На основу члана 87. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени
лист Града Ниша'', број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 21.07.2017. године, подноси
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД
ОД 11.07.2016. ГОДИНЕ ДО 11.07.2017. ГОДИНЕ
Извештај о раду Градског већа Града Ниша обухвата период од 11. јула 2016.
године до 11. јула 2017. године.
У овом периоду Градско веће Града Ниша је одржало 85 седница, на којима је
разматрано 766 тачaка дневног реда.
У складу са својим законским и статутарним овлашћењима, Градско веће је
разматрало и утврдило 332 предлогa акта и упутило их Скупштини Града на
разматрање и усвајање.
Градско веће је доносило решења, закључке, усвајало програме и извештаје
из различитих области из надлежности локалне самоуправе, доносило правилнике,
усвајало информације, давало мишљења и препоруке, подносило амандмане на
предлоге аката и изјашњавало се по амандманима које су подносили овлашћени
предлагачи. У претходном периоду Градско веће је и упутило у скупштинску
процедуру предлог за измену Статута Града Ниша , као и организационе акте који се
пре свега односе на функционисање управних органа и служби Града. У складу са
Законом о јавним предузећима, Градско веће је разматрало рад предузећа и
достављало Министарству привреде анализе пословања јавних и јавно комунaлних
предузећа чији је оснивач Град Ниш за 2016. годину. Сагласно законској процедури
Градско веће предузело је активности на реорганизацији и промени статуса ЈП
Дирекција за изградњу Града Ниша, ЈП Завод за урбанизам Ниш и ЈП Градска
стамбена ангеција. Такође разматрани су и извештаји о раду установа и других
субјеката чији је оснивач Град Ниш. Градско веће је усвојило Годишњи план рада
Комуналне полиције Града Ниша за 2017. годину, донело Годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију Града Ниша за
2017. годину и Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за
2017. годину.
Имајући у виду наведено, Градско веће Града Ниша је у складу са
надлежностима, предузело следеће активности:
• ОБЛАСТ РАЗВОЈА ГРАДА НИША
У овој области Градско веће је утврдило предлоге стратешких докумената и
аката, и то:
- Предлог програма развоја Града Ниша за 2017. годину
-

и донело:
Решење о приступању изради Стратегије безбедности Града Ниша за период
2017 – 2020. године
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•

ОБЛАСТ ПЛАНИРАЊА, ИЗГРАДЊЕ, УРЕЂИВАЊА
ЗЕМЉИШТА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ГРАЂЕВИНСКОГ

Планска документа:
Утврђени су предлози планских докумената, који су упућени Скупштини Града
Ниша на доношење, и то:
- Предлог плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула –
трећа фаза
- Предлог првих измена и допуна Генералног урбанистичког плана Ниш 20102025. на подручју Плана генералне регулације ГО Палилула-прва фаза и
Плана генералне регулације ГО Нишка Бања –прва фаза
- Предлог трећих измена и допуна Плана генералне регулације подручја
Градске општине Палилула – прва фаза
- Предлог првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске
општине Нишка Бања – прва фаза
- Предлог плана детаљне регулације стамбеног насеља у Нишу у улици Зетској
бб
-

