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

Градско веће града Ниша, на седници одржаној 20.12.2014. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I У  складу са  захтевом који  је  изнет на седници Скупштине  града  Ниша
одржаној  17.12.2014.  године,  а  који  се  односи  на  процену  стања  опште
безбедности  на  територији  града  Ниша,  Градско  веће  констатује  да  су  од
Полицијске  управе  у  Нишу  затражени  подаци  у  циљу  утврђивања  чињеничног
стања у области безбедности грађана.

Наведени подаци указују на следеће:

Кривична дела против  јавног  реда  и  мира  (насилничко  понашање)  –  105
дела 2013, а 93 дела 2014. године.

Кривчно  дело  убиства:  7  дела  у  2013.ој,  и  7  дела  у  2014.ој  години,
нерасветљено по једно убиство годишње.

Малолетници су извршили 280 кривичних  дела 2014. године, док је у току
2013. Године извршено  384 кривичних дела од стране малолетника (око 30/ мање
у 2014.ој)

Број извршених кривичних дела је 219 у 2014.ој, а у 2013.ој је укупан број
извршених кривичних дела 343 (мање око 40% у 2014.ој)

Градско веће, на основу наведених података, констатује да се уочава пад
броја  извршених  кривичних  дела  и  да  је  безбедносна  ситуација  у  Граду
побољшана у односу на претходну годину.

Образложење

Градско веће града Ниша и сви органи Града, водећи рачуна пре свега о
грађанима  свог  Града  и  њиховој  безбедности  и  сигурности,  из  свих  доступних
извора са посебном пажњом прате безбедносну ситуацију у Граду.

Грaд Ниш je спрoвeo прoцeс дeфинисaњa Стрaтeгиje бeзбeднoсти и рaзвиo
читaв сeт aктивнoсти кoje сe бaвe унaпрeђeњeм бeзбeднoсти грaђaнa.

Све  активности  које  произилазе  из  реализације  Стратегије  безбедности
града предузимају се са једним општим циљем, а то је стварање повољних услова
за унапређење безбедности појединаца и свих друштвених група у Граду.



У складу са наведеним и предузетим активностима до сада, Градско веће
констатује да је град Ниш једна од првих локалних самоуправа која је дефинисала
Стратегију  безбедности  младих,  имајући,  пре  свега,  у  виду  да  су  млади
најосетљивија група по питању безбедности. 

Ради  спровођења  донете  Стратегије  и  ради  имплементације  Акционог
плана, Градоначелник града Ниша је и  посебним решењем од 11.3.2014. године
образовао радну групу за имплементацију Акционог плана Стратегије безбедности
младих.  Ова  стратегија,  као   документ  прeдстaвљa  oпшти  прeглeд  мoгућeг
стрaтeшкoг  дeлoвaњa  лoкaлних  партнера  у  циљу  унaпрeђeњa  безбедносне
ситуaциje и у складу је са Стрaтeгиjом бeзбeднoсти Грaдa Нишa. 

Такође,  као  допринос  града  Ниша  подизању  опште  безбедности  у  граду,
треба напоменути  и  решење које  је  донела  Скупштина  града  Ниша о  набавци
четири возила за потребе Интервентне јединице Полицијске управе у Нишу.

Градско веће и град Ниш ће, преко својих органа, и даље интензивно давати
допринос  и  подршку  свим  институцијама  и  прeдстaвницимa  цивилнoг  сeктoрa,
првeнствeнo сa лoкaлнoг, aли и сa нaциoнaлнoг нивoa. 

ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: Градоначелнику, Скупштини града Ниша и архиви
Градског већа града Ниша.

Број: 1945-35/2014-03
У Нишу, 20.12.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Зоран Перишић


