пројекат Јачање капацитета произвођача
и прерађивача млека” (ЕКО-МИЛК). Циљ програма је јачање територијалног
зближавања
бугарско-српског
пограничног
региона,
повећање
његове
конкурентности и стабилан развој кроз економску, социјалну и еколошку сарадњу.
Пројекат се односи на фармере и млекаре у руралним незагађеним регионима са обе
стране границе где су клима и агро екомомки фактори добра предиспозиција за
развој сточарства планинског и брдовитог типа. Укупна вредност пројекта је
184.352,63 евра. Вредност пројекта за Србију износи 75.903,14 евра, од чега је
донација ЕУ 64.517,67 евра, а учешће партнера Града Ниша и Удружења “Кластер
сирева ЈУГ” 11.385,47 евра.
Делегација бугарског града Ловеча предвођена председником ове општине
посетила је Град Ниш. Овај град од 2007 године предњачи у Бугарској по
коришћењу средстава европских оперативних програма за регионални развој. Гости
из Бугарске презентовали су део своје туристичке понуде када су у питању
гастрономија и производња сирева и алкохолних пића.
Одржан је састанак са градоначелницом бугарске престонице Јорданком
Фондаковом. Током састанка двоје градоначелника истакнуто је да ће Ниш и Софија
сарађивати у области културе, туризма и образовања и да ће спроводити заједничке
иницијативе за промовисање културног наслеђа оба града. Такође, покренут је
пројекат "Управљање туристичким дестинацијама Софија-Ниш“ у оквиру ИПА
програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Пројекат има укупну вредност од
150.000 евра и укључује развој заједничке туристичке руте, постављање
информативних пултова у граду и стварање заједничког портала и апликације за
мобилне телефоне. На овај начин туристи ће моћи да брзо и лако планирају одмор,
изаберу објекте и догађаје које ће моћи да посете. Градоначелник Ниша проф. др
Зоран Перишић током сусрета са градоначелницом Јорданком Фандаковом изразио
је подршку Граду Софији у кандидатури за Европску престоницу културе 2019.
године.
ГРЧКА

У оквиру програма Европа за грађане Град Ниш са Удружењем општина Атине
и Пиреја за заштиту животне средине (PE.SY.D.A.P.) реализује пројекат ELAIN
(Међубалканска мрежа еколошких локалних власти). Остали партнери су Нови СадСрбија, Источно Сарајево, Бања Лука и Бијељина-Босна и Херцеговина, ТиранаАлбанија, Софија-Бугарска, Загреб, Осијек и Ријека -Хрватска, Букурешт-Румунија и
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Марибор – Словенија. Пројекат предвиђа више локалних и међународних састанака
представника градова партнера, ради решавања еколошких проблема и размене
искуства и добре праксе у области заштите животне средине. Обавеза Града Ниша у
пројекту је да организује састанке на локалном нивоу и да учествује на
међународним састанцима. Град Ниш ће организовати три састанка на локалном
нивоу, на којима ће бити присутни локални стејкхолдери, представници градске
администрације задужени за заштиту животне средине, представници НВО и
волонтерских група грађана. Резултати постигнути на састанцима, на којима ће тема
бити проблеми заштите животне средине у граду, биће презентовани на
међународним састанцима који ће бити одржани у Тирани, Бијељини и Атини. Друга
обавеза Града је присуство његових представника међународним састанцима
учесника у пројекту. Циљ ових састанака је препознавање заједничких проблема,
размена искуства и добре праксе у области заштите животне средине градова
партнера.
ЈАПАН

Дани Јапана у Нишу – у организацији у сарадњи са Амбасадом Јапана у
Београду, Универзитетском библиотеком, Универзитетом и СКЦ-ом, Хаику
новинама, Го клубовима Студент и ПроГо, аикидо и кендо клубовима из Ниша,
оригами мајсторима, познаваоцима јапанског језика и манга уметницима
ИТАЛИЈА

Град Ниш учествовао је на Међународном сајму некретнина EIRE 2013, који се
одржао у Милану у Италији, у организацији Агенције за страна улагања и промоцију
извоза Републике Србије уз подршку Kонзулата Републике Србије у Милану. Град
Ниш искористио је прилику да на једном од водећих европских сајмова из области
инвестиција и некретнина представи своје инвестиционе потенцијале.
У оквиру државног програма обележавања јубилеја Миланског едикта, на
препуној Летњој позорници нишке тврђаве изведена је опера "Трубадур" Ђузепеа
Вердија. Домаћин вечери, током које је оперу "Трубадур" извео ансамбл Народног
позоришта из Београда, са солистима и под диригентском палицом Вахтанга
Мачаваријанија, била је Амбасада Италије у Србији која је и финансијски помогла
реализацију овог концерта.
МАЂАРСКА

У Градској кући одржан је састанак са делегацијом привредника Мађарске о
будућој економској сарадњи наших северних суседа и овог дела Србије. Делегацију
мађарских привредника предводио је Ласло Волф заменик генералног директора
ОТП групе, председник надзорног одбора ОТП банке Србија. Поред господина
Волфа састанку су присуствовали и представници мађарских компанија у области
грађевинарства, фармацеутике као и представници организације за регионалне
послове и најзначајније мађарске орга низације послодаваца.
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НЕМАЧКА

Захваљујући Види Вучковић, председници Централног савета Срба из Хесена, те
донацијама наших људи из дијаспоре, Град Ниш је у периоду трајања Сајма књига у
Франкфурту добио прилику да се презентује на штанду српских књижевника.
Немачка хуманитарна организација „Хелп“ и Град Ниш потписали су Уговор о
сарадњи на пројекту „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања
маргинализованих и угрожених група становништва у Србији“ који се реализује уз
донаторску подршку Владе Немачке и циљних градова и општина Пирот, Ниш и
Смедерево. Општи циљ пројекта је укључивање маргинализованих Рома и других
социјално угрожених група становништва у друштвени и економски живот земље и
смањење сиромаштва међу циљним групама. Главне активности концентрисаће се
на отварање нових радних места путем помоћи малим предузећима и
кооперативама, обезбеђивање пословних и стручних обука и образовања као и
организовање тематских радионица и пратећих активности умрежавања подржаних
корисника и релевантних институција и организација.
У оквиру државног програма обележавања јубилеја Миланског едикта изведена је
9. Бетовенова симфонија у Нишу. Домаћин концерта био је немачки амбасадор у
Србији, његова екселенција Хајнц Вилхелм а Амбасада Немачке финансијски је
помогла организацију концерта.
Као резултат заједничког пројекта организације "Другачији заједно" и немачке
организације IB Behindretenhilfe, у Нишу је отворен информативно едукативни
сервис и саветовалиште за особе са менталним, емоционалним и вишеструким
сметњама.
ШВАЈЦАРСКА

Четворо српских студената са универзитета у Француској, Аустрији, Америци и
Италији боравили су на тронедељној летњој пракси у градским управама и
предузећима у Нишу у оквиру реализације пројекта „Упознај државу Србију" који
спроводи НАЛЕД у сарадњи са Теленор фондацијом и Амбасадом Швајцарске у
Београду. Боравак студената из дијаспоре осмишљен је тако да се током рада у
локалној самоуправи упознају са начином рада градске администрације, њеном
улогом у привредном систему Србије, као и односом локалне самоуправе и
привредника који послују на њеној територији.
У Нишу је у оквиру државног програма облежавања 17 векова од доношења
Миланског едикта премијерно изведено јединствено мзичко дело "Музика
Константиновог града". Домаћин вечери био је Амбасадор Швајцарске Жан-Данијел
Рух а Амбасада Швајцарске у Београду финансијски јепомогла реализацију овог
концерта.
ШВЕДСКА
Са шведским градом Векшом започет је пројекат ''Развој локалне енергетике и
енергетске ефикасности'' у оквиру Програма Подршка локалним самоуправама у
Србији у процесу европских интеграција (2012-2014). Партнери на пројекту су и
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градови Кула и Варварин. Сврха и циљ Програма “Подршка локалним самоуправама
у Србији у процесу европских интеграција” је јачање капацитета локалне самоуправе
у Србији, које требају да одговоре захтевима у процесу придруживања ЕУ.

ФРАНЦУСКА

Представници Града Арла, Кристијан Муризар, помоћник градоначелника за
туризам и културно-историјско наслеђе боравили су у званичној посети Граду Нишу.
Градови Арл и Ниш одржавају посебне односе сарадње у области презентације
историјске и културне баштине у контексту локалног економског развоја. Ова
сарадња, иницирана од стране француске амбасаде у Београду, добила је
финансијску подршку од стране француског Министарства за иностране и европске
послове у области јачања капацитета управљања културно-историјском баштином.
Посета делегације из Арла је наставак децентрализоване сарадње успостављене са
Градом Нишом и Градском општином Медијана на тему валоризације и управљања
културно-историјским наслеђем. Током разговора било је речи о реализацији друге
фазе сарадње два града која између осталог обухвата заједничко састављање плана
управљања за Тврђаву и пешачку улицу који би био званично представљен крајем
2013 или током 2014. године. Такоће сарадња се односи и на представљање
француског локалног административног апарата за управљање градитељским
наслеђем као и организовање сусрета студената Школе архитектуре из Стразбура са
студентима ГАФ Ниш и семинар са Школом архитектуре Стразбур и избор локација
за примену методе архитектура-археологија дефинисану од стране професора и
студената Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу.
ТУРСКА

Финансијски покровитељ музичко сценског дела „Константинус Магнус“ које
је изведено у оквиру државног програма обележавања јубилеја Миланског едикта
била је Амбасада Турске у Београду.

РУСИЈА

Концертом хора Сретењског манастира из Москве, 17. јануара у Народном
позоришту у Нишу, свечано је почело обележавање јубилеја 17 векова Миланског
едикта.
Делегација руских привредника које је предводила госпођа Олга Белкова,
власница консултантске куће која представља руске привреднике заинтересоване за
инвестирање у Србију, посетила је Град Ниш.
Под слоганом "Заједници заједно", Нафтна индустрија Србије расписала је позив
за јавни конкурс за пројекте у локалним заједницама у којима ова компанија послује.
Укупна вредност овог пројекта била је 88 милиона динара и реализован је у оквиру
НИС-овог корпоративног програма "Сарадња ради развоја", који ова компанија
спроводи већ пет година заредом.
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У Градској кући, годину дана од отварања Српско - руског хуманитарног центра у
Нишу, потписан је трогодишњи план развоја тог Центра. План су потписали
министар за ванредне ситуације Руске Федерације Владимир Пучков и министар
унутрашњих послова Републике Србије Ивица Дачић.
У Народном позоришту приказана је представа Белгородског државног
академског драмског позоришта „Ноћ на Светлој улици“. Ово гостовање реализује се
кроз дугогодишњу сарадњу између позоришта Ниша и Белгорода, која подразумева
размену уметника, учешће на колонијама, гостовања представа и сл.
САД

Наставак петогодишњег Пројекта локалног економског развоја (СЛДП), који
финансира Америчка агенција за међународни развој (УСАИД), у коме учествује
Град Ниш, заједно са Градом Лесковцем, општинама Гаџин Хан, Дољевац и
Мерошина.
У оквиру Пројекта током 2013. године реализоване су следеће активности и
програми:
У фебруару 2013. године у Нишу, Пројекат и партнерска чешка агенција за
економски развој „Берман Група“, одржали су Економски форум са чланицама
партнерства и представницима приватног и цивилног сектора на коме je дефинисан
међуопштински програм под називом "Раст југа". Програм „Раст југа“ одобрен је у
априлу 2013. године. Циљ програма "Раст југа" је повећање вредности продаје
прерађених прехрамбених производа из подручја међуопштинске сарадње
предвођеног Нишем за најмање 15% до јула 2015. године.
У оквиру програма „Раст југа“, дефинисана је и друга компонента пројекта која
за циљ има унапређење капацитета подручја међуопштинске сарадње за привлачење
инвестиција. Ову компоненту пројекта спроводи Канцеларија за локални економски
развој Службе за послове градоначелника. У оквиру ове компоненте консултантска
кућа Берман Гроуп из Чешке урадила је "Анализу инвестиционих потенцијала
међуопштинског подручја сарадње са приоритизацијом индустријских сектора" и
"Развој концепта промоције инвестиционих потенцијала истог подручја".
Подршка успостављању и јачању сарадње научно - истраживачких
институција и пословне заједнице. Пројекат треба да испита какви су постојећи
капацитети и расположивост научно-истраживачких институција, какви су постојећи
капацитети и потребе малих и средњих предузећа за новим технолошким решењима
и за укључивањем научних радника и истраживача у процес унапређења
производње, какве су законске препреке или олакшице за успостављање сарадње
између научних институција и бизниса, као и да се дефинишу евентуални модели
сарадње између научно - истраживачких институција и пословне заједнице.
Браунфилд локације - Формиран је Радни тим за идентификацију и промоцију
браунфилд локација и Радна група за прикупљање података потребних Радном тиму.
Дефинисана су два потенцијално интересантна предузећа са којима би било могуће
ући у поступак тражења стратешког партнера, како би се очувала производња и
сачувала радна места радника тренутно запослених у тим предузећима. То су А.Д.
„Пивара Ниш" и Индустрија боја и лакова „Поморавље".
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Бизнис Младих Србије - шест младих предузетника (са најбољим бизнис
идејама) изабрано је за подршку у виду препоруке за добијање повољних Start-up
кредита Ерсте Банке (која је партнер у програму), са нижом каматном стопом и без
неопходне гаранције. У ову компоненту Пројекта била је укључена Канцеларија за
младе Града Ниша.

Посете страних делегација

Јануар
Пријем за амбасадора Италије, 18.01.2013. - Градонацелник Ниша Проф. др
Зоран Перишић примио је данас у градској кући Његову Екселенцију амбасадора
Италије у Србији господина Арманда Варикиа. У срдачном разговору амбасадор
Варикио у суперлативима се изразио о свечаности којом је започето обележавање
јубилеја 17 векова од доношења Миланског едикта.
Посета амбасадора Јужне Кореје, 01.02.2013. - Амбасадор Републике Јужне
Кореје у Србији Његова Екселенција Ким Кwанг Кеун посетио је данас Ниш и састао
се са градоначелником проф. др Зораном Перишићем, председником скупштине
Града Ниша Проф. др Милетом Илићем и начелником Нишавског управног округа
др Александром Цветковићем.

Март
Пријем за амбасадора Канаде, 07.03.2013. – Градоначелник Ниша Проф. др
Зоран Перишић сусрео се данас са његовом екселенцијом амбасадором Канаде у
Србији господином Романом Вашчуком.
Посета амбасадора Републике Немачке, 14.03.2013. - Амбасадор Немачке у
Србији, његова екселенција Вилхелм Хајнц, сусрео се јуче са градоначелником Ниша
Проф.др Зораном Перишићем. У пријатељској атмосфери, њих двојица су
разговарали о проблемима са којима се сусреће Ниш и шта би Немачка као једна
велесила могла да уради у Нишу.
Посета амбасадора Црне горе, 22.03.2013. - Градоначелник Ниша Проф. др
Зоран Перишић састао се данас у Градској кући са амбасадором Црне Горе у Србији
Игором Јововићем, почасним конзулом Црне Горе у Србији Ананијем Перовићем и
сарадником амбасаде Црне Горе за дијаспору Мирком Зечевићем.
Приређен је пријем за делегацију бугарског града Ловеча, 28.03.2013. Делегација бугарског града Ловеча предвођена председником ове општине Минчом
Казанџијевим и председницом општинског савета Корнелијом Мариновом посетила
је град Ниш. У холу градске куће приређен је пријем на којем су учешће поред
градских званичника узели и привредници и туристички посленици ова два града.
Пријем за амбасадорку Кипра, 15.04.2013. - Градоначелник Ниша
Проф. др Зоран Перишић састао се данас у Градској кући са амбасадорком Кипра у
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Србији госпођом Нафсиком Крусти. Њих двоје разговарали су о могућности сарадње
Кипра и Града Ниша, а пре свега у области туризма и образовања.

Април
Пријем за амбасадора, 23.04.2013. - Градоначелник Ниша Проф. др Зоран
Перишић примио је данас делегацију привредника из Финске коју је предводио
амбасадор ове земље у Србији Његова Екселенција господин Пека Орпана.
Јун
Приређен је пријем за делегацију градова Курск и Белгород, , 05.06.2013.
Јул
Посета делегације града Арла, 18.07.2013. - Представници Града Арла, г-дин
Кристијан Муризар, помоћник градоначелника за туризам и културно-историјско
наслеђе и г-дин Бузид Сабега, директор Службе за наслеђе посетили су данас Градску
кућу у Нишу где их је примио градоначелник Проф.др Зоран Перишић.
Септембар
Приређен је пријем за Кардинала Сколу, 20.09.2013. - Изасланик Папе Фрања
Његова Еминениција Кардинал Милана монсињор Анђело Скола посетио је Градску
кућу у Нишу. Уочи великог католичког ходочашћа у нашем граду кардинал Скола
служиће вечерњу мису у цркви Светога Крижа и свету Еухарситију на стадиону Чаир.
Приређен је пријем за амбасадора Јапана, 30.09.2013. - Градоначелник Ниша
Проф др Зоран Перишић примио је у градској кући његову екселенцију Масафумија
Курокија, амбасадора Јапана у Србији.
Октобар
Приређен је пријем за Шефа Делегације Европске уније у Србији, 11.10.2013.
Приређен је пријем за амбасадорку Индије, 24.10.2013.
Приређен је пријем за делегацију привредника из Мађарске, 25.10.2013.
Децембар
Приређен је пријем за амбасадора Краљевине Шведске и том приликом је
договрена сарадња на пројектима у области спречавања насиља над
Приређен је пријем за амбасадора Алжира, 06.12.2013. - Гост Ниша и Градске
куће био је амбасадор Алжира у Србији његова екселенција Абделкадер Месдуа.
Господин Месдуа посетио је Ниш како би пратио мечеве светског првенства у
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рукомету за жене на којем учествује и селекција Алжира. Боравак амбасадора је
искоришћен и за разговор о унапређењу пре свега економских односа две земље.

III КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Канцеларија за локални економски развој образује се за обављање стручних
послова унапређења локалног економског развоја, привлачења нових инвестиција,
подршке локалној пословној заједници, промоције предузетништва и стварања
предуслова за повећање квалитета живота, економског развоја Града Ниша.
Најзначајније активностиу временском периоду од 01. јануара 2013. године до
31. децембра 2013. године:
АКТИВНОСТИ ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ И ПОДРШКУ СПРОВОЂЕЊУ
ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА







Потенцијална инвестиција Johnson electric:
o Организација посете инвеститора „Johnson Electric“ у Нишу,
организовање састанака у КЛЕР-у, обилазак локације, припрема
тражених података у вези израде Студије о животној средини, подршка
тиму за анализу земљишта.
o Прикупљање информација за Johnson Electric из РГ Завод-Служба за
непокретности Ниш, ЈКП „Наисус“, Управа за ванредне ситуације,
Центар за јавно здравље, надлежне Управе и Службе у оквиру Градске
управе.
o Припрема потписивања Уговора и организација самог догађаја,
регистрација власништва у пореској управи катастру
o Припрема, организација и праћење целог процеса решења у вези
заштите животне средине
o Припрема, организација и праћење целог процеса издавања дозволе за
припремне радове
o Припрема, организација и праћење процеса издавања грађевинске
дозволе
o Организација састанака са Универзитетом, референтним факултетима,
средњим стручним школама и школском управом
Прикупљане и обрада података о локалним порезима на имовину и
грађевинско земљиште
Потенцијална инвестиција – тржни центар – Strasser Gruppe:
o Пружање информација о потенцијалним локацијама и условина и
повољностима инвестирања на територији Града Ниша
o Исказана заинтересованост за изградњу „шопинг мола“ мањег обима у
насељу Дуваниште – поред компаније ЛИДЛ
Потенцијална инвестиција „Tere Cons“, Италија:
o Фасилитација у преговорима са потенцијалним инвеститором
заинтересованим за изградњу мини хидроелектране Бањица у Сићеву
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o Комуникација са ЈП „Завод за урбанизам“ у вези спровођења израде
ПДР-а
o Тражење решења за проблем у вези постојања намере ЕПС за изградњу
хидроелектране Бањица
Организација посете и презентација инвестиционих потенцијала компанији
„Pavi Group“ из Италије (Ripossela – произвоач обуће) у сардњи са СИЕПА.
Комуникација и пружање додатних информација наведеном инвеститору
Презентација инвестиционих потенцијала са фокусом на објекат изграђен од
стране компаније „Dytech“ за потребе потенцијалног немачког инвеститора –
Michael Schmidt – Berlin Consult
Пружање потребних информација СИЕПИ за потребе потенцијалног
инвеститора из области ИТ у сарадни са СИЕПА
Припрема посте потенцијалног инвеститора Plog Италија у сарадњи са СИЕПА
Припрема посете потенцијалног инвеститора и састанка са Управом за
имовину инвеститора – адвокатске канцеларије „Wolf Theis“, заинтересоване
за куповину земљишта у насељу Дуваниште
Организација посете компаније Mikkelsen electronics и презентација Гринфилд
и браунфилд потенцијала у сарадњи са СИЕПА. Подршка оснивању фирме и
почетку пословања наведене компаније након донете одлуке о реализацији
инвестиције и припрема објаве ове инвестиције за другу половину јануара
2014.
Пружање информација и презентација инвестиционих потенцијала
потенцијалном инвеститору у изградњу фабрике за израду Соларних панела.
Заинтересовани за куповину фабрике ЕИ Телевизија. Упућени на Стечајног
управника.
Подршка припреми локације за продају за потенцијалнох инвеститора Милета
Максимовића из Хановера, заинтересованог за изградњу старачког дома.
Стигло писмо о намерама.
Пружање информација и презентација могућности за изградњу Картинг стазе.
Потенцијалну инвеститор упућен од стране заменика Градоначелника.
Очекујемо писмо о намерама
ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ЛОКАЛНОЈ ПОСЛОВНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ








SHINWON:
o Решавање проблема ненајављеног исључења воде и струје у фабрици;
o Решавање проблема око потенцијалног преливања шахте у близини
фабрике (настао као резултат велике количине кише)
Пружање саветодавне помоћи Слободној зони Југ д.о.о
Сарадња са ГИЗ пројектом Унапређење управљања земљиштем на локалном
нивоу- Ревитализација браунфилд комплекса ЕИ:
o Фасилитирање састанака са замеником Градоначелника, Љубивојем
Славковићем и тимом ГИЗ пројекта, представљање предлога нацрта
Студије изводљивости ЕИ
o Договарање динамике реализације 2. пројектне фазе пројекта
Сарадња и подршка раду Привредно – економског савета
o Анализа иницијатива и извештаја о реализацији програма развоја града
o Припрема иницијативе и пројекта ресертификације општинама са
повољним пословним окружењем
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o Припрема иницијативе и пројекта за спровођење истраживања
пословне заједнице
КРЕИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНИХ БАЗА ПОДАТАКА


Прибављање од НСЗ и Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине последњих актуелних података о запослености и незапослености,
структури незапослених и зарадама итд...на енглеском



Иновирање база података за потребе КЛЕР и ажурирања wеб сајта
o Израда и прилагођавање модела МS Еxcel упитника за попуњавање
неопходник база података
o Прибављање података и попуњавање базе података општих података о
локалној самоуправи,
o Прибављање података и попуњавање базе података општих података о
гринфилд пројектима
o Прибављање података и попуњавање базе података општих података о
браунфилд инвестиционим потенцијалима
o Прибављање података и попуњавање базе података опстих података
развојним пројектима из области пословне инфратсруктуре на српском
и енглеском
Анкетирање, анализа и презентација нивоа зараде у страним компанијама у
Нишу, као и код домаћих послодаваца са више од 50 радника



ПРАЋЕЊЕ И ПОМОЋ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА И СТРАТЕШКИХ
ДОКУМЕНАТА


Рад на изменама и допунама документа Програм развоја Града Ниша за 2014.
годину



„Exchange 3“ пројекат „Побољшање градских услуга и капацитета управљања у
Граду Нишу“:
o Администрација повраћаја средстава у Буџет Града Ниша (писмена и
усмена комуникација са Управом за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке)



Учешће у раду УСАИД СЛД-а пројекта медјуопштинске сарадње, праћење
пројектних активности
o Пројекат идентификацији и ревитализацији браунфилд инвестиционих
потенцијала



Израда пројекта „Подршке развоју преређивачког (прехрамбеног) сектора у
Нишу“ - презентација, пројекта и организација Економског форума –
пројекат израђен у сарадњи са Управом за пољопривреду, помоћником
Градоначелника за пољопривреду и ресорним градским већником –
имплементација прве компоненете – формирања Центра за подршку
прехрамбеној индустрији – Управа за пољопривреду, компонента јачање
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капацитета за привлачење инвестиција – КЛЕР Службе за полсове
Градоначелника.


Подршка спровођењу пројекта Јачање капацитета и активности Канцеларије
за дијаспору са фокусом на економски развој Града Ниша са Друштвом
економиста Ниша –одобрен



Учешће у пројекту одрживог локалног развоја УСАИД-а, Програм привлачења
инвестиција који крот тренинг програм намењен представницима КЛЕР-а
жели да унапреди знање и вештине у области привачења инвестиција
Пружање информација о статусу активности из Програма развоја Града за
2013. годину, за које је задужен КЛЕР или у којима учествује















Учешће на пројекту СЛД, финансиран од стране УСАИД-а, а у вези
идентификација и развој браунфилд локација на територији Града Ниша:
o Припрема документације у идентификацији и презентацији браунфилд
локација на територији Града Ниша. (Центар за виноградарство,
Пивара ад., Јастребац ад, и Поморавље ад.)
o Израда извештаја о браунфилд локацијама након детаљне анализе на
основу прикупљених података
Учешће у раду УСАИД СЛД-а пројекта међуопштинске сарадње, праћење
пројектних активности:
Подршка пројекту којим је аплицирао код Финске Амбасаде у оквиру „Fund
for local cooperation“. Одобрен пројекат.
Учешће у идентификацији потенцијалних пројеката за „Exchange 4“
Праћење процеса израде драфт верзије Студије изводљивости за изградњу
логистичког центра Слободне зоне југ на Аеродрому „Константин Велики“
(Пројекат преименован у Логистички центар Ниш) са представницима
Министарства регионалног развоја и ЕУ МИСП програма
Прибављање мишљења релавантних институција у вези прелиминарне
верзије студије изводљивости и припрема Мишљења – примедби Града Ниша
за Градоначелника на Студију изводљивости, са представницима
Министарства регионалног развоја и ЕУ МИСП програма
Подршка процесу промене Студије изводљивости и израде коначне верзије
Студије изводљивости за изградњу логистичког центра Ниш, са
представницима Министарства регионалног развоја и ЕУ МИСП програма
Идентификација потенцијалних пројеката Града ниша из области пословне
инфратсруктуре заједнос а представницима Управе за привреду
Прикупљање података о потенцијаним (11) пројектима из области пословне
инфраструкуре и припрема ПИФ БРИ образаца за потребе министарства
регионалног развоја и Канцеларије за европске интеграције. Организација
превода енглеско – српски наведених образаца.
МАРКЕТИНГ ГРАДА




Припрема материјала за иновирање инвестиционе брошуре Града Ниша, база
локација, база привредних субјеката, радна снага и др.
Иновирање ППТ презентације о инвестиционим потенцијалима Града Ниша
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Израда промотивног материјала Водича за инвеститоре на Енглеском и
Руском.
Припрема новог водича за инвеститоре на Српском језику
Презентација инвестиционих потенцијала делегацији мађарских инвеститора
у организацији почасног конзула Мађарске
Презентација инвестиционих потенцијала делегацији словачких инвеститора
у организацији почасног конзула Словачке
Презентација инвестиционих потенцијала представницима политичкопривредне делегације кинеског града Ланг Џоу
Припрема апликације за FDI Intelegence Unit – Financial Times такмичење за
Градове и регионе будућности
Припрема апликације за конкурс НАЛЕД-а и РТС-а шампиони локалног
развоја
Инициран и одржан састанак ради приступања промени визуелног идентитета
Града ниша
Израда твитер странице Invest in Nis
Припрема промене интернет стране www.kler.ni.rs

IV КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА МИЛАНСКОГ ЕДИКТА

Канцеларија за организацију прославе 1700 година Миланског едикта је
јединица са посебним положајем у Служби која се образује за обављање стручних,
организационих, протоколарних и административнo-стручних послова који се
односе на: послове припреме, израде и дистрибуције промотивног материјала,
књига,
памфлета
за
обележавање
годишњице
доношења
Миланског
едикта; послове израде, дизајнирања и одржавања сајта за потребе прославе
Миланског едикта; послове организације прославе и координација активности
везаних за прославу; послове припреме пропратних манифестација везаних за
обележавање 1700 година Миланског едикта; успостављање сарадње са надлежним
Републичким, регионалним и локалним институцијама у вези организације
прославе; сарадња са међународним институцијама у организацији прославе и
пропратних активности; сарађује, учествује и прати активности Савета за
обележавање прославе Миланског едикта и други послови по налогу начелника и
помоћника начелника.
Децембра 2012 године званично је отворена Канцеларија за обележавање
јубилеја Миланског едикта. У току обележавање овог јубилеја у Нишу су
организоване шест државних манифестација и две црквене и преко 50
манифестација које је Град оганизовао уз помоћ донатора.




У оквиру обележавањa јубилеја 1700 година oд доношења Миланског едикта,
као најзначајнијег догађаја у 2013. години, а под покровитељством
градоначелника града Ниша, проф. др Зорана Перишића и благословом
Епископа нишког др Јована, 2.фебруара 2013. године у хотелу АМБАСАДОР,
на Тргу краља Милана, по први пут у Нишу, одржан је ДОБРОТВОРНИ
СВЕТОСАВСКИ БАЛ.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић боравио је у званичној посети
Риму поводом прославе Дана државности Србије. Градоначелник Перишић
састао се и са градоначелником Рима Ђованијем Алеманом, са којим је
разговарао о сарадњи италијанске престонице и Града Ниша у организацији
прославе јубилеја 1700 година Миланског едикта.
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Концертом хора Сретењског манастира из Москве, 17. јануара у
Народном позоришту у Нишу, свечано је почело обележавање јубилеја 17
векова Миланског едикта.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић ,ректор Универзитета у Нишу
проф.др Драган Антић и генерални директор компаније Филип Морис у
Србији Пол Рајли свечано су данас уручили „Константинове стипендије“ и
признања најбољим нишким студентима на свечаности организованој на
Универзитету у Нишу.
У оквиру обележавање јубилеја 17 векова од доношења Миланског едикта у
Народном позоришту у Нишу одржана је премијера представе „Константин“.
Присутнима се пре почетка представе обратио и градоначелник Ниша проф.
др Зоран Перишић, који је између осталог рекао:
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић отворио је данас
манифестацију “Културни осврт Рома на Милански едикт“. Ово је пројекат
којим се кроз низ догађаја у Нишу презентује културно наслеђе Рома у Србији
са циљем давања доприноса ромске заједнице прослави седамнаест векова од
Миланског Едикта. Пројектним активностима се између осталог обележава и
8. април, Светски дан Рома.
Канцеларија за Милански едикт организовала је фестивал „Добродошло
пролеће“ на Тргу Стевана Сремца 23. Марта. Реч је о манифестацији у којој
учествују, између осталих, драмске секције Основне школе „Иво Андрић“ и
Уметничке школе, Позориште лутака и Музичка школа.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић отворио је такмичарски
такмичења основних и средњих школа из историје. Такмичење најмлађих
ученика организовано је у основној школи „Цар Константин“, док су
средњошколци и гимназијалци своје знање из историје презентовали у
Економској школи у Нишу. Ове године такмичење је било у знаку
обележавања 1700 година од доношења Миланског едикта.
На Универзитету у Нишу, отворен је Међународни научни скуп под називом
"1700 ГОДИНА МИЛАНСКОГ ЕДИКТА". Скуп се одржава у склопу
обележавања Дана Правног Факултета, 17. и 18. маја.
Овогодишња парада матураната организована је у знаку је 1700. година од
доношења Миланског едикта и осликава најважније наслеђе овог древног
акта, а то је свакако толеранција. Велики Христов монограм симбол победе
Константина у битци код Милвијског моста, матуранти су приказали на
градском стадиону Чаир, а овај монументални монограм прекрио је већи део
терена стадиона. Овогодишња парада у знаку је 1700. година од доношења
Миланског едикта па је сходно томе њен основни циљ промовисање љубави и
толеранције у складу са принципима овог древног акта.
У Светосавском дому у Нишу данас је отворен највећи научни скуп посвећен
Цару Константину у години обележавања 17 векова од потписивања
Миланског едикта. По обиму и резултатима ово ће бити највећи научни скуп
на свету посвећен Константину.
Овогодишњи Нишки полумаратон, одржан је у оквиру обележавања 1700
година Миланског Едикта, под називом “Нишки полумаратон Цар
Константин”.
Јуна је на Летњој позорници у Нишу изведено грандиозно музичко - сценско
дело „Константинус Магнус“ које је ауторски плод трогодишњег рада Сање
Илића.
Одржан је 12. научни скуп "Ниш и Византија", на коме учествују угледни
византолози из 20 земаља света. Симпозијум је ове године био посвећен цару
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Константину и Миланском едикту. Овај симпозијум окупио је 80 византолога
из 14 земаља.
Први пут је захваљујући пре свега музичарима, хоровима и вокалним
солистима нашег града изведена 9. Бетовенова симфонија у оквиру прославе
обележавања јубилеја Миланског едикта.
У Светосавском дому отворена је манифестација „Музички едикт“ посвећена
обележавању 17 векова од доношења Миланског едикта
У оквиру државног програма обележавања јубилеја Миланског едикта, на
препуној Летњој позориници Нишке тврђаве изведена је опера "Трубадур"
Ђузепеа Вердија.
У оквиру државног програма обележавања 17 векова од доношења Миланског
едикта, 14. септембра на летњој позорници Нишке тврђаве, премијерно је
изведено јединствено музичко дело „Музика Константиновог града“.
Одржан је пријем за изасланика Папе Фрања Његове Еминениције Кардинала
Милана монсињора Анђела Сколу који је посетио Ниш уочи великог
католичког ходочашћа у нашем граду.
У галеријском простору компаније "Philip Morris Operations a.d. Niš" свечано је
отворена изложба "Константин Велики и Милански едикт 313 – Рађање
хришћанства у римским провинцијама на тлу Србије".
На стадиону Чаир у суботу је регионално ходочашће поводом обележавања
1700 година од доношења Миланског едикта окупило је вернике католике из
земаља региона.
Савет за реализацију припремних активности града Ниша за организовање
прославе и обележавање 1700 година Миланског едикта финансирао је
пројекат уметничке школе који се састоји од 6 радионица које ће се одржати
на платоу испред галерије "Србија.
У Галерији "Србија" отворена мултимедијална изложба "Сан" Чедомира
Васића. Изложба је инспирисана обележавањем 1700 година од доношења
Миланског едикта
Организована је изложба "Снови Хиландара", аутора Славољуба Галића
Ђанија.
Финални део прославе 17 векова Миланског едикта, одржан је октобра. Најпре
су после 72. године, из цетињског манастира у Ниш стигле две светиње, десна
рука Јована Крститеља и честице Часног крста на коме је разапет Исус
Христ. Светом литургијом коју је служио васељенски партријарх Вартоломеј и
доделом Ордена Светог цара Констинтана, који је најугледнијим црквеним
поглаварима, државницима и амбасадорима уручио српски патријарх Иринеј,
у Нишу је у недељу завршена централна манифестација обележавања 17
векова од доношења Миланског едикта.
Делегација Града Ниша узела је учешће на петом по реду Симпозијуму
историјских градова одржаном у Карнунтуму, крај Беча у Аустрији, од 9. до 11.
новембра, у оквиру међународног историјски заснованог пројекта "Римски
цареви који су променили свет - Велика места светске историје". Овогодишњи
симпозијум био је у знаку обележавања великог јубилеја - 1700 година од
доношења Миланског едикта.
Скулптура "Метаморфозис Константиниана" дар католичке цркве Граду Нишу
данас је свечано откривена на нишавском кеју. Претходно је у холу Градске
куће одржана свечаност на којој је његова екселенција надбискуп београдски
монсињор Станислав Хочевар уручио документ о предаји скулптуре
градоначелнику Ниша проф. др Зорану Перишићу.
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На Универзитету у Нишу најбољим студентима ове високошколске
институције додељене су "Константинове стипендије "и признања за школску
2013/14. годину. "Константинову стипендију" покренули су 2012/13. године
компанија Филип Морис и Град Ниш у сусрет години обележавања 17 векова
Миланског едикта желећи да пoдстaкну успeх у oбрaзoвaњу студeнaтa и тако
дoпринeсу дугoрoчнoм рaзвojу Нишa.

V КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Канцеларија за младе образује се за обављање стручних послова унапређења
омладинске политике у области образовања, спорта, коришћења слободног времена,
повећања запослености, информисања, здравства, културе, равноправности полова,
спречавању насиља и криминалитета на територији Града Ниша.
Најзначајније активности Канцеларије за младе, у временском периоду од
01. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године:
Канцеларија за младе је учествовала у спровођењу пројеката, акција и
пружила је подршку реализацији манифестација, као што је:
25.01.2013. након састанка са председником Удружења Занатлија, Благојем
Станисављевићем постигнут је договор о уступању простора занатлијама да би се
тако повећала видљивост њиховог рада. Унапред је договорена посета представника
ланца трговинских објеката „Идеа“, који су изабрали неколико производа који ће се
продавати током године у њиховим трговинским објектима. Простор занатлијама је
уступљен на две недеље и сама изложба има назив „У СУСРЕТ МИЛАНСКОМ
ЕДИКТУ“.
28.01.2013. захваљујући организацији „КЛУБ ЗА ОСНАЖИВАЊЕ МЛАДИХ
018“, Канцеларија за Младе је угостила учеснике тренинга „ЛИДЕРСТВО ЗА
ЛОКАЛНУ ПРОМЕНУ“ који је подржан од стране америчке амбасаде у Београду и
„БАЛКАНСКИ ФОНД ЗА ДЕМОКРАТИЈУ“. Учесници (посетиоци) су били из
различитих земаља (Турска, Бугарска, Македонија и САД) и имали су прилику да се
упознају са радом Канцеларије за Младе и да поделе са нама своја искуства.
Направљен договор са председником Скупштине Града Ниша о уступању
простора за пројекат Канцеларије за Младе „ОМЛАДИНСКА СКУПШТИНА“. Овај
пројекат обухвата све факултете, средње школе, представнике невладиних
организација и политичких странака и има за циљ да млади имају већи утицај на рад
локалне самоуправе и да предлози са „ОМЛАДИНСКЕ СКУПШТИНЕ“ буду
достављани Скупштини Града на разматрање. Што је једини овакав пример у Србији.
Канцеларија за младе је и у трећем месецу свог рада наставила пре свега да
функционише као услужни центар за све младе људе у граду, као и за организације
цивилног друштва које се баве младима. На тај начин, највећи број оних који су се
Канцеларији обратили за помоћ, добили су повратну информацију или су њихови
захтеви прослеђени надлежним органима.
Први битнији састанак у фебруару месецу догодио се у просторијама
Канцеларије за младе са представницима Локалног центра за демократију из Ниша
и представником канцеларије града Архуса у Нишу. На састанку је договорено да се
заједнички ради на пројектној идеји која подразумева едукацију младих Рома у
Нишу у циљу њиховог оспособљавања за посао. На наредном састаку, средином
фебруара, пројекат је конкретизован, данска страна је обезбедила и средства, тако да
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ће Канцеларија за младе бити партнер на овом пројекту, чим буде кренула
реализација.
Са представницима Медија центра у Нишу и невладине организације
Проактив, усаглашена коначна радна верзија Стратегије безбедност младих у Нишу.
Канцеларија за младе је подржала израду ове стратегије коју је подржала и мисија
ОЕБС у Србији, и као један од потписника предлога стратегије и писмено обавестила
Градоначелника Ниша, који је такође дао подршку овој стратегији.
Канцеларија за младе је наставила и са праксом уступања свог простора за
потребе промоције активности из области омладинске политике оним удружењима
која немају адекватне просторије. Тако је, у сусрет Сајму запошљавања, током
последњег дана фебруара одржан најавни перформанс овог сајма, који је у
просторијама Канцеларије одржала организација „Job Fair“.
Са представницима организације БЕСТ, договорена је сарадња у виду
финансијске подршке Канцеларије за младе њиховом пројекту који подразумева
размену студената из Француске, који ће бити гости Ниша у мају месецу.
Крајем фебруара је сазван састанак са водећим организацијама у Нишу
(ПРОАКТИВ, ПРОТЕКТА, ОТВОРЕНИ КЛУБ, ОМЛАДИНСКИ ЕДУКАТИВНИ
ЦЕНТАР), координаторима свих 5 општинских канцеларија за младе,
представником Министарства за Омладину и Спорт задуженим за јужну Србију, ради
заједничке сарадње, што је први заједнички
састанак са горе наведеним
организацијама на једном месту у Нишу.
Започети преговори о сарадњи са Канцеларијама за Младе из Пирота,
Врњачке Бање и Београда ради реализације 2 пројекта, ЗИП-Инкубатор центар који
пружа могућност праксе и ствара контаке између младих људи и приватних фирми,и
тродневне активности које обухватају едукације преко дана, спортске активности и
организована забава у вечерњим сатима.
Почетком марта месеца КзаМ је посетио државни секретар за омладину и
спорт Ненад Боровчанин, заједно са председником британско-српске привредне
коморе Полом Џарџом, и том приликом се упознали са радом Канцеларије и
похвалили њен напредак.
Канцеларија за младе је наставила са добром праксом уступања дела свог
простора за потребе младих уметника и занатлија којима је потребна афирмација, па
је тако од 11. до 15. марта одржана изложба једног од занатских удружења.
Млади музичар, песник и композитор из Ниша, који је и поред урођеног
хендикепа остварио бројне успехе до сада, обратио се Канцеларија за младе Града
Ниша ради препоруке за пројекат снимања студијског албума. Канцеларија за младе
је препознала његов потенцијал и одлучила да да безрезервну подршку овом младом
уметнику.
- Студентској организацији БЕСТ из Ниша је на захтев Канцеларија за младе
одобрена финансијска помоћ за реализацију пројекта размене студената из
Француске, који ће током априла месеца бити гости Канцеларија за младе.
Марта месеца су представници подмлатка Ротари Клуба - Ротаракт Ниша са
колегама из осталих центара у Србији, били су гости Канцеларија за младе, како би
се упознали са јубилејом о Миланском едикту, који се обележава ове године у Нишу.
Том приликом су отпочели разговори о будућим хуманитарним акцијама, које би
заједно спроводили Канцеларија за младе и Ротаракт.
У сарадњи са невладином организацијом „Друштвено одговорни млади“
реализована је акција добровољног прикупљања књига у просторијама Канцеларије
за младе које су затим дониране дечијој интерној клиници Клиничког центра у
Нишу.
Већ на самом почетку априла месеца Канцеларија за младе је у сарадњи са
ромском организацијом „Освит“ реализовала целонедељну изложбу под називом
„Културни освит Рома“. Канцеларија за младе је уступила део простора у коме су
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изложени експонати који представљају Ромску културу од најранијих времена до
данашњих дана а све у циљу промовисања светског дана Рома.
У просторијама Канцеларије за Младе је одржан једнодневни семинар на тему
„У сусрет Миланском едикту“ где су учесници били средњошколци и студенти
Ромске националности. Семинар је потпомогло удружење грађана „Отворени клуб“
док су запослени у Канцеларији за Младе узели активно учешће као предавачи на
семинару.
С обзиром да је приоритет Канцеларија за младе едукација младе популације а
све у циљу што лакшег проналажења посла, у сарадњи са Регионалном развојном
агенцијом Канцеларија за младе је организовала тродневни семинар у својим
просторијама са темом „покретање бизнис плана“ где су млади добили прегршт
корисних информација о покретању сопственог посла. Планирано је да овакве и
сличне семинаре Канцеларија за младе организје најмање једном месечно.
Канцеларија за младе је била домаћин и двема хуманитарним изложбама
ускршњих јаја које су се десиле једна за другом а у организацији Народног музеја и
удружења мајки деце оболеле од рака - НУРДОР.
Град Ниш је посетио државни секретар Министарства за омладину и спорт
Ненад Боровчанин у циљу доношења локалног акционог плана (ЛАП) за младе и
формирања радних група за израду истог где ће Канцеларија за младе узети активно
учешће.
Априла месеца отпочело се са реализацији пројекта размене студената из
Француске коју је организовало удружење „БЕСТ“ коме је на захтев Канцеларија за
младе одобрена и финансијска помоћ.
Почетком маја месеца у просторији Канцеларије за младе организована је
промоција стрип књижаре Јужни Дарквуд која је прва стрип књижара на
просторима републике сем Београда. Говорило се о значају стрипа за младу
популацију, а гости су били и еминентни писци као што је Дејан Стојиљковић.
Истог месеца се кренуло у реализацију пројекта Министарства омладине и
спорта и Немачке организације за међународну сарадњу – ГИЗ. Циљ пројекта је
креирање каријерног инфо кутка у Канцеларији за младе у оквиру програма
професионалне оријентације. Координатори Канцеларије за младе су прошли већи
део обуке и очекује се да ће Каријерни Инфо кутак бити и званично отворен до краја
месеца јуна.
У периоду од 7-13. Маја одржана је изложба ,,Европа у мом комшилуку“ која се
спроводи кроз пројекат ,,Потребно нам је више подршке“ а у оквиру заједничког
обележавања дана Европе 9. Маја од стране Иницијативе младих Ниш. Изложба је
обухватила радове средњошколаца и студената који су на низу радионица од
фебруара до краја априла истраживали следеће земље: Мађарску, Аустрију, Чешку,
Словачку и израдили радове који представљају њихово виђење наведених Европских
земаља.
Током месеца јуна одржан је последњи у низу семинар о каријерном
информисању младих и Канцеларија за младе је тиме подигла своје капацитете за
пружање услуга каријерног информисања младих, па је истог месеца у Канцеларији
за младе града Ниша отворен каријерни инфо кутак. Читав пројекат се спроводио са
Министарством просвете и ГИЗ-ом (Немачка организација за међународну
сарадњу).
Током истог месеца Канцеларија за младе града Ниша је наставила са добром
праксом уступања дела простора, те смо стога партнерски са установом Мара
организовали изложбу рукотворина младих из ове установе. Том приликом
вишедневну изложбу је посетио велики број суграђана.
Дана 25. јуна, Канцеларија за младе и Управа за културу, образовање,
омладину и спорт су расписале јавни конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката за младе у 2013. год, који је трајао до 15. јула. Право конкурисања су имале
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неформалне групе и удружења. Укупно је издвојено 3.000.000 динара, и то
1.000.000 динара је финансирано од стране Управе за културу, образовање,
омладину и спорт за удружења, а док је од стране Канцеларије за младе издвојено
2.000.000 динара и то 1.100.000 динара за удружења, а 900.000 динара за
неформалне групе.
Канцеларија за младе града Ниша је наставила да буде главна спона између
општинских Канцеларија за младе и свих институција и невладиних организација
које се баве питањима младих у граду. Ово илуструје само један од многих састанака
који је иницирала КзМ, на коме је присуствовао члан Градског већа ресорно задужен
за омладину и спорт, председница Савета за младе при Скупштини града Ниша,
представници општинских Канцеларија за младе и неколико представника
невладиног сектора. Повод састанка је договор око заједничког обележавања
Међународног дана младих 12-ог августа, као и Дана младих града Ниша 1.
септембар.
Почетком године Министарство омладине и спорта расписало је конкурс за
подршку програмима којима се остварује јавни интерес у области омладинског
сектора на локалном нивоу, а који се реализује у сарадњи удружења/савеза и
Канцеларија за младе. Сходно томе, канцеларија за младе града Ниша у сарадњи са
Канцеларијом за младе Медијана и удружењем Проактив је конкурисала за добијање
средстава. Министарство нам је одобрило овај пројекат, али због кашњења одлуке
који ће пројекти бити финансирани, као и због кашњења финансија, планиране
активности су кренуле од августа месеца. Планирана је заједничка реализација 6
активности који су од значаја за омладину. Планиране активности су ЕКО МЛАДИ,
МЛАДИ СУ ТОЛЕРАНЦИЈА, МЛАДИ СУ МУЗИКА, МЛАДИ СУ УМЕТНОСТ, ЛЕТО
ЗА МЛАДЕ И МЛАДИ СУ АКЦИЈА. Планирано је да активности буду реализоване до
краја новембра.
Током јула месеца, Канцеларија за младе града Ниша је угостила наше
студенте у из дијаспоре који су боравили у Нишу, у оквиру пројекта Канцеларије за
дијаспору града Ниша „Упознајмо државу Србију“. Они су имали прилике да се
укључе у волонтерски рад, као и да посете Канцеларију за младе и информишу се о
њеном раду и активностима.
У заједничкој акцији са Проактивом и Канцеларијом за младе Медијана
обележен је Међународни дан младих у недељу 11. августа на амфитеатру Нишавског
кеја. Самим тим организована је активност ЛЕТО ЗА МЛАДЕ. Акција је имала
подршку Отвореног клуба и волонтера Нишвила. Целокупна активност је обухватала
представу аматерског позоришта младих, промоција младих неафирмисаних
бендова, као и плесну групу Примавера.
Већ је постала пракса да се сваког месеца у просторији Канцеларије за младе
града Ниша одржава Обука за почетнике у бизнису које спроводи Регионална
развојна агенција „Југ“, а чији су полазници пре свега млади људи који могу научити
како да покрену сопствени посао.
У току августа месеца, Канцеларија за младе Ниш се укључила у пројекат
„Каријера по мери младих – Подизање капацитета канцеларија за младе за пружање
услуга и мерења ефеката каријерног вођења и саветовања по запошљивост“. У овај
пројекат биће укључено пет канцеларија за младе и то: Крагујевца, Новог Пазара,
Лознице, Новог Сада и Ниша. Пројекат спроводи Београдска отворена школа, а
финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије. Са реализацијом
пројекта ће се кренути септембра месеца.
Канцеларија за младе града Ниша је покренула иницијативу за реализацију
пројекта „Интернет парк“, тј. бесплатног интернета који би се увео у парку испред
Градске куће. Остало је усагласити још пар техничких детаља, а пројекат би требао да
буде реализован у септембру.
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На самом почетку месеца низом активности обележен је 1. Септембар, дан
младих града Ниша. Најпре је је на нишавском кеју одржан двочасовни разговор
градских и општинских органа власти са нишавском омладином о проблемима
младих. Акција је организована у сарадњи са Савезом извиђача града Ниша и
Саветом за младе Скупштине града. Поред свих релевантних чиниоца који се у граду
институцијално брину о младима, млади су имали прилике да се обрате и
градоначелнику града професору доктору Зорану Перишићу као и председнику
градске општине Палилула, Бобану Џунићу, председнику општине Пантелеј Срђану
Савићу као и осталим представницима градских општина. Након тога Канцеларија
за младе града Ниша је у сарадњи са о Општинским канцеларијама за младе,
Управом за образовање, културу, омладину и спорт, Комисијом за спорт и
образовањe ГО Медијана, Саветовалиштом за младе - Дом здравља Ниш, JAZAS-ом,
Herbalife-ом организовала кошаркашки турнир и промоцију здравих стилова живота
на тргу Краља Милана на коме су учествовали млади са свих пет градских општина а
најбољима су додељене и симболичне награде. Промовисана је и Национална
кампања против говора мржње на интернету .Сем тога свој перформанс је извела и
плесна група „ Бум о18“ а младима су се на адекватан начим представили и чланови
Кудо клуба Ниш.
3. септембра свечано су потписани уговори између неформалних група и