-

-

-

Градско веће је упутило Скупштини Града на доношење:
Предлог решења о именовању Главног урбанисте Града Ниша
Предлог решења о образовању Комисије за планове Града Ниша
Предлог одлуке о изради Првих измена и допуна Генералног урбанистичког
плана НИШ 2010-2025. на подручју Плана генералне регулације ГО Палилула
– прва фаза и Плана генералне регулације ГО Нишка Бања – прва фаза
Предлог одлуке о изради Првих измена и допуна плана генералне регулације
подручја Градске општине Нишка Бања – прва фаза
Предлог одлуке о изради Трећих измена и допуна плана генералне регулације
подручја Градске општине Палилула – прва фаза
Предлог решења о давању сагласности на закључење Анекса I Уговора о
отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини без обавезе плаћања
накнаде Ов3бр 3528/2013 од 24.09.2013.године, са JOHNSON ELECTRIC д.о.о.
Београд, ул. Интернационалних бригада бр.38, Београд, Србија
Предлог одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског
земљишта
Предлог програма о изменама и допунама Програма уређивања грађевинског
земљишта и изградње са финансијским планом за 2016. годину
Предлога програма о изменама и допунама Програма уређивања грађевинског
земљишта и изградње са финансијским планом за 2016. Годину
Предлог oдлуке о стављању ван снаге Плана детаљне регулације складишнодистрибутивног центра типа Cash&Carry „Malford“ d.o.o. у Нишу
Предлог oдлуке о стављању ван снаге Одлукe o изради плана детаљне
регулације магистралног гасовода МГ-10 Ниш-Димитровград-граница
Србија/Бугарска на територији Града Ниша
Предлог програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са
финансијским планом за 2017. годину
Предлог Одлукe о изради плана Прве измене и допуне Плана генералне
регулације подручја ГО Панталеј - прва фаза (парцијалне измене)
Предлог Одлукe о изради плана Прве измене и допуне Плана генералне
регулације подручја ГО Палилула - друга фаза - Зона улица Селичевице и
Зетске
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Предлог Одлукe о изради плана Прве измене и допуне Плана генералне
регулације подручја ГО Црвени Крст - трећа фаза - Зона улица Сарајевске и
Ложионичке
Предлог Одлукe о изради плана Друге измене и допуне Плана генералне
регулације подручја ГО Нишка Бања - прва фаза - Зона локалитета „Етно
село“
Предлог Одлукe о изради Других измена и допуна Плана генералне
регулације подручја ГО Палилула-прва фаза
Предлог Одлукe о изради Плана детаљне регулације за блок омеђен улицама
Триглавска, Ђорђа Крстића, Авалска и Душана Поповића у обухвату ПГР
подручја ГО Палилула- друга фаза
Предлог Одлукe о изради Плана детаљне регулације за део фунционално
просторне целине „А“ у обухвату ПГР подручја ГО Нишка Бања - прва фаза
Предлог Одлукe о изради Плана детаљне регулације комплекса ретензионог
базена за колекторе атмосферске воде из Новог Села и Бубањског колектора
у обухвату ПГР подручја ГО Палилула - трећа фаза
Предлог Одлукe о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативног
комплекса мотела "Наис I" и "Наис II"
Предлог Одлукe о изради плана Прве измене и допуне Плана детаљне
регулације пута Плоче-Бојанине воде (скијашки центар)
Предлог одлуке о изради Других измена и допуна Генералног урбанистичког
плана Ниша 2010-2025 – парцијалне измене
Предлог одлуке о изради Других измена и допуна Плана генералне регулације
подручја Градске општине Медијана - парцијалне измене
Предлог одлуке о изради Других измена и допуна Плана генералне регулације
подручја Градске општине Црвени Крст - прва фаза - парцијалне измене
Предлог одлуке о изради Трећих измена и допуна Плана генералне регулације
подручја Градске општине Нишка Бања - Прва фаза - парцијалне измене
Предлог одлуке о изради Четвртих измена и допуна Плана генералне
регулације подручја Градске општине Палилула - прва фаза (парцијалне
измене)
Предлог одлуке о изради Петих измена и допуна Плана генералне регулације
подручја Градске општине Палилула - прва фаза
Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације подручја у обухвату
заштитног појаса инфраструктурног коридора магистралног гасовода Ниш –
Димитровград
Предлог одлуке о усвајању Елабората о оправданости отуђења грађевинског
земљишта у јавној својини испод тржишне цене, односно закупнине или без
накнаде на територии Града Ниша на локацији „Лозни калем“ јавним
надметањем
Предлога програма о изменама и допунама Програма уређивања грађевинског
земљишта и изградње са финансијским планом за 2017. годину
Предлог одлуке о изменама Одлуке о оглашавању на територији Града Ниша
Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога програма о
изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта и
изградње са финансијским планом за 2017. годину
Предлог програма о изменама и допунама Програма уређивања грађевинског
земљишта и изградње са финансијским планом за 2017. годину
Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Градска
стамбена агенција“ Ниш
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Предлог програма о изменама и допунама Програма одржавања комуналне
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским
планом за 2016. годину
Предлог програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта
градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2017. годину
Предлог програма о изменама и допунама Програма одржавања комуналне
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским
планом за 2017. годину
Предлог одлуке о преузимању дуга ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
насталог према извођачима радова у реализацији уређивања и одржавања
грађевинског земљишта на територији Града Ниша
Предлог одлуке о преузимању надлежности и дуговања ЈП Дирекција за
изградњу града Ниша по основу реализације програма уређивања и
одржавања грађевинског земљишта на територији Града Ниша
и донело:
Решење о образовању Радне групе за утврђивање предлога идејног
урбанистичког решења са предлогом партерног уређења пешачког моста код
Тврђаве, северног дела Трга краља Милана и западног дела Улице 7. јули у
централној зони града Ниша
Решењe о образовању Радне групе за утврђивање, праћење и координацију
активности на изради планске и техничке документације просторнофунционалне целине ширег окружења Трга краља Милана у централној зони
града Ниша
Закључак о прихватању препоруке Радне групе за доношење и упућивање
препоруке Јавном предузећу Завод за урбанизам у вези са издавањем
урбанистичко – техничких услова за постављање башти угоститељских
објеката
Зaкључак о покретању иницијативе за израду Елабората о оправданости
отуђења грађевинског земљишта у својини Града Ниша, испод тржишне цене,
односно закупнине или без накнаде јавним надметањем, на локацији „Лозни
калем“ у Нишу
Зaкључак о покретању иницијативе за израду Елабората о оправданости
отуђења грађевинског земљишта у својини Града Ниша, испод тржишне цене,
односно закупнине или без накнаде јавним надметањем, на локацији „Лозни
калем“ у Нишу
Решење о давању сагласности на Упутство о начину утврђивања висине
накнаде за послове израде Просторних планова ЈП Завод за урбанизам Ниш,
које је донео Надзорни одбор предузећа
Решење о давању сагласности на Упутство о начину утврђивања висине
накнаде за послове из делатности ЈП Завод за урбанизам Ниш, које је донео
Надзорни одбор предузећа
Решење о образовању Радне групе за доношење и упућивање препоруке
Јавном предузећу Завод за урбанизам у вези са издавањем урбанистичко –
техничких услова за постављање башти угоститељских објеката

