РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

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, 95/2016 и 98/2016),
Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 28.09.2016. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I Предлаже се да Градоначелник Града Ниша овласти ЈП Дирекција за
изградњу Града Ниша да у име и за рачун Града, а за потребе Основне школе „Вук
Караџић“ Ниш предузме све потребне радње за обезбеђење грејања на гас објекта ове
школе.
II Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да овласти ЈП Дирекција за
изградњу Града Ниша да у име и за рачун Града прибави употребне дозволе за све
изграђене објекте основних школа за које не постоји употребна дозвола, а по потреби
води поступке за озакоњење објеката и прибављања грађевинских дозвола;
III Предлаже се да средства за капиталну изградњу и одржавање објеката
школа код којих је потребно водити поступак прибављања употребних и грађевинских
дозвола убудуће буду планирана годишњим програмом ЈП Дирекција за изградњу
Града Ниша.
IV Закључак доставити Градоначелнику Града Ниша, Управи за образовање,
Управи за имовину и инспекцијске послове, Управи за планирање и изградњу и ЈП
Дирекција за изградњу Града Ниша.
Број: 1366-58/2016-03
У Нишу, 28.09.2016. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Проф. др Милош Банђур

О б р а з л о ж е њ е
Основна школа „Вук Караџић“ Ниш је дуги низ година прикључена на систем
грејања аутобуске станице „Нишекспрес“ АД, које је обавестило Школу да убудуће
неће бити у могућности да испоручује топлотну енергију за грејање објекта Школе због
реорганизације предузећа.
Управа за образовање се обратила ЈКП Градска топлана захтевом за израду
елабората којим би била сагледана могућност за оптимални начин грејања школе у
наредном периоду. ЈКП Градска топлана је сачинило Елаборат по коме би
најрационалнији и најекономичнији начин грејања Основне школе „Вук Караџић“ био
прикључењем на гас.
Програмом капиталног инвестирања у нефинансијску имовину у 2016. години за
директног корисника Управа за образовање, на који је сагласност дао Градоначелник
Града Ниша, су планирана средства у износу од 9.560.000 динара за пројектно
планирање и радове на изградњи гасовода, постављању гасне опреме и инсталацији
грејања и гасне опреме.
За реализацију ових програмских активности потребно је прибавити грађевинску
дозволу, за шта је неопходно и постојање употребне дозволе за изграђени објекат.
Објекти основних школа су јавна својина Града Ниша и подносилац захтева за
издавање употребне и грађевинске дозволе је Град Ниш.
У ранијем периоду, када су објекти школа били имовина Републике, грађевинске
дозволе су, као корисници, прибављале школе.
У циљу утврђивања надлежности органа Града надлежног за прибављање
употребних и грађевинских дозвола одржано је више састанака којима су поред Управе
за образовање, присуствовали представници Управе за имовину и инспекцијске
послове, Управе за планирање и изградњу и ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.
На овим састанцима су изношени различити предлози, али се није дошло до
коначног решења проблема и утврђивања поступка и надлежности органа за
прибављање употребних и грађевинских дозвола за објекте у јавној својини Града које
користе основне школе.
С обзиром да се ради о комплексном проблему и поступку из надлежности
више органа, Управа за образовање је сачинила Информацију о проблемима у
реализацији Програма капиталног инвестирања у нефинансијску имовину у 2016.
години за директног корисника Управа за образовање.
Имајући у виду да су објекти основних школа јавна својина Града и да је
подносилац захтева за употребне и грађевинске дозволе Град Ниш, као и циљеве
оснивања и надлежност ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, уз чињеницу да ово
Јавно предузеће располаже ресурсима у погледу кадрова свих струка потребних за
вођење поступака пред различитим органима и организацијама, предложене су мере
као у диспозитиву закључка.
По овлашћењу-начелница

Марина Костић