удружења са једне стране и Града Ниша односно Канцеларије за младе и Управе за
образовање, културу, омладину и спорт са друге стране који су били финансијери
пројеката. Укупно је издвојено 3.000.000 динара и то 1.000.000 динара је
финансирала Управа за образовање, културу, омладину и спорт док је од стране
Канцеларије за младе издвојено укупно 2.000.000 динара и то 1.100.000 за
удружења и 900.000 за неформалне групе. Потписивању уговора су присуствовали и
градоначелник Ниша проф. др. Зоран Перишић, градски већник ресорно задужен за
омладину и спорт Милан Пешић, начелница Управе за за образовање, културу,
омладину и спорт Јелица Велаја, шеф Канцеларије за младе Мија Петровић као и
председница Савета за младе Адријана Анастасов. Укупно ће бити финансирано 14
пројеката, списак истих је објављен на сајту града Ниша.
5. септембра, деветнаесточлана радна група узванично почиње израду
Локалног акционог плана за младе; документ би требало да буде усвојен на
децембарској седници градског парламента, а јавна расправа биће организована
месец дана раније. Члан радне групе је и шеф Канцеларије за младе тако да је
Канцеларија за младе узела активно учешће у изради истог.
Дана 8.9.2013. у малој сали НКЦ-а успешно је обележен Међународни дан
писмености у организацији Канцеларије за младе града Ниша, Ротаракт клубом Ниш
као и општинским Канцеларијама за младе. Том приликом предавање је одржала
професорка Сузана Петровић која је говорила о туђицама у нашем језику као и
Милица Динић која је говорила о употреби родне равноправности у језику
Већ традиционално Канцеларија за младе града Ниша и сарањи са РРА Југ
организује семинаре за почетнике у бизнису па је тако било и месеца септембра, као
што су:
• 25-27.9.2013. у 10 сати у Канцеларији за младе граде Ниша одржана је Обука за
почетнике у бизнису
• 25-26.9.2013. у 9 сати у простору Услужног центра општине Медијана (ул. 9
Бригаде, бивша МК Браће Тасковић) одржана је обука о Припреми бизнис плана и
пословање са банкама
• 27.9.2013. у 9 сати у простору Услужног центра општине Медијана (ул. 9 Бригаде
бивша МК Браће Тасковић) одржана је обука Информационе технологије и
пословање.
Канцеларија за младе града Ниша сваког месеца у сарадњи са Регионалном
развојном агенцијом Југ организује вишедневне семинаре за почетнике у бизнису и
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потенцијалне предузетнике. У вези са тиме у Канцеларији за младе су додељени
сертификати свим полазницима који су од почетка године похађали обуку тј. њих 69.
Током истог месеца Канцеларија за младе града Ниша је спроводила пројекат
„Каријера по мери младих“ заједно са с Београдском отвореном школом а уз
финансијску подршку Министарства омладине и спорта. У првој половинио месеца
организован је сет вишедневних радиониоца о каријерном информисању и
саветовању младих а све у циљу што лакшег проналажења посла.
Како би се приближили већ познат концепт трка званих Run Challenge,
Канцеларија за младе града Ниша, на простору Нишке тврђаве, 6. октобра,
организовала је такмичење „Тврђавски изазов“. Ова спортска манифестација је
реализована у сарадњи са Спортским удружењем „Наиссус“. Такмичење се састојало
од 50ак учесника, који су се надметали у 13 вештачких и природних препрека, на
више локација у Нишкој тврђави, као и на Летњој позорници. На овај начин
промовисан је активан животни стил, а свима онима који се већ баве спортом и
здравим животом приуштен додатни адреналин.
Канцеларију за младе је посетила и невладина организација Амбасадори
слободног времена у склопу пројекта „Кутак за слободан тренутак“ који је у оквиру
пројекта Министарства омладине и спорта „Млади су закон – Нишавски округ“, који
реализује Центар за развој грађанског друштва Протекта. Циљ овог пројекта је да
младима приближимо могућност за квалитетније провођење слободног времена.
Информисали су се о раду Канцеларије за младе, као и могућностима које она пружа
ради заједничке сарадње.
Средином месеца октобра, у сарадњи са активистима Кампање за борбу против
говора мржње на интернету (No hate speech) организована је заједничка акција
испред Канцеларије за младе града Ниша. Овом приликом је истакнута обавеза
стварања безбедног мрежног простора за све кориснике интернета, а значајан део
вршачког насиља на интернету базиран је управо на говору мржње и
дискриминаторним ставовима према свему што је различито. Указано је пре свега да
је интернет место за тражење корисних информација попут оних о различитим
семинарима, едукативним програмима, стипендијама и слично.
Удружење Проактив у сарадњи са Канцеларијом за младе града Ниша и
Канцеларијом за младе ГО Медијана у Нишу реализовало је пројекат подржан кроз
конкурс Министарства омладине и спорта за подршку програмима којима се
остварује јавни интерес у области омладинског сектора на локалном нивоу, а који се
реализује у сарадњи удружења/савеза и канцеларија за младе. Током пројекта
спроведена је активност под називом ''Млади су толеранција'' чији је задатак
организовање "Тренинга за младиће о насиљу и родно заснованом насиљу“. Тренинг
је одржан током октобра у Канцеларији за младе Градске општине Медијана и трајао
четири дана од 18-21. октобра. На тренингу је едуковано 20 младића из Ниша о
превенцији насиља, родној равноправности, сексуалном и репродуктивном здрављу
и о превенцији злоупотребе дроге и алкохола. Овом приликом је основан клуб „Буди
мушко“. Водитељи обуке били су тренери удружења Центар Е8 из Београда.
Одржан је веома конструктиван разговор са делегатом ЕУ у Србији
господином Рамунасом Јанушаускасом. Постоји могућност отварања инфо центра
бећ почетком следеће године који би имао задатак да читав концепт Европске уније
приближи младима.
У оквиру израде Локалног акционог плана за младе, Министарство омладине
и спорта је наложило да Канцеларија за младе града Ниша прикупи 2.000 упитника
(500 запослени, 500 незапослени, 500 средњошколци, 500 - невладине
организације, спортисти, фолклорна друштва). Упитник се односи на потребе и
интересовања младих у локалној заједници, а који је имао за циљ да помогне
Канцеларији за младе да организује квалитетне програме и садржаје. Упитници су
18. октобра прослеђени ресорном Министарству.
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Крајем месеца октобра, обележена је завршница пројекта „Ниш у срцу“, који је
био финансиран од стране Канцеларије за младе и Управе за културу, образовање,
омладину и спорт. Потписани су уговори са новом групом од укупно 15 гритера и
гритерки. Они су у протеклом периоду појединачно или кроз институције у којима
раде пружили велику помоћ и подршку развоју локалног волонтерског Гритер
сервиса.
У истом временском периоду, одржана је завршна изложба пројекта „Будно
око“, који је такође финансиран од стране Канцеларије за младе и Управе за културу,
образовање, омладину и спорт. Овим пројектом неформалне групе Ни-фото скренута
је пажња на преблеме живота у Нишу и околини.
Канцеларија за младе је подржала акцију у оквиру пројекта удружења „Србија
за младе - Nis4Youth“, под називом „Промоција и развој омладинског туризма
Србије“. 1. и 2. новембра организовано је, у сарадњи са Туристичком организацијом
града Ниша, истраживање ставова младих о омладинском туризму и промоција
путовања Србијом. Акција је спроведена у центру града и окупила је велики број
младих, који су се кроз неформални разговор и анкету изјаснили о повољним
местима за излазак, провођење слободног времена, као и културно-историјском
наслеђу које туристи морају обићи.
Канцеларија за младе града Ниша је 8. новембра упутила допис свим јавним
предузећима и институцијама културе у граду Нишу. Идеја је била да се младим
људима без радног искуства омогући волонтирање у струци у трајању од 6 месеци.
Ово је неопходно, будући да је све већи број младих незапослених људи, са вишим и
високим образовањем, који нису у могућности да се запосле у струци и стекну
потребне компетенције за обављање датог посла.
''Константинијада'' је пројекат Волонтерског центра, одобрен за финансирање
од стране Канцеларије за младе града Ниша и Управе за културу, образовање,
омладину и спорт. Завршни догађај пројекта Константинијада одржан је у уторак, 19.
новембра на археолошком налазишту Медијана, где је ,након три квалификациона
квиза, одржан финални квиз. Три такмичара кренула су из центра града и завршила
такмичење на археолошком налазишту Медијана, где је проглашен победник и
уручена главна награда.
Канцеларији за младе града Ниша обратило се за заједничку сарадњу друштво
„Дух истока“, које већ другу годину за редом организује фестивал јапанског играног и
анимираног филма „Јапански зимски биоскоп“. Прошле године наведени фестивал
је одржан у Зајечару, у трајању од 3 месеца, док смо ове године помогли да се
фестивал организује и да се филмови прикажу и младима у Нишу. Договорено је да
се филмови приказују од 23. новембра, сваке суботе до 2014. године.
Средином месеца новембра, Канцеларију за младе града Ниша посетио је
државни Секретар за омладину и спорт Ненад Боровчанин. Он се у неформалном
разговору са носиоцима омладинске политике упознао са текућим проблемима и
плановима за наредни период. Државни секретар је указао на јединство свих
чинилаца приликом спровођења и деловања омладинске политике у граду Нишу.
У просторији Канцеларије за младе града Ниша одржан је састанак ради
договора о заједничкој организацији обележавања 1. децембра – Светског дана борбе
против сиде. Сарадња је остварена са организацијама које пружају подршку
неформалној групи окупљеној око ХИВ-а и то: Омладином ЈАЗАС-а, удружењем
грађана „Сунце“ и Институтом за јавно здравље Ниш. У организацији обечлежавања
1. децембра, подршку су пружили и Савет за младе Скупштине Града Ниша, Управа
за образовање, културу, омладину и спорт, Саветовалиште за младе Дома здравља,
Канцеларија за младе општине Медијана као и Буди мушко клуб.
Канцеларија за младе града Ниша је 29. новембра обележила прву годину
постојања. Заједно са општинским Канцеларијала за младе, чланом Градског већа
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града Ниша ресорно задуженим за омладину и спорт, Управом за културу,
образовање, омладину и спорт и Саветом за младе Скупштине Града Ниша одржан је
конструктиван састанак у просторијама канцеларије. Шеф Канцеларије за младе
града Ниша је изјавио да је већина времена проведена у успостављању сарадње са
релевантним локалним институцијама и омладинским организацијама, како би
заједнички радили на решавању проблема младих. Највећи проблем у овом тренутку
јесте незапосленост, те да ће сва енергија запослених у канцеларији бити усмерена да
се та стопа смањи. Такође је истакнуто да ће Канцеларија у наредном периоду бити
још боља у раду, доступнија младима, као и учинковитија. Члан Градског већа Града
Ниша ресорно задужен за омладину и спорт изјавио је да је сарадња између града и
канцеларије била добра, те да нема разлога да тако не буде у народном периоду.
Управа за културу, образовање, омладину и спорт и Канцеларија за младе Града
Ниша имају исти циљ, а то је побољшање положаја младих, а то је нешто на чему ће
активно наставити да раде.
Прве недеље децембра, у просторијама Канцеларије за младе града Ниша
спроведена је вршњачка едукација у оквиру обележавања 1. децембра – Светског
дана борбе против сиде. Системска вршњачка едукација је спроведена над
ученицима средњих школа, а реализован је сет креативних радионица које су
спровели Институт за јавно здравље и Омладина ЈАЗАС-а.
Дана 4. децембра, Канцеларија за младе Града Ниша је проследила свој
предлог Плана рада за 2014 годину свим невладиним организацијама и досадашњим
партнерима. Планирано је да сви дају предлоге за допуну и на тај начин себе и
заједничке активности уврсте у финални План рада Канцеларије за младе града
Ниша.
У сарадњи са организацијом Проактив и Канцеларијом за младе Општине
Медијана, а у оквиру пројекта одобреног од стране Министарства омладине и спорта,
реализована је акција на дан волонтера 5. децембра под називом „Млади су
уметност“. Постајала је целодневна активност у центру града, где је млади уметник
Лазар Крпојевић цртао мурал величине 4х2 метра на тему Ненасиље уз пратњу
музике и плесача. У оквиру ове акције увече је организован концерт младих бендова,
а карте за концерт су биле дељене волонтерима, као и свима заинтересованима у
Канцеларији за младе града Ниша.
Један од одобрених пројеката које је финансирао Град Ниш, тиме и
Канцеларија за младе Града Ниша, спроведен је пројекат промоције прве нишке
музичке компилације „URBANISH“, у продукцији Базе алтернативне уметности и
културе – Б.А.У.К. Први официјелни део промоције одржан је 25. децембра у кафеу
Труба где су премијерно преслушане одабране нумере и представљени уметници
који су подржани кроз конкурс и рад на компилацији. Ово је уједно и била прилика
за окупљање представника институција и организација културе, медија,
организација цивилног друштва и појединаца који се баве музиком или
организацијом културних, музичких и догађаја за младе. Други део промоције,
URBANISH party, одржан је у четвртак у клубу Feedback, где су се публици уживо
представили аутори са компилације.
Дана 30. децембра у Холу Градске куће организован је коктел за младе, где су
окупљени сви представници омладинске политике у граду, и кроз неформално
дружење дискутовано је о међусобној сарадњи града и невладиних организација.
Скуп је поздравио и Градоначелник града Ниша, који је истакао да је добио уверења
са највишег нивоа да ће Република помоћи граду, па се крајем идуће године очекује
бољитак посебно за младе и незапослене Нишлије.
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VI КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ДИЈАСПОРОМ
Канцеларија за сарадњу са дијаспором образована је 8.маја 2013. године за
обављање стручних послова побољшања веза исељеника са територије Града Ниша и
њихових организација cа градом; послове враћања поверења припадника дијаспоре
са територије Града Ниша у Град Ниш.
Најзначајније активности Канцеларије за
сарадњу са дијаспором, у
временском периоду од 18. маја 2013. године до 31. децембра 2013. године су:
Пројекти
Учешће у пројекту „Упознај државу Србију“ НАЛЕД-а, Амбасаде Швајцарске и
Теленор фондације 01.- 22. јул 2013. (организација тронедељне праксе у Градској
управи, ЈКП и приватном сектору за четворо студената из дијаспоре) – завршен.
Имплементација пројекта Јачање капацитета и активности Канцеларије за
дијаспору са фокусом на економски развој Града Ниша у партнерству Друштва
економиста Ниша и Града Ниша- Канцеларија за сарадњу са дијаспором, уз
финансијску подршку Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону РС –
завршен.
Учешће у пројекту „Запослимо Србију“ Канцеларије за срадњу с дијаспором и
Србима у регион - предвиђено је именовање контакт особа у локалним самоуправама
и градским општинама за пружање информација о инвестиционим потенцијалима и
(предлозима) пројеката (официр за везу) - у току.
Практиканти на стручном оспособљавању и на пракси: Израда Правилника и
Програма рада за лица на стручном оспособљавању; менторство и практичан рад;
писање извештаја и евалуација – у току.