•

ОБЛАСТ ФИНАНСИЈА

-

Градско веће је у овој области упутило Скупштини Града на усвајање:
Предлог oдлуке о усвајању почетног ликвидационог биланса
Предлог oдлуке о усвајању почетног ликвидационог извештаја
Предлог одлуке о измени Одлуке о задуживању Града Ниша
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Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2016.
годину
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2016.
годину
Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину
Предлог одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским
општинама и распореду трансферних средстава из буџета Града Ниша
градским општинама у 2017. години
Предлог одлуке о ангажовању предузећа за ревизију ради екстерне ревизије
завршног рачуна буџета Града Ниша за 2016. годину
Предлог одлуке о централизацији јавних набавки
Предлог одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Предлог решења о давању сагласности на конверзију потраживања Града
Ниша на име уступљених јавних прихода према привредном друштва „Трајал
корпорација“ а.д. из Крушевца у трајни улог Града Ниша у капиталу Друштва
Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2016. годину
Предлог одлуке о измени Одлуке о задуживању Града Ниша
Предлог одлуке о усвајању завршног ликвидационог биланса Фонда за развој
и самофинансирање заједничких потреба грађана – у ликвидацији
Предлог одлуке о окончању поступка ликвидације Фонда за развој и
самофинансирање заједничких потреба грађана – у ликвидацији
Предлог одлуке о чувању пословних књига и докумената након брисања из
регистра услед окончања ликвидације Фонда за развој и самофинансирање
заједничких потреба грађана – у ликвидацији
Предлог одлуке о расподели ликвидационог остатка Фонда за развој и
самофинансирање заједничких потреба грађана – у ликвидацији
Предлог одлуке о усвајању писане изјаве ликвидационог управника Фонда за
развој и самофинансирање заједничких потреба грађана – у ликвидацији
Предлог одлуке о усвајању извештаја о спроведеној ликвидацији Фонда за
развој и самофинансирање заједничких потреба грађана – у ликвидацији
донело:
Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период
јануар-јун 2016. године
Закључак у вези са организацијом рада и мерама штедње у јавном сектору
Града Ниша
Закључак о давању сагласности да ЈП „Нишстан“Ниш спроведе поступак
јавне набавке за финансијску услугу - два кредитна задужења – дозвољено
прекорачење по текућем рачуну ЈП „Нишстан“ Ниш у износу од по 5.000.000,00
динара са периодом отплате од годину дана
Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период
јануар – септембар 2016. године
Решење о измени Решења о распоређивању средстава за бољу кадровску
обезбеђеност
Закључак којим се налаже Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке да усклади Нацрт одлуке о буџету Града Ниша за
2017. годину са новом организационом структуром Градске управе града Ниша
и служби Града
Решење којим се делимично усваја захтев Љубише Јанића из Ниша, за
исплату накнаде зараде у висини основне зараде за време привременог
удаљења са рада, за период од 15.05.2014. године до 20.6.2014.године
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Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим критеријумима,
начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из
буџета града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног интереса
која реализују удружења
Закључак о давању сагласности да се ЈКП Дирекција за јавни превоз Града
Ниша Ниш дугорочно кредитно задужи у износу од 8.000.000,00 динара, за
куповину половног аутобуса марке МАЗ БИК 203 ЦНГ-С
Закључак о давању сагласности да ЈП ''Нишстан'' Ниш спроведе поступак
јавне набавке
за финансијску услугу
два (2) кредита – дозвољено
прекорачење по текућем рачуну ЈП ''Нишстан'' Ниш у износу од по
5.000.000,00 динара са периодом отплате од годину дана
OБЛАСТ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ И УСЛУГА