Приказ послова и задатака које је сачинила Служба за послове
Градоначелника јесу активности које су предузете у циљу остваривања и
вршења функције Градоначелника Града Ниша.
На приказани начин, Извештај ове Службе представља рад
Градоначелника Града Ниша у претходном периоду.

Подносилац извештаја
Служба за послове Градоначелника
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На основу члана 80. став 7 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/2008),
Начелник Службе за послове Градоначелника, Градоначелнику Града Ниша
подноси,
И З В Е Ш Т А Ј
О најзначајнијим реализованим активностима Службе за послове
Градоначелника у временском периоду од 01. јануара 2014. године до 19. децембра
2014. године.
Чланом 4. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Служби за послове Градоначелника прописано је да се за обављање послова
из надлежности Службе образују следеће унутрашње организационе јединице:
I

II
III
IV
V

Одсек за послове Градоначелника,
- Група за административно-канцеларијске послове
- Група за организационо-протоколарне послове
- Група за контакте са медијима и информисање
- Група за приступ информацијама од јавног значаја
Одсек за међународне послове и сарадњу
Канцеларија за локални економски развој
Канцеларија за младе
Канцеларија за сарадњу за дијаспором
I ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Одсек за послове Градоначелника образује се за обављање правних, стручних,
оперативних, организационих, административно-техничких послова, послова
сарадње са локалним самоуправама, међународне сарадње, протоколарних и
информативних послова за потребе Градоначелника.
Најзначајније активности Одсека за послове Градоначелника, у временском
периоду од 01. јануара 2014. године до 19. децембра 2014. године:
Савет за грађанске иницијативе, вршење стручних и административних
послова, спровођење и реализација активности наведеног Савета.
Савет за грађанске иницијативе одржао је 3 седнице, примљено је и обрађено 7
иницијатива, отворена је званична адреса електронске поште Савета.
Социјално-економскисавет
Града
Ниша,
вршење
стручних
и
административних послова, спровођење и реализација активности наведеног Савета.
Социјално-економски савет Града Ниша одржао је 4 седнице.
Комисија за мирно решавање спорова насталих услед фактичког
изузимања земљишта из поседа ранијих власника, физичких и правних
лица без предходно вођеног управног поступка изградњом градских
саобраћајница и других објеката, комуналне инфраструктуре на
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територији Града Ниша, вршење стручних и административних послова,
спровођење и реализација активности наведене Комисије.
Комисија је одржала 7 седница, примљено је и обрађено 11 предмета.
Учешће у раду Комисије за јавне набавке при:
1. ЈП Дирекцији за изградњу града Ниша - преко 50 јавних набавки
2. Служба за одржавање и ИКТ – око 30 јавних набавки
3. Министарство регионалног развоја РС - набавке - реконструкција и доградња
ОШ „Десанка Максимовић“, „Војислав Илић“ и „Бранко Миљковић“, као и
поступак реконструкција улица у Нишу.
Учешће у раду Комисије за мирно решавање спорова насталих услед
уједа паса луталица пада на леду, на јавној површини и сл.
Током 2014. године одржано је 13 седница – обрађено је преко 300 предлога,
донето је преко 200 одлука о мирном решавању спора.
Учешће у раду Комисије за решавање притужби на рад органа
унутрашњих послова.
Током 2014. године, за месец дана функционисања новог састава Комисије
(члановима претходног састава истекао је мандат), одржане су три седнице комисије
и решене су три притужбе на рад органа ПУ Ниш.
Саставни део свакодневних активности Одсека за послове градоначелника су и
следеће активности: израда дописа управама и службама града, израда сагласности
градоначелника за покретање и реализацију поступака јавних набавки, израда
сагласности градоначелника за радно ангажовање по основу уговора обављању
привремених и повремених послова, израда решења градоначелника, израда
уговора, споразума, и меморандума.
Група за организационо-протоколарне послове
Група за организационо-протоколарне послове, у временском периоду од
01. јануара 2014. године до 19. децембра 2014. године је припремилаоко 50 пријема,
и то:
3. јануар – Пријем за одбојкашку репрезентацију Србије и обилазак Дома за децу без
родитељског старања „Душко Радовић“.
4. јануар - Град Ниш је суорганизатор утакмице другог кола квалификација за
светску лигу у одбојци.
11.јануар – Полагање венаца на споменик ослободиоцима поводом Дана ослобођења
Града Ниша од Турака.
13. јануар – Посета седишта одреда Жандармерије у Нишу и уручење пригодних
поклона награђеним припадницима нишког одреда.
27. јануар–Одржана је свечана академија Града Ниша, Нишке епархије и Војске
Србије поводом дана Светог Саве.
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7. фебруар – Град Ниш је Полицијској управи предао на употребу вишенаменско
возило марке „Фиат дукато“ за чију набавку је издвојено 2,3 милиона динара од
новца који граду припада од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје.
7. фебруар – Представници Града Ниша и Градске општине Пантелеј обишли су
радове на путу који се гради од села Церја до улаза у Церјанску пећину.
10 -13.фебруар – У Нишу је одржана 20. Конференција Међународног фонда за
јединство православних народа. Поред Србије, учесници скупа билу су и
представници: Бугарске, Црне Горе, Кине, Албаније, Летоније, Украјине, Русије,
Белорусије, Пољске, Румуније, Чешке, Словачке, Јерменије, Либана, Македоније,
Естоније, Уганде, Сирије, Грузије и Палестинске управе. Тема конференције одржане
у поводу 1700 година од доношења Миланског едикта била је „Држава – црква –
друштво, историјске лекције и перспективе“.
12.фебруар – Парастосом и полагањем венаца обележена је 72. годишњица пробоја
Логора на Црвеном крсту.
14. фебруар – Са компанијом Џонсон електрик потписан је Протокол којим су
регулисане међусобне обавезе за изградњу капацитета за напајање електричном
енергијом фабрике тог инвеститора у Радној зони „Север“.
26. фебруар - У Нишу је представљен нацрт Стратегије пољопривреде и руралног
развоја до 2024. године у сарадњи Министарством пољопривреде, шумарства и
водопривреде.
28. фебруар – У присуству министра грађевинарства и урбанизма у Влади Републике
Србије свечано је отпочела изградња станова за социјално становање у ламелама 5 и
6 на локацији у ул. Мајаковског у Нишу. Укупна вредност изградње ових станова је
око 160.000.000 динара, радове изводи предузеће „Тончев градња“ и рок за
завршетак радова је 425 дана.
3. март - Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић посетио је Гимназију "Бора
Станковић" у којој је реновирана Свечана сала. Новац за санацију оронуле Свечане
сале лична је донација градоначелника Перишића.
7.март – потписан је Уговор о донацији са компанијом "Јотел", која је поклонила
оптичке каблове граду Нишу. Донација у виду оптичких каблова ће бити од користи
за бољу сигурност грађана Ниша.
8.март - Градоначелник је министром омладине и спорта Вањом Удовичић уручио
стипендије најбољим студентима Универзитета у Нишу.
11. март - Потписан је Уговор о пословно-техничкој сарадњи са удружењем
"Спортикул" из Београда којим се прихвата учешће у реализацији пројекта "STREET
FOOTBALL".
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14. март – Градоначелник и Рукометни савез Србије поделили су захвалнице
волонтерима који су учествовали у организацији Европског и Светског првенства у
рукомету за жене.
15. март – Градоначелник је свечано отворио републичко такмичење из математике
у сали гимназије "Бора Станковић".
24. март – Градоначелник јеповодом обележавања Дана сећања положио венце на
споменик жртвама НАТО агресије.
25.март - Градоначелник је потписаоСпоразум о међусекторској сарадњи у процесу
заштите деце од злостављања и занемаривања на подручју града Ниша.
28. март – Градоначелник је свечано отворио фестивал науке „НАУК НИЈЕ БАУК“.
31. март – Градоначелник је отворио Инфо дан на Електронском факултету.
8.април – Градоначелник је присуствовао парастосу погинулим Нишлијама у
априлском, немачком бомбардовању Ниша у Другом светском рату.
26. април - Организован је пријем за Министарство за ванредне ситуације Русије
који су уручили колегама из Србије кључеве 10 теренских возила марке Лада Нива,
као део помоћи Српско-руском хуманитарном центру за реаговање у ванредним
ситуацијама.
22.април - Градоначелник је поводом Међународног дана планете Земље, засадио
дрво платана испред Градске куће.
9. мај – Градоначелник је положио венце на споменик Ослободиоцима Ниша
поводом обележавања Дана победе над фашизмом.
9.мај – Градоначелник је присуствовао обележавању Дана Европе у организацији
Канцеларије за младе и невладиног сектора.
23. мај – Градоначелник је пратио конвој хуманитарне помоћи из Ниша са преко 60
тона неопходних хигијенских средстава и воде за поплављена подручја.
28. мај - Организован је пријем за младе амбасадоре културе.
29. мај – Организован је пријем за одбојкашку репрезентацију Србије и Русије.
29.мај – Градоначелник је са донаторском компанијом ''Нивеа'' свечано отворио
новоизграђено дечје игралиште иза вртића ''Славуј''.
29. мај – Градоначелник је потписао Споразум о међусекторској сарадњи и
поступању у случајевима насиља у породици и заштити жртава породичног насиља.
30. мај – Градоначелник је присуствовао традиционлној матурантској паради.
31.мај – Градоначелник је присуствовао парастосу у Ћеле кули и положио
венцеповодом обележавања 205-те годишњице Боја на Чегру.
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2.јун – Градоначелник је присуствовао Бдењу и предаји лабарума поводом
обележавања градске славе – св. цар Константин и царица Јелена.
3. јун - Градоначелник је присуствовао отварању тродневног, традиционалног,
научног скупа „Ниш и Византија'' на Универзитету у Нишу.
4. јун – Градоначелник је присуствовао свечаним откривању табле са називом улице
и званично је Шарпланинска улица преименована у Курску. Свечаности су
присуствовали представници: Амбасаде Русије и градова Курск и Белгород.
4. јун – Приређен је пријем за освајаче рукометног купа Србије РК „Железничар“ из
Ниша.
5. јун – Приређен је пријем за десет ученика основне школе из Доње Брњице на
Косову и Метохији у Градској кући.
7. јун – Поводом Дана полиције најбољи представници Полицијске управе Ниш
награђени су златницима са ликом цара Константина.
12. јун – Приређен је пријем и уручена је награда Бранко Миљковић песнику Дејану
Илићу за књигу песама Катастар у издању Народне библиотеке „Стефан
Првовенчани“ из Краљева.
14. јун - Поводом Светског дана добровољних давалаца крви, а под мотом "Дајте крв
онима које дарују живот" у Градској кући одржана је свечаност на којој су уручене
награде вишеструким даваоцима крви. Признања је уручио Град Ниш, заједно са
Црвеним крстом Ниша и Заводом за трансфузију крви Ниш.
23. јун – Приређен је пријем за бившу америчку астронауткињу Маршу Ајвинс.
26.јун - Поводом обележавања Светског дана борбе против злоупотребе и
кријумчарења дрога у организацији Управе за омладину и спорт, Центра за
промоцију здравља Института за јавно здравље Ниш и Клинике за заштиту
менталног здравља Ниш, одржана је стручна конференција у Градској кући у Нишу.
28. јун – Градоначелник је уручио новчане награде ученицима основних и средњих
школа из Ниша који су на републичким и међународним такмичењима освојили
једно од прва три места.
28. јун – Градоначелник је присуствовао Видовданској свечаности у порти Саборне
цркве на којој је ученицима генерације нишких основних школа додељена пригодна
награда.
28. јун – Приређен је пријем за волонтере који су учествовали у хуманитарним
акцијама прикупљања помоћи за становништво поплављених крајева Србије.
3. јул
– Градоначелник је присуствовао свечаномотварању
интернационалних хорских свечаности.

25. јубиларних

18. јул – Градоначелник је примио ученике гимназија „Светозар Марковић“ и „Бора
Станковић који су на Олимпијади математичара у Кејптауну освојили медаље.
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18.јул – Градоначелник је примио учеснике Студентског фестивала фолклора који
организује Студентски културни центар у Нишу.
28. јул – Градоначелник је поводом обележавање Стогодишњице почетка Првог
светског рата положио венце на споменик Ослободиоцима Ниша и учествовао на
свечано – радној седници Владе Републике Србије одржаној у Нишу.
8. август – Градоначелник је примио волонтере џез фестивала „Нишвил“.
12. август – Градоначелник је заједно са министром омладине и спорта Вањом
Удовичићемсвечано уручио уговоре о финансирању и суфинасирању омладинских
пројеката.
15. август – Градоначелник је уручио награду за животно дело истакнутој џез
уметници Нади Павловић током фестивала „Нишвил“.
23. август - Свечано је отворен 49. Фестивал глумачких остварења домаћег играног
филма. На Фестивалу је приказано дванаест филмова у званичном програму.
29. август – Организована је презентација истраживања о потребама младих у
Нишу.
1. септембар – Организован је обилазак неколико основних и средњих школа
поводом почетка нове школске године.
1. септембар – Обележен је Дан младих града Ниша.
1. септембар – У селу Сићево свечано је отворена Ликовна колонија.
5. септембар
– Организован је пријем надбискупа Станислава Хочевара и
представник Хуманитарне организације Каритас.
8. септембар – Свечано је отворено Одељење Канцеларије за људска и мањинска
права Владе Републике Србије.
12. септемар – Свечано је отворена фабрика компаније Џонсон електрик у Нишу.
12. септембар – Свечано је отворена Књижевна колонија Сићево.
15. септембар – Организована је додела признања „Капетан Миша Анастасијевић“
најуспешнијим појединцима Нишавског управног округа.
17. септембар – Организован је пријем за најуспешније спортисте града Ниша.
19. септембар – Организован је Тесла конвој.
19. септембар –Организовано је потписивање Повеље за активно учешће у кампањи
"Дан без аутомобила".
1. октобар - Отворена је Народна кухиња у Нишу.
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7. октобар – Приређен је пријем за делегацију Приморско – Горске жупаније из
Хрватске.
12. октобар – Полагањем венаца на споменик војводи Петру Бојовићу обележен је
Дан ослобођења Града Ниша у Првом светском рату.
14. октобар – Полагањем венаца на споменик Ослободиоцима Ниша на Тргу краља
Милана и у Спомен – парку Бубањ обележена је седамдесетогодишњица ослобођења
Града Ниша у Другом светском рату.
10. новембар – Приређен је пријем за Емануела Паија светски познатог флаутисту
швајцарско-француског порекла и познатог бугарског диригента Свилена
Симеонова.
11. новембар – Парастосом и полагањем венаца на Српском и Енглеском војничком
гробљу на Делијском вису обележен је Дан потписивања примирја у Првом светском
рату.
14. новембар – У сали Народног позоришта у Нишу свечано је затворен јубиларни
40-ти Нимус.
14 и 17. новембар – Организован је презентација нацрта Стратегије за бригу о
младима Града Ниша за период од 2015-2020. године.
18. новембар – Организована је ватерполо утакмица првог кола Светске лиге између
репрезентација Србије и Шпаније.
24. новембар – Градоначелник је присуствовао освећењу реновиране цркве
Св.краља Стефана Дечанског у кругу Казнено-поправног завода у Нишу.
24. новембар – Градоначелник је присуствовао свечаном отварању новоизграђене
зграде Института за кардиохирургију и трансплантацију
27. новембар - Поводом Светског дана сећања на жртве саобраћајних несрећа
Градоначелник је присуствовао интерактивном предавању за ученике млађих
разреда о безбедности деце у саобраћај у основној школи „Мирослав Мика Антић“.
27. новембар – Организовано је традиционално уручење књижевне награде „Стеван
Сремац“.
01. децембар - Организован је пријем за новог амбасадора Јужне Кореје у Србији и
представнике фабрике Јура и Шин Вон.
01.децембар –Градоначелник је потписао Уговор о Клиничком центру Ниш“ између
Града Ниша и компаније „Дон дон“.учешћу у хуманитарном пројекту под називом
„Динар за куповину инкубатора
09. децембар - Читањем текста „Нишке декларације“ испред Официрског дома на
кеју крај Нишаве обележена је 100. годишњица
доношења овог значајног
историјског документа.
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11. децембар – Градоначелник је свечано отворио производни погон данске
компаније "Микелсен електроникс".
13. децембар - Градоначелник је присуствовао седници Управног одбора Српскоруског хуманитарног центра на којој су сумирани резултати рада у 2014. години.
12.децембар – Организован је традиционални новогодишњи концерт у сарадњи са
Генералним конзулатом Републике Бугарске у Нишу.
Група за контакте са медијима и информисање
Сталне активности
Послове информисања у периоду од 1.1.2014. године до 19.12.2014. обављала су
2 запослена. Један запослени обављао је послове одржавања интернет презентације
и техничке подршке, што подразумева израду и објаву вести (обрада текстова за
објаву, лекторисање, обрада фотографија), припрема објава и огласа, објављивање
материјала седница Градског већа, израда графичких радова по захтеву
Градоначелника, Градског већа и Службе, као и информатичка, техничка и стручна
подршка.
Једно лице обављало је послове који се односе на сарадњу са медијима и
обавештавања јавности о активностима градоначелника и Градског већа.
Прес служба остварује свакодневни контакт са 27 редакција којима се путем
дописа, видео материјала и електронске поште достављају обавештења о
активностима градоначелника и Градског већа. Поред локалних медија о свим
активностима редовно сe обавештавају и дописништва писаних и електронских
медија са националном покривеношћу. Електронским путем, преко "прес стране"
која се налази на сајту Града Ниша, редакције локалних медија и дописништава у
Нишу добијају саопштења и обавештења о активностима руководства града.
Прес служба обезбедила је комуникациону подршку важним догађајима у
Нишу и координисала промотивне активности појединачних пројеката.
Статистика
У периоду од 01.12.2014. године до 19.12. 2014. године:





објављене су 792 информације о активностима локалне самоуправе;
медијима је достављено 147 обавештења;
припремљено је медијско праћење око 455 догађаја у Градској кући, као и на
другим локацијама и медијско праћење рада Градског већа
припремљено је одржавање око 157 конференција за новинаре.

Интернет активности
На званичној интернет презентацији Града Ниша објављено је:




најшира информација о Нишу која домаћој и страној јавности презентује све
карактеристике и потенцијале Града Ниша,
дневне информације о раду локалне самоуправе,
информације организоване у неколико рубрика: вести, најаве догађаја,
саопштења, обавештења, активности градоначелника, Градског већа,
Скупштине града, градских општина и јавних предузећа,
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акти Градског већа, одлуке Скупштине града, иницијативе, конкурси,
обавештења и јавне расправе,
састав и организација Градског већа, Скупштине града и Градске управе,
делокруг послова свих градских управа и служби као и скупштинских тела и
тела Градског већа,
контакт телефони и e-mail адресе путем којих грађани могу да комуницирају
са надлежнима у Граду Нишу. На тај начин грађанима је омогућена бржа
комуникација са градским управама и службама с обзиром на то да су јасно
наведене области и послови који су у надлежности Града,
део званичне презентације намењен је пре свега пословном свету путем којег
заинтересовани инвеститори могу да добију комплетну информацију о томе
какве су могућности инвестирања у Нишу.

Прес служба одговара и на поједина питања грађана која стижу на e-mail
адресу info@ni.rs и press@ni.rs. Питања се односе на активности градоначелника,
Градског већа и рад Градске управе. Е-mail адреса info@ni.rs функционише као
услужни сервис путем којег грађани добијају одговоре.
Група за приступ информацијама од јавног значаја
Служби за послове градоначелника пристигло је 28 за слободан приступ
информацијама од јавног значаја и исте су прослеђене надлежним управама и
службама града, као и предузећима и установама на даље поступање.
У 2014. години Одсеку за приступ информацијама од јавног значаја, права
јавности и грађана обратило се лично 352 и телефоном 247 грађана. Питања и
проблеми грађана односе се на: тежак материјални положај, незапосленост,
нерешено стамбено питање, док групе грађана имају питања у вези са решавањем
конумалних проблема и примедбе на рад Управе за планирање и изградњу, Управе
за имовину и инспекцијске послове и ЈП Дирекција за изградњу града.
Редовно се ажурира Информатор о раду Службе за послове градоначелника и
доступан је интернет презентацији Града Ниша.
II ОДСЕК ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЛОВЕ И САРАДЊУ
Одсек за међународне послове и сарадњу образује се заобављање стручних,
организационих и административно-техничких послова који се односе на
остваривање и реализацију контаката и сарадње са субјектима међународног права.
Најзначајније активности Одсека за међународне послове и сарадњу, у
временском периоду од 01. јануара 2014. године до 19. децембра 2014. године:
Радни састанци са инвеститорима


Радни састанци са тимом компаније Џонсон Електрик и тимом Града Ниша на
релазицији инвестиционог пројкта отварања производног погона компаније
Џонсон Електрик у Нишу (јануар - септембар)
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Радни састанци са тимом Града Ниша, Регионалне развојне Агенције Југ, ЈП
Аеродром Ниш и представницима low-cost компанија на реализацији пројекта
успостављања редовних линија са нишког аеродрома (јануар –новембар 2014)
Одржан је радни састанак са италијанском фирмом Kirey из Милана. (октобар)
Потписан је уговор са мађарском лоу-кост авио компанијом ''Визер'' о
успостављању авио саобраћаја до Базела. (децембар)
Отворен је производни погон хотмелта данске компаније Микелсен.
(децембар)
Међународне активности

Фебруар
 Састанак са замеником амбасадора Израела у Србији господином Итај
Милнером. Током састанка било је речи пре свега о економским видовима
сарадње града и ове медитеранске државе. Гости из Израела посебно су
заинтересовани за област ИТ индустрије, снабдевање водом и капацитета за
пречишћавање отпадних вода и депонија. Посебно интересовање постоји и за
област пољопривреде и то у домену финансирања пројеката који се тичу
изградње стакленика и система за наводњавање.
Март
 Потписан је Меморандум о разумевању са Делегацијом Еу у Србији којим ће
се кренути у реализацију пројекта отварања Инфо кутка Европске уније у
Нишу.
 Посета пословне делегације из Немачке
Април
 Састанак са Амбасадором САД-а у Србији Мајклом Кирбијем приликом
отварања ИКТ кластер академије подржане од стране УСАИД пројекта
одрживог локалног развоја.
 Састанак са Њ.Е. амбасадором Италије у Србији Ђузепе Манцом. Разговарало
се о даљем развијању привредне и културне сарадње.
 Састанак са Амбасадором Аргентине у Србији Њ.Е. Рикардо Ф. Фернандеза.
Током састанка било је речи о развоју културно привредне и научне сарадње
две земље, а посебно је наглашено да је Ниш један од ретких градова у Србији
који је недавно формирао Jужноамерички културни центар чији је задатак у
унапређење свих видова сарадње овог региона и земаља Латинске Америке.
Мај
 Захваљујући разумевању Амбасаде Индије у Србији за ситуацију у којој се
нашла наша земља након мајских поплава, а у сарадњи са Индијским саветом
за културу у Њу Делхију, организован је хуманитарни концерт
традиционалног индијског плеса, чији је приход био намењен поплављеним
подручијима у Србији.
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Јун
 Састанак са амбасадором САД-а у Србији Мајклом Кирбијем приликом
отварањановог простора за дневни боравак старијих дементних особа у
Геронтолошком центру у Нишу, који је изграђен уз помоћ донације Европске
команде оружаних снага САД-а.
Јул
 Састанак са аташеом за академско образовање Либије при амбасади у
Београду и делегацијом из Либије.
 Састанак са амбасадором Краљевине Норвешке у Србији Њ.Е. Нилс Рагнар
Камсвог, обилазак сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља и
Бизнис инкубатор центра.
Октобар
 Одржана је презентација Извештаја Европске комисије о напретку наше
земље када је у питању интеграција ка Европској унији. Извештај о напретку
презентовао је заменик шефа мисије ЕУ у Србији господин Оскар Бенедикт и
Градоначелник Ниша.
Новембар
 Састанак са амбасадором САД-а у Србији Мајклом Кирбијем приликом
промоције прве генерације ИКТ кластер академије у Нишу подржане од
стране УСАИД пројекта одрживог локалног развоја.
 У Нишу је одржана Генерална скупштина новооснованог Клуба српскоамеричког пријатељства и сарадње, чиме је овај клуб званично почео са радом.
Генералној скупштини Клуба српско-америчког пријатељства и сарадње
присуствовали су амбасадор САД у Србији Мајкл Кирби и градоначелник
Ниша проф. др Зоран Перишић.
 Састанак са амбасадором Хрватске Њ. Е. господином Горданом Маркотићем.
Овом приликом било је речи о економској сарадњи и то у области машинске и
прехрамбене индустриjе и трговине, као и о сарадњи у ваздушном саобраћају
између Ниша и Истарске региjе.
 Састанак са делегацијом Канцеларије УН-а за Србију и УНМИК-а.
 Састанак са се новим амбасадором Јужне Кореје у Србији и менаџментом
корејских компанија Јура и Шин Вон.

Сарадња са друштвено одговорним компанијама


Компанија НИС а.д. Нови Сад подржала је 164 пројекта са 110,5 милиона
динара за пројекте које ће реализовати удружења грађана, спортска и
струковна удружења са седиштем на територији 11 општина са којима
компанија има споразум о сарадњи. Из Ниша је подржано 13 пројеката у
укупном износу од пет милиона динара.
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Град Ниш и Компанија "Дон Дон", односно нишки "Житопек", потписали су
уговор о сарадњи и започели хуманитарну акцију "Динар за инкубатор" у којoj
кључну улогу играју грађани. У наредна три месеца, од 1. децембра до 1. марта
по динар од сваког купљеног белог или резаног хлеба биће опредељен за
инкубатор који ће бити дониран Дечјој интерној клиници нишког Клиничког
центра.

Сарадња градова
Март
 Посета делегације из Жиронда (Француска) поводом месеца Франкофоније у
Нишу и наставка децентрализоване-билатералне сарадње Града Ниша са
Генералним саветом Жиронда. Ова сарадња је започета у октобру 2012. након
састанка Градоначелника Ниша са шефом Мисије за међународну сарадњу и
односе при Генералном савету Жиронда. На том састанку је договорено да се
започне сарадња која ће бити посвећена младима, култури и заштити животне
средине. Овакав договор је довео до конкретних пројеката сарадње чији су
актери из области образовања, културе и цивилног друштва.
Јун


Делегације града Белгорода и Курска боравиле су у Нишу, а наставак добре
сарадње формализован је потписивањем споразума са градом Белгородом.

Септембар


Протоколарни сусрети са делегацијом
Градоначелником Славком Вучуревићем.

Града

Требиња

предвођеном

Октобар




Заменик градоначелника Охрида Ангел Јанев посетио је Град Ниш. Након
пријема у Градској кући, организовани су радни састанци са представницима
Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине,
представницима средње електротехничке школе ''Никола Тесла'', као и са
деканом Електронског факултета, у циљу успостављања шире сарадње између
Охрида и Ниша.
Делегација кабинета градоначелнице Софије била је гост Града Ниша поводом
одржавања тренинга за финансирања пројеката из области културе и
археологије који су организовали за градове из источне Србије.
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Братимљења


Амбасади Туниса у Београду предато је писмо о намерама за братимљење са
градом Бизерта, који је имао велику улогу током Првог светског рата у
збрињавању српских војника.

Студијска путовања
Јун


На позив Амбасаде Републике Србије у Бриселу организовано је студијско
путовање за представнике Града Ниша и ЈП Аеродром Ниш везано за сарадњу
између секундарних аеродрома у Србији и аеродрома у Лијежу и Шарлеруа у
Белгијиу организацији Одељења за спољне послове регија Валонија и Брисел
и Агенције за промоцију инвестиција и извоза регије Валонија. Одржани су
састанци са менаџментом аеродрома у белгијским градовима Шарлеруа и
Лијежу, менаџментом Мреже за аеротренинг Валоније и директором Одељења
за спољне послове Регија Валонија и Брисел. Делегација Града Ниша и
Аеродрома „Константин Велики“ Ниш искористила је ово студијско путовање
да презентује потенцијале како Града Ниша а посебно Аеродрома Ниш и да се
упозна са начином функционисања регионалних аеродрома у Белгији,
доступним фондовима за пружање подршке развоју регионалних пројеката
посебно развоја регионалних аеродрома, могућностима сарадње са “лоу кост“
авио компанијама и успоствављању летова са нишког аеродрома и да договори
будуће модалитете сарадње између горе наведених аерoдрома и Града Ниша.

Програми и пројекти


Пројекат Модернизација железнице: припрема пројектне документације за
железничку обилазницу око Ниша. Град Ниш је део Управног одбора пројекта
заједно са Министарством саобраћаја и Акционарским друштвом Железнице
Србије. Пројекат финансира ЕУ делагација у Србији.



УСАИД пројекат одрживог локалног развоја, у спровођењу активности у
оквиру Програма привлачења инвестиција, организовао је презентације
инвестиционих потенцијала градова и општина које располажу грађевинским
земљиштем и објектима на локацијама на којима су потпуно разрешени
имовинско-правни и статусни односи.У периоду од 30.јуна до 4.јула, 2014.
године
представници општина Нови Сад, Лесковац, Врање и
Нишпрезентовали су италијанским привредницима пројекте и гринфилд
локације у власништву локалне самоуправе као и предности инвестирања у
Србији. Територијалне асоцијације привредника Конфиндустрије у Италији
из регија Венето (Местре) и Кампање (Милано) биле су домаћини ове мисије
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јер се тамошња привредна структура и равијеност појединачих сектора
најбоље уклапа са привредном традицијом горе наведених општина.


Редовни пројектни састанци партнера у пројекту „Подршка локалним
самоуправама у Србији у процесу евроинтеграција. Током радних састанака
делегације градова Векша (Шведска) Кула, Варварин и Ниш проучавале су
аспекте енергетике на локалном нивоу, укључујући однос сектора енергетике и
третмана отпада, урбано планирање и политчку посвећеност. Припрема
енерегетских мапа за општине у Србији је главни циљ овог пројекта



Потписан је партнерски споразум о имплементацији пројекта "Имовина
локалне самоуправе у процесима европских интеграција" између Града Ниша
и Града Пирота. Пројекат се реализује у оквиру програма Exchange 4. Општи
циљ пројекта је успостављање одрживог модела управљања имовином, кроз
дефинисање портфолија имовине и праћење функционалних и финансијских
резултата. Специфични циљ пројекта је управљање имовином и
координирање активности и праксе којима локална самоуправа оптимално и
одрживо управља својом физичком имовином, ризицима и расходима у току
животног циклуса имовине, а у сврху остваривања употребе, одржавања,
коришћења и располагања.



У оквиру програма Exchange 4 реализује се пројекат Подршка у изради
локалног плана управљања отпадом у сарадњи са Сталном конференцијом
градова и општина. Циљ пројекта је унапређење стратешког планирања
управљања отпадом кроз израду и усвајање ревизије Локалног плана
управљања отпадом на територији Града Ниша.



Потписан уговор о сарадњи између Града Ниша и организације Хелп и КПЗ-а
Ниш о сарадњи на компоненти пројекта "Смањење сиромаштва и унапређење
могућности
запошљавања
маргинализованих
и
угрожених
група
становништва у Србији". Део овог пројекта је усмерен на стварање могућности
за запошљавање маргинализоване групе осуђеника који казну служе у
Казнено поправном заводу у Нишу. Хелп ће подржати 10 осуђеника са
територије Ниша, након периода извршења казне, са циљем ресоцијализације
кроз помоћ у започињању пословне делатности. Поред појединачних
донација, биће опремљене кројачка и занатска радионица КПЗ-а Ниш
одржане радионице интеграције осуђеника по извршењу казне, и додатно
стручно образовање и обука осуђеника и запослених у Казнено поправном
заводу Ниш.



Праћење редовних активности међународних организација и мрежа чији је
члан Град Ниш као што су Лига историјских градова, Асоцијација агенција
локалне демократије, Европски градови против дрога, Energy Cities - европска
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асоцијација локалних власти које се баве креирањем своје енергетске
будућности, организација Градоначелници за мир.


Активно учешће у пројектним активностима Канцеларије УН-а за смањење
ризика од катастрофа у оквиру кампање Учинимо градове отпорнијим – Мој
град је спреман.

Повеље/ Декларације/ Споразуми
Јул


Лидери 11 локалних самоуправа - међу њима и Град Ниш потписали су
Декларацију о уласку у програм цертификације по регионалном BFC (Business
Friendly Certification) стандарду. (Business Friendly Certification – BFC SEE) је
процес који промовише стандарде ефикасне и транспарентне локалне
администрације и омогућава оцену квалитета услуга и информација које
општине пружају инвеститорима и привредницима. Цертификација је
намењена свим општинама и градовима у Србији који желе да унапреде
услове за пословање у својим срединама, привуку нове инвестиције и
подстакну развој локалне економије. Инвеститорима БФЦ СЕЕ цертификат
служи као стандардизован механизам за процену локалних услова за
пословање и указује на то које општине у региону имају најповољнију климу за
улагање.

Август
 Градоначелник Ниша, у име Града Ниша, потписао је Европску повељу о
родној равноправности на локалном нивоу. Савет европских општина и
региона (ЦЕМР), као асоцијација локалних и регионалних власти из више од
30 земаља Европе, усвојио је 2006. године Европску повељу о родној
равноправности на локалном нивоу. До сада је Повељу потписало више од
1370 европских локалних и регионалних управа. Европска повеља о родној
равноправности на локалном нивоу је документ који даје јасан преглед свих
области рада локалне власти у којима је неопходно уважити принцип једнаких
могућности. Родна равноправност претпоставља да постоје једнаке могућности
за мушкарце и жене да допринесу културном, политичком, економском и
социјалном напретку, као и да имају идентичне могућности да уживају све
користи од напретка једне заједнице.
Октобар


У Градској кући, потписан је и протокол о сарадњи између Града Ниша,
Српско-руског хуманитарног центра и Универзитета у Санктпетербургу.
Предмет овог Споразума је уједињење стручњака страна потписница са циљем
оснивања ефикасаног система обуке специјалиста и спровођења истраживања
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са ангажовањем високо квалификованих стручњака у области заштите од
пожара, превенције и ликвидације ванредних ситуација.
Градоначелник Ниша је у име Града Ниша потписао Пакт градова и региона
за заустављање сексуалног насиља над децом Град Ниш се као и многи
Европски градови сврстао у ред одговорних градова који штите и промовишу
безбедност деце и младих који живе на њеној територији.

III КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Канцеларија за локални економски развој образује се за обављање стручних
послова унапређења локалног економског развоја, привлачења нових инвестиција,
подршке локалној пословној заједници, промоције предузетништва и стварања
предуслова за повећање квалитета живота, економског развоја Града Ниша.
Најзначајније активностиу временском периоду од 01. јануара 2014. године до
19. децембра 2014. године:
ПРИВЛАЧЕЊЕ НОВИХ И ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋИХ
ИНВЕСТИЦИЈА








Benetton – наставак реализације инвестиције. Тренутно запослено 1600
радника. Тражен продужетак рока од државе за запошљавање до 2000
планираних радника
Johnson electric - пружање логистичке подршке реализацији инвестиције
(прикључење на електричну енергију капацитета 1,5 МW, припрема главног
пројекта, решавање имовинско-правних односа и изградње главног вода за
снабдевање електричном енергијом капацитета 10 МW, решавање имовинскоправних односа и изградње канализације тј. поповачког колектора).
Miккelsen electronics – пружање логистичке подршке реализацији
инвестиције – Почели са радом у изнајмљеном објекту на Чамурлијском путу.
Тренутно 15-так запослених. Прва фаза око 60 – до краја 2014. Друга фаза
преко 100 запослених до краја 2016. Свечано отварање фабрике
11. децембра 2014.
Обрада око 50 упита инвеститора, прибављање информација, припрема
документације о локацијамаза потенцијалне инвеститоре, између осталих и
за: Carbotech – кооперант Џонсон електрика – електро индустрија;
Quada– шопинг мол; WolfTheiss (Strasser grupe) – шопинг мол;
Forschner; Терен Конс; Mei Ta Industrial Co Ltd; Lear Corporation;
Boxmark иDELPHI.
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АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ КОЈИ ПОСРЕДНО УТИЧУ НА ОТВАРАЊЕ НОВИХ
РАДНИХ МЕСТА






Израда студије изводљивости за:
- Логистички центар на Аеродрому – Логистичка зона Ниш
- за локацију Индустријске зоне у Бул. Ивана Милутиновића.
Израда тизера и маркетиншког материјала за браунфилед локације
(Поморавље, Јастребац, Пивара) са УСАИД СЛД програмом– Тизери урађени
и у хард копију.
Израда Акционог плана одрживог развоја града Ниша за период
2015. – 2020.



Сарадња са АМБЕРО / ГИЗ пројектом - Унапређење управљања земљиштем
на локалном нивоу – Ревитализација браунфилд комплекса ЕИ.



Учешће у пројекту УСАИД-а Програм одрживог локалног развоја:
Међуопштинска сарадња, праћење пројектних активности на идентификацији
и ревитализацији браунфилд инвестиционих потенцијала, као и Програму
привлачења инвестиција кроз тренинг програм намењен представницима
КЛЕР-а унапређење знање и вештине у области привачења инвестиција.



Сарадња са НАЛЕД-ом:
- Активно ућешће и сарадња на спровођењу пројекта „Јачање доброг
управљања на локалу“– пројекат финансира Амбасада Финске – Град Ниш
је „пилот град“.
IV КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

Канцеларија за младе образује се обављање стручних послова унапређења
омладинске политике у области образовања, спорта, коришћења слободног времена,
повећања запослености, информисања, здравства, културе, равноправности полова,
спречавању насиља и криминалитета на територији Града Ниша.
Најзначајније активности Канцеларије за младе, у временском периоду од 01.
јануара 2014. године до 19. децембра 2014. године:
Канцеларија за младе је учествовала у спровођењу 9 пројеката, 5 партнерских
активности, 14 акција и пружила је подршку реализацији 9 манифестација.
Такође спроведен је Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката
за младе за који је обезбеђено 3 милиона динара од којих је 2 милиона са позиције
Канцеларије за младе, док је 1 милион са позиције Управе за омладину и спорт Града
Ниша. Са позиције Канцеларије за младе финансирано је 13 пројеката, а са позиције
Управе за омладину и спорт 7 пројеката.
Канцеларија за младе је учествовала у спровођењу:
1. истраживања тренутних реалних проблема и потреба младих у локалној
заједници
2. израде Стратегије за бригу о младима Града Ниша 2015-2020. и
3. израде Локалног акционог плана за младе Града Ниша 2015-2020.
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4. израде Акционог плана одрживог развоја града Ниша за период 2015-2020.
где је у оквиру радног тима за Стратешки правац Друштвени развој, формиран
подтим за развој младих
Канцеларија за младе је уступила свој простор за одржавање бројних
радионица, предавања, активности, и постала је центар за окупљање младих Града
Ниша, пружање подршке њиховим идејама и сарадњу са свим чиниоцима
омладинске политике.













Почетком јануара месеца одржана је манифестација, турнир у
баскету, у периоду од 9. до 12. јануара 2014. у организацији ГО Медијана,
Омладинског кошаркашког клуба Јуниор и Канцеларије за младе Града Ниша.
15.01.2014. од 17 часова Канцеларија за младе је пружила подршку одржавању
манифестације - изложба освојених одличија наше кошаркашке
репрезентације. Изложбу је отворио садашњи селектор, а некадашњи
врхунски репрезентативац, Александар Ђорђевић у просторијама Канцеларије
за младе.
30. јануара је спроведена партнерска активност "Еко млади" у
сарадњи Удружења грађана "Проактив", Канцеларија за младе Града Ниша и
Канцеларија за младе ГО Медијана. Значајни партнерису и ЈКП "Медиана"
као и Југо-импекс д.о.о. Постављене су посуде у четири ИДЕА објеката, где су
суграђани могли одлагати батерије.
Друге недеље фебруара у оквиру пројекта „Каријера по мери младих“
одржан је други сет радионица Канцеларије за младе Града Ниша о
планирању каријере,док је први сет био септембра 2013. Радионице су се
одржавале у Услужном центру ГО Медијана у периоду од 10-13. фебруара,
2014. године, док је индивидуално каријерно саветовање уследило након тога у
просторијама Психолошког саветовалишта. У целом пројекту је учествовало
преко 30 младих људи .
Пројекат „Каријера по мери младих“ спроводи Београдска отворена школа
уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије и
стручну подршку Националне службе за запошљавање.
11. априла, спроведена је акција доделиле сертификата полазницима
Обуке за почетнике у бизнису коју је спровела Регионална развојна
агенција Југ у 2013. години у просторијама Канцеларије за младе Града Ниша.
Крајем месеца априла, спроведена је партнерска активност промотивноеколошка шетња “Стазама академика Јосифа Панчића” поводом дана
планете Земље и дана рођења првог председника Српске академије наука и
уметности, проф. др Јосифа Панчића.
Пројекат "Предузми нешто вешто" организује се у оквиру НАПОР
пројекта "Уз добар алат вештина је занат" који је финансиран од стране
Министарства омладине и спорта Републике Србије и УСАИД-а, у партнерству
са Канцеларијом за младе Града Ниша, Амбасадорима културе и Отвореним
клубом. Током маја и јуна месеца, одржане су радионице са младим
ученицима/ама III и IV године средњих школа и судентима/кињама I и II
године факултета.
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за
младе у 2014. годиније расписан у четвртак 7. маја на основу члана 9. став 1.
Одлуке о младима („Службени лист Града Ниша“, број:15/2013) чији је циљ
унапређивање друштвеног положаја младих и промовисање унапређења
квалитета живота младих. Конкурс је објављен на званичној интернет
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презентацији Града Ниша на адреси http://www.ni.rs/javni-oglasi.html, и трајао
је месец дана од дана обављивања.
На Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката за
младе у 2014. години пристигло је укупно 42 предлога пројекта. Формирана
је Комисија за избор пројеката за младе, коју су чинили представници
невладиног сектора и градских институција. Комисија је донела одлуку о
финансирању 20 омладинских пројеката од стране Града Ниша у укупном
износу од 3.000.000,00 рсд. Са буџетске позиције Канцеларије за младе Града
Ниша, одобрено је финансирање 13 омладинских пројеката у укупном износу
од 1.965.330,84 рсд, док је са позиције Управе за омладину и спорт
финансирано седам пројеката у износу од 1.000.000,00 динара.
Пројекти одобрени од стране Комисије за избор пројеката за младе,
који ће бити финансирани са позиције Канцеларије за младе Града
Ниша
Организација или неформална група; Назив
предлога пројекта
Буџет
Омладински Едукативни Центар; Заврти безбедну
129.106,44 дин.
1
причу
База
алтернативне
уметности
и
културе
–
199.730,00 дин.
2
.Б.А.У.К.;UrbanNIS(H) 2
Удружење
“Развојно
иновативни
166.787,90 дин.
3
центар“;Зaпoшљaвaњe млaдих зa oдрживи рaзвoj
НГ Буди мушко клуб Ниш;"ПРЕВЕНТИВА" - Пројекат
74.572,00 дин.
4
превенције вршњачког насиља међу младима
Одред извиђача "Потпуковник Горан Остојић";Будимо
168.405,00 дин.
5
боље комшије
6
Савез извиђача града Ниша;Ја нећу да живим у смећу
160.680,00 дин.
Центар за унапређење друштвене свести - Супер
173.349,00 дин.
7
грађанин;Бесплатне музичке радионице
Центар
за
развој
грађанског
друштва
159.186,50 дин.
8
PROTECTA;Млади за безбедне младе
Омладински педагошки центар;Друга конференција
139.065,00 дин.
9
студената Педагогије
10
Клуб за оснаживање младих 018;Борци против мржње 153.470,00 дин.
Удружење грађана „ЕДУКА ПРОЈЕКАТ“;Вештине за
143.000,00 дин.
11
будућност
Удружење грађана радио и ТВ емитера ,,РТВ БУМ
144.509,00 дин.
12
018'';„БУМ ИНФО МЛАДИХ“
Ротаракт клуб „Ниш Наиссус“; Нишки омладински web
153.470,00 дин.
13
магазин „ЗДРАВО“
Укупно
1.965.330,84 дин.



Формирана је Радна група за праћење реализације одобрених пројеката, коју
чине преставници Канцеларије за младе Града Ниша, Управе за омладину и
спорт, Савета за младе Града Ниша, Управе за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке и Управе за образовање. Врши се провера
периодичних и завршних извештаја подносиоца предлога пројекта
(наративни и финансијски део).
12. августа у оквиру обележавања Међународног дана младих,
Градоначелник Града Ниша свечано је уручио уговоре о
финансирању и суфинансирању 20 омладинских пројеката од
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стране Града Ниша, Канцеларије за младе Града Ниша и Управе за
омладину и спорт. Свечаном уручењу уговора присуствовао је и Министар
омладине и спорта Вања Удовичић. Резултати конкурса објављени су на
званичном сајту Града Ниша.


Акција спровођења истраживања тренутних реалних проблема и
потреба младих у локалној заједници крајем маја месеца која је
проведена у сарадњи са Управом за омладину и спорт, Канцеларијом за младе
и Иницијативом младих Ниш. Позивани су сви млади Града Ниша од 15 до 30
година старости, да се укључе у истраживање које је спроводено у оквиру
процеса израде Стратегије за бригу о младима Града Ниша 2015-2020
и Локалног акционог плана за младе Града Ниша2015-2020. Сви
заинтересовани који су желели да се укључе у дефинисање локалне
омладинске политике, могли су то да учине анонимним попуњавањем
упитника преко интернета или лично у просторијама Канцеларије за младе
Града Ниша.
Акција презентовањанајзначајнијих резултата из истраживања
потреба и проблема младих Града Ниша одржана је 29. августа у
Градској кућиу организацији Града Ниша, Управе за омладину и спорт,
Канцеларије за младе Града Ниша и Иницијативе младих Ниш. На
попуњеном узорку од преко 2000 упитника, истраживање говори да просечна
млада особа у Нишу није довољно укључена у доношење одлука, али и да
сматра како њихово укључивање не би пуно тога променило.
Током септембра месеца, Град Ниш, Управа за омладину и спорт, Канцеларија
за младе Града Ниша и Иницијатива младих Ниш спровеле су рад у фокус
групама које су анализирале најзначајније резултате из
истраживања потреба и проблема младих. Одржане су 4 фокус групе
које су чинили сви заинтересовани за питања локалне омладинске политике,
представници омладинских организација и неформалних група, из области:
Активно учествовање младих у доношењу одлука, активизам и мобилност,
информисање; Животне шансе свих група, изузетна испољавања и постигнућа,
култура и квалитет провођења слободног времена; Формално и неформално
образовање, запошљавање; Безбедност, здравље, животна средина.



17. новембра одржана је јавна расправа на предлог Стратегије за
бригу о младима Града Ниша 2015.-2020. године, као и Локалног
акционог плана за младе Града Ниша од 2015-2020. године. Финалне
верзије докумената, као и формулар за предлоге и допуне нацрта Стратегије и
ЛАП-а за младе Града Ниша објављени су на званичном сајту Града
Нишаhttp://www.ni.rs/javni-oglasi.html. Формулар са предлозима и изменама
достављан је мејлом kzm.nis@gmail.com или лично у просторијама
Канцеларије за младе Града Ниша.
На седници Скупштине Града Ниша, дана 17. децембра 2014. године,
једногласно је усвојена Стратегија за бригу о младима 2015-2020 и
Локални акциони план за младе Града Ниша 2015-2020. Истог дана је
усвојен предлог буџета Града Ниша, где је Канцеларија за младе Града Ниша
сагледана такође.



Манифестација обележавања 9. маја - Дана Европе у партнерству са
Медија центром Ниш, Друштвом за развој деце и младих - Отворени клуб,
Биоскопом Купина филм, Заједно стварамо, Иницијативом младих Ниш и
Амбасадорима културе,организована улична акција праћена музичко-
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забавним перформансом,едукативна радионица са младима „Србија на
путу ка ЕУ“, а представили су се и средњошколци победници такмичења у
беседништву својим говором.
Акција прикупљања помоћи угроженима од поплава у Србији од 16.
мајау просторијама Канцеларије за младе Града Ниша отворен је пункт.
Акција је спроведена у сарадњи са волонтерима “Отвореног клуба” и “Савезом
извиђача Ниша”. Прикупљане су дуготрајне намирнице хране, вода, одећа,
ћебад и средства за хигијену. Пункт је био отворен наредне две недеље од 9 до
20 сати.
Акција прикупљања играчака за угрожене малишане реализована је у
периоду од недељу дана од 20. мајау просторијама Канцеларије за младе Града
Ниша у сарадњи са Националним комитетом Кампања Републике Србије за
борбу против говора мржње на Интернету организује.
Акција организације хуманитарног викенда 23. и 24. маја - Канцеларија
за Младе Ниш у кафићу Салоон (Тврђава) ради прикупљања средстава која су
ишла у хуманитарне сврхе. Комплетно особље и бенд одрекли су се свог
хонорара и сав новац уплатићен је на жиро-рачун за помоћ угроженима.
Гости клуба Салоон донирали су новац за угрожена подручја, конзервирану
храну, средства за хигијену, храну и козметику и играчке за бебе и децу.
Спроведена је акција обучавања омладинских организација и
неформалних група за припрему пројекатаза Јавни конкурс за
финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2014. Години 27. маја у
просторијама Канцеларије за младе Града Ниша.
Матурантска парада је организована 30. маја, а Канцеларија за младе
Града Ниша је један од организатора ове манифестације. 1.200 нишких
матураната у подне, уз оперету "Слепи миш" Јохана Штрауса, отплесало је
кадрил у центру града. Због ванредне ситуације у земљи и одлагања
првобитног термина плеса у Србији, нишки матуранти нису могли да учествују
у плесу за Гиниса са вршњацима из 60 градова у 9 држава.
Акција бесплатне обуке за почетнике у бизнису је спроведена 7 пута
током 2014. године у организацији са Регионалном развојном агенцијом “Југ”
у просторијама Канцеларије за младе.
Пројекат „Бекство у природу“ је спроведен у партнерству са .Б.А.У.К (База
алтернативне уметности и културе) организацијом у оквиру БАУК месеца,
одржане бесплатне четворочасовне ИТ интерактивне радионице 3д
анимације.
Манифестација уличне културе „Дођи на Амфи – Вол.3“ је спроведена
у сарадњи Канцеларије за младе Града Ниша и КОМ 018. Млади су видели
изложбу фотографија и турнир у баскету 1 на 1. Манифестација је била
хуманитарног карактера, а сва прикупљена средства уплаћена су Влади
Републике Србије за помоћ угроженима од поплава.
Акција Саветовалишта за младе одржана је са темом „Ризици у
адолесценцији“, у сарадњи са Службом за здравствену заштиту деце и
школске деце
У оквиру пројекта Бесплатни индивидуални тромесечни курс
српског језика преко Скајпа расписан је конкурс за заинтересовану децу и
омладину старости од 10 до 30 година из дијаспоре да се пријаве од 23. јуна до
7. јула 2014. Пројекат спроводе Филозофски факултет и Канцеларија за
сарадњу са дијаспором, у сарадњи са Канцеларијом за младе Града Ниша и
ОЦД “Проактив”. Сврха пројекта је популаризација српског језика у дијаспори
путем вршњачког образовања, односно кроз држање индивидуалних часова
преко Скајпа омладини из дијаспоре од стране апсолвената на Департману за
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српски језик и мастер студената филологије. Држање часова траје од
септембра до децембра, а након завршетка курса полазници ће добити
потврду о похађању курса Филозофског факултета у Нишу.
Пројекат Фото конкурс „Срби у свету“, у организацији Канцеларије за
сарадњу са дијаспором Града Ниша, Канцеларије за младе Града Ниша, ОЦД
„Проактив“ и Нишвила, успешно је завршен.
Партнерска активност бесплатан WiFi интернет на тргу Петра
Бојовића је реализована 7. јула захваљујући међусобној сарадњи компаније
Теленор и Канцеларије за младе Града Ниша. Грађани Ниша ће у наредне 2
године моћи да користе, преко пута Градске куће бесплатан WiFi интернет.
Пројекат „Заједно смо јачи“ је одобрен 8. Јула, спроводи га Центар за
развој грађанског друштва Протекта, у партнерству са Канцеларијама за младе
ГО Палилула, Црвени Крст и Града Ниша, а уз финансијску подршку
Министарства омладине и спорта Републике Србије. Основна идеја пројекта
"Заједно смо јачи" је да се млади из средњих и основних нишких школа
подстакну за активно и квалитетно провођење слободног времена уз неговање
здравих и безбедних стилова живота, као и за задовољавање својих потреба у
области културе и заштите животне средине. Пројекат је реализован у
средњим и основним школама на територији партнерских општина и града
Ниша кроз организовање тематских радионица из области безбедности
младих, рециклаже и креативних спортова.
Акција организације предавања о студирању у Грчкој, значају
интернационалне праксе, као и значају праксе за младе уопште
23. јула у организацији Канцеларије за сарадњу са дијаспором и Канцеларије
за младе Града Ниша. Том приликом је АIESEC практикант из Грчке, који је
провео 6 недеља у Канцеларији за сарадњу са дијаспором Службе за послове
Градоначелника, пренео своја искуства о студијама у Грчкој и о пракси у
нашем граду.
Манифестација - Игре на води – Млади без граница, на базену
Спортског центра Чаир, у оквиру обележавања Међународног дана младих
одржана је 11. августа у организацији Канцеларије за младе Града Ниша,
Иницијативе младих Ниш, уз подршку Спортског центра Чаир, Туристичке
организације Града Ниша, Нишвил волонтера и Нифон обезбеђења.
Акције спорведене у оквиру обележавања 12. августа, Међународног
дана младих, су панел дискусија у Медиа центру ''Брига о младима:
децентрализација
(не)одговорности"
у
организацији
Кровне
организације младих Србије (КОМС) (У панел дискусији учествовали су
председник Управног одбора КОМС-а Марјан Цветковић и Градоначелник
Ниша и председник Сталне конференције градова и општина Зоран
Перишић); и трибина "Дигитално насиље је такође насиље" у
организацији Буди мушко клуба у биоскопу Купина (Циљ трибине је био да
подстакне дискусију и подигне свест о дигиталном насиљу и да понуди
одговоре на питања како ваља реаговати на ову врсту насиља).
Акција организације презентације „Волонтирање, праксе, млади и
дијаспора“ у просторији Канцеларије за младе Града Ниша одржана је
волонтерима Нишвил џез фестивала, AIESEC и других студентских удружења
и организација младих. Практиканткиња из Италије, ангажована у нишкој
Канцеларији за сарадњу са дијаспором преко AIESEC програма летње праксе и
практикантиње
Учешће у изради Акционог плана одрживог развоја града Ниша за
период2015-2020.године. Градско веће Града Ниша донело је 30.05.2014.
годинеРешење бр. 715-6/2014-03 којим се покреће поступак израде Акционог
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плана одрживог развоја града Ниша за период 2015-2020. На основу
наведеног Решења, Градоначелник проф. др. Зоран Перишић је 22.07.2014.
године донео Решење бр. 2573/2014-01 о формирању радне групе за израду
Акционог плана одрживог развоја града Ниша за период 2015-2020. године.
Овим решењем Градоначелника, у оквиру радног тима за Стратешки правац
Друштвени развој, формиран је подтим за развој младих. У оквиру
подтима за развој младих формирана је радна група, која је дала двадесетак
предлога пројекта у складу са Националном стратегијом за младе,
предложеном локалном Стратегијом и Локалним акционим планом за младе
и другим стратешким документима.
Манифестација обележавања1. септембра – Дана младих града
Ниша, на платоу испред ТПЦ Калча у Обреновићевој улици је обухватала
промоцију више спортских дисциплина, кроз учешће младих, као и
промоција спортских клубова, постављање штандова различитих
невладиних организација и институција града, са циљем да дају корисне
информације, брошуре, флајере из области омладинске политике, превенције
полно преносивих болести, болести зависности, психолошког саветовања итд.
Партнерска активност извиђачко дружење ,,Ђукино ноћно
оријентационо такмичење" је спроведена средином септембра, у
организацији Канцеларије за младе Града Ниша, Одредом извиђача Ђука
Динић и Савезом извиђача Града Ниша.
У циљу реализацијепројекта „Знањем и спортом против насиља“,
потписан је протокол о сарадњи Канцеларије за младе Града Ниша са
Полицијском управом у Нишу, Школском управом у Нишу, ГО Медијана, ОИ
„Јосиф Панчић“ и др. 10. октобра. Циљ пројекта је допринос у борби против
насиља у школи, заштита деце од насиља, развијање безбедносне културе и
стварање безбедног и подстицајног окружења за учење, рад и развој. Пројекат
се реализује кроз едукативне радионице, квиз знања, ликовно и спортско
такмичење.
Крајем новембра месеца, у циљу спровођења пројекта „Јачање
информисаности младих у Нишу“ Канцеларија за младе Службе за
послове Градоначелника расписала је јавни позив за праксу студената
журналистике на Филозофском факултету у Нишу.
Партнерска активност обележавања 1. децембра,Светског дана
борбе против сиде, ове године је била под националним слоганом
„Попунимо празнину у знању, превенцији и подршци особама које живе са
хив-ом“. Канцеларија за младе Града Ниша у сарадњи са Омладином ЈАЗАС-а,
Институтом за јавно здравље Ниш и УГ Сунце, организовала је конференцију,
уличну манифестацију, предавање, као и радионице за средњошколце.
У току су преговори са Националном службом за запошљавање, за
учешће Канцеларије за младе у пројекту ,,Повећање делотворности
политика запошљавања према угроженим групама". Пројекат
предвиђа постављање електронског пункта за претраживање базе података
Националне службе за запошљавање (НСЗ), у просторијама Канцеларије за
младе. Незапослени млади у Нишу ће од сада, укуцавањем свог јединственог
матичног броја моћи да добију све податке о слободним радним местима.
Пројекат је део Националне стратегије за запошљавање. Постављање апарата
део је пројекта државе за подстицање запошљавања. Такође, Град је у
преговорима са НСЗ око учешћа у пројекту ,,Повећање делотворности
политика запошљавања према угроженим групама" који подразумева
отварање нових Центара за информисање и професионално саветовање и
нових клубова за тражење посла, а преко Канцеларије за младе.
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Канцеларија за младе Града Ниша је подржала акцијуРотаракт и Ротари
клуба ''Ниш'' организације традиционалног хуманитарног концерта
,,Давати је божански, примати је људски'', дана 16.12.2014. од 20 часова,
у сали Народног позоришта. Средства прикупљена овом приликом су
намењена побољшању школског спорта, кроз куповину неопходне спортске
опреме за основне школе у Нишу.
И току јеприпрема реализације пројекта студентске праксе у градској
управи Града Ниша и јавним предузећима и установама чији је
оснивач Град Ниш (У-НИ пракса)за 2015. годину, на основу потписаног
протокола о сарадњи између Града Ниша и универзитета у Нишу број
1802/2014-01 од 20.05.2014. године.
V КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ДИЈАСПОРОМ

Канцеларија за сарадњу са дијаспором образује се за обављање стручних
послове побољшања веза исељеника са територије Града Ниша и њихових
организација cа градом;пословевраћања поверења припадника дијаспоре са
територије Града Ниша у Град Ниш.
Најзначајније активностиКанцеларије за дијаспору, у времен м периоду од 01.
јануара 2014. године до 19. децембра 2014. године:
Успостављање сарадње у земљи и иностранству
На основу потписаних протокола, настављена и успостављена је сарадња са
следећим институцијама у земљи:






Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону РС
Филозофски факултет у Нишу
Висока техничка школа Струковних студија у Нишу
Народна библиотека Стеван Сремац у Нишу
Регионална развојна агенција Југ - Виртуелни матичар

Остварена је сарадња са 19 удружења и друштава у иностранству:
(Удружење Седмица из Франкфурта; Централни савет Срба у Хесену; Друштво
српских лекара и стоматолога у Немачкој; КУД Даница у Салцбургу; Удружење
Словенски дом из Барселоне; Културни и документациони центар Срба у Мађарској;
Удружење српских писаца Швајцарске; Друштво српских песника париског круга;
Савез Срба Француске; Савез Срба у Шведској; Сербиан Миррор новине у Чикагу;
ОССИ- организација српских студената у иностранству; Тања Видовић из Аустралије,
удружење Спас; Организација српских студената у иностранству (ОССИ); Марко
Стијаковић, председник Аустријско-српског друштва из Беча; цркве у расејању; КУД
„Свети Сава; Српска просветно-културна заједница „Просвјета“ Аустрија – Срђан
Мијалковић; Савез српских удружења у Норвешкој – Добрила Радуловић).
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Потписани су следећи протоколи о сарадњи






"Амбасадори Канцеларије за сарадњу са дијаспором у свету" – Данијела Зец,
Република Српска
"Амбасадори Канцеларије за сарадњу са дијаспором у свету" – Софија
Станимировић, Аустрија
"Амбасадори Канцеларије за сарадњу са дијаспором у свету" – Бобан
Јовановић, Малта
"Амбасадори Канцеларије за сарадњу са дијаспором у свету" – Ненад Стевић,
Малта
Питајте студенте – обновљен Протокол о сарадњи

Пројектне активности


Учешће у изради апликације за Виртуелног матичара за дијаспору.
Партнери: Висока техничка школа струковних студија у Нишу, Служба за
одржавање и информатичко-комуникационе послове, Управа за грађанска
стања и опште послове града Ниша и Регионална развојна агенција "Југ").
Пружена је подршка за издавање око 50 личних исправа за припаднике из
дијаспоре и Срба из региона.
 Скајп часови српског за омладину из дијаспоре: Партнер: Филозофски
факултет у Нишу.
 Урађено је око 20 анкета са припадницима дијаспоре и Србима у региона у
вези предности и слабости сарадње дијаспоре са матицом.
 Запослимо Србију Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
 Учешће у изради Aкционог плана развоја Града Ниша 2015-2020.
 Учешће у пројектУДалеко од очију, али у срцу!. Партнери: Медиа центар,
Министасртво за културу и јавно информисање.
 Истраживање о култури и Адресар институција културе и конференција –
пружена подршка
 ПројекатОчување културног идентитета Срба у иностранству кроз
подстицање стваралаштва на српском језику. Партнери: НВО
''Проактив'', Филозофски факултет у Нишу
 Креирање и одржавање десетак база податакау вези информација о
припадницима дијаспоре и Србима у региону.
 Реализација пројекта „Бесплатни тромесечни курс за дијаспору“ преко Скајп-а
– 20 студената са Филозофског факултета држи часове 2x45 мин недељно
ученицима (23). Студенти су добили едукацију предавања српског као
завичајног, а ученици ће добити сертификат након курса.
 Упознај државу Србију – НАЛЕД – 2 студента из дијаспоре су била на
тронедељној пракси у Граду Нишу са посетом управа и служби, практичним
радом у Канцеларији и праксом у приватном сектору.
 Учешће Канцеларије за сарадњу са дијаспором и Града Ниша на "Олимпијади
еУправа", у организацији Министарства државне управе и локалне
самоуправе и Сталне конференције градова и општина, промоцијом сервиса
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Виртуелни матичар за дијаспору на Порталу еУправе Републике Србије:
www.euprava.gov.rs
 Урађена 3 истраживачка рада:
"Особине личности и породични односи матураната који имају
тенденцију да студирају или раде ван Републике Србије"
„Задовољство животом и социјално емоционална усамљеност код
младих у дијаспори“
„Информисаност и ставови грађана Србије о дијаспори и односима
дијаспоре и матице”
 Пружање логистичке подршке за оснивање Канцеларије за сарадњу са
дијаспором у оквиру локалне администрације за Град Зрењанин.
Промотивне активности










Урађена је интернет презентација Канцеларије. Урађено је 70 вести у вези
активности и пројеката Канцеларије у земљи и иностранству.
Канцеларија се огласила и умрежила на већини друштвених мрежа /фејсбук,
твитер, линкдин, скајп.
Израђене су око 100 промотивних брошура и плаката на српском и енглеском
језику.
Канцеларија је учествовала на 17 гостовања у емисијама на локалним и
националним телевизијама и одржала је 3 конференције за представнике
медија.
Учешће на Nišville Jazz фестивалу (штанд, волонтери, промоција,
истраживање, презентација волонтерима).
Учешће на 51. Сајму књига и графике у Нишу.
Оснивање Кластера Еко Туризам БАЊАЦ из Нишке Бање
Учешће на Social Bussiness конференција, AIESEC.

ИЗВЕШТАЈ ГРАДОНАЧЕЛНИКА О АКТИВНОСТИМА У СВОЈСТВУ
ПРЕДСЕДНИКА СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА
На Скупштини СКГО, одржаној 11. децембра 2013. године, градоначелник
Ниша Проф.др Зоран Перишић је изабран за председника СКГО, у двогодишњем
мандату.
Март
1. Градоначелник је председавао
Председништва (21.март)

Првом

конститутивном

седницом
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Април
1. Одржана је Друга електронска седница председништва (7.април)
2. Градоначелник је учествовао и имао уводно обраћање на
Семинару: Велика Британија и Србија: Продубљивање привредне сарадње
(Београд) (7.април)
3. Градоначелник је постао члан Делегације Републике Србије у Комитету
локалних и регионалних власти Савета Европе (у Комитету за управљање –
као члна, и Комитету за мониторинг – као замена члана)
4. Састанак Делегације Републике Србије у Конгресу локалних и регионалних
власти Савета Европе у Нишу (28.април)
Јун
1. Градоначелник је учествовао и имао уводно обраћање на званичној
церемонији доделе сертификата полазницима прве онлајн обуке СКГО,
која је одржана у Београду 23.јуна.
2. Градоначелник је учествовао и имао уводно обраћање на конференцији
''Унапређење управљања јавним финансијама на локалном нивоу'', која је
одржана у Београду 26. јуна.
Јул
1. Градоначелник је председавао Трећом седницом Председништва (10.јул) је
одржана са темом ''Ванредна ситуација и поплаве у Србији. Седници су
присуствовали представници Владе РС.
Август
1. Одржана је Четврта електронска седница Председништва. (25.август)
Септембар
1. Градоначелник је учествовао и имао уводно обраћање на конференцији
''Редовно о ванредном'' – локалне самоуправе у ванредним ситуацијама –
реформа досадaшње праксе, која је одржана у Београду 19. септембра.
2. Градоначелник је учествовао и имао уводно обраћање на конференцији ''ESCO
шанса за унапређење енергетске ефикасности у јавним установама'', која је у
Привредној комори Србије 24.септембра.
3. Градоначелник је учествовао и имао уводно обраћање на конференцији
''Успостављање институционалних механизама за ЕУ питања у јединицама
локалне самоуправе'', која је одржана у Београду 25.септембра.
4. Градоначелник је учествовао и имао уводно обраћање на регионалној обуци за
увођење програмског буџета, која је одржана у Нишу 26.септембра.
5. Студијска посета Шведској асоцијација локалних власти и региона, у оквиру
програма „Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу ЕУ
интеграција“, који подржава Краљевина Шведска, од 28.9. до 3.10.
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Октобар
1. Учешће на Пленарном заседању Конгреса локалних и регионалних власти
Савета Европе у Стразбуру (13-17.октобра).
2. Градоначелник је учествовао и имао уводно обраћање на конференцији
''Приступање Европској унији у области заштите животне средине и улога
јединица локалне самоуправе, која је одржана у Београду 30.октобра.
Новембар
1. Градоначелник је учествовао и имао уводно обраћање на конференцији ''Улога
локалних самоуправа у руралном развоју'', која је одржана у Београду
5.новембра.
2. Градоначелник је учествовао и имао уводно обраћање на Округлом столу
''Сарадња универзитета и локалних самоуправа – изазови и перспективе'', која
је одржана у Београду 13.новембра.
3. Градоначелник је учествовао и имао уводно обраћање на конференцији
''Унапређење управљања јавним финансијама на локалном нивоу'', која је
одржана у Нишу 18.новембра.
4. Градоначелник
је
председавао
Петом
седницом
Председништва.
(25.новембар).
Децембар
1. Градоначелник је председавао 42. Скупштином СКГО (годишња скупштина).

*
Приказ послова и задатака које је сачинила Служба јесу активности
које су предузете у циљу остваривања и вршења функције
Градоначелника Града Ниша.
На приказани начин, Извештај ове Службе представља рад
Градоначелника Града Ниша у претходном периоду.

Подносилац извештаја
Служба за послове Градоначелника