Градско веће је утврдило предлоге одлука и решења у области комуналних
делатности и услуга и упутило их Скупштини Града на усвајање:
- Предлог одлуке о измени Одлуке о одређивању комуналних делатности од
локалног интереса
- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Тржница“ Ниш о расподели добити по Финансијском извештају за 2015.
годину
- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
''Обједињена наплата'' Ниш о расподели добити остварене у 2015. години и
утврђене Извештајем о пословању са Финансијским извештајем ЈКП
''Обједињена наплата'' за 2015. годину
- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
''Медиана'' Ниш о расподели добити по Финансијском извештају за 2015.
годину, односно покрићу губитака из претходних година
- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Градска топлана“ Ниш о расподели добити по редовном годишњем
финансијском извештају за 2015. годину, односно покрићу губитака из
претходних година
- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП
„Аеродром Ниш“ Ниш о расподели добити по усвојеном Финансијском
извештају за 2015. годину
- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Паркинг-сервис“-Ниш о расподели добити за 2015. годину
- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа за водовод и канализацију ''Наиссус'' Ниш о расподели
нето добити за 2015. годину
- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
Дирекција за јавни превоз Града Ниша о расподели добити по Финансијском
извештају за 2013. годину и на Одлуку Надзорног одбора предузећа о
расподели добити по Финансијском извештају за 2015. годину
- Предлог одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа
„Горица“ Ниш
- Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног
предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш, о расподели добити за 2015.
годину
- Предлог одлуке о измeнама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа „Градска топлана“ Ниш
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Предлог одлуке о измeнама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа „Горица“ Ниш
Предлог одлуке о измeнама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша
Предлог одлуке о измeнама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа „Паркинг-сервис“-Ниш
Предлог одлуке о измeнама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и
накнада
Предлог одлуке о измeнама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа за пијачне услуге „Тржница“ Ниш
Предлог одлуке о измeнама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа „Медиана“ Ниш
Предлог одлуке о измeнама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш
Предлог одлуке о измeнама и допунама Одлуке о јавном предузећу за
аеродромске услуге „Аеродром Ниш“
Предлог одлуке о измeнама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа
Дирекција за изградњу Града Ниша
Предлог одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за стамбене
услуге „Нишстан“ Ниш са Законом о јавним предузећима
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Паркинг-сервис“ Ниш о прихватању деобног биланса ЈКП „Горица“ Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Медиана“ Ниш о прихватању деобног биланса ЈКП „Горица“ Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Горица“ Ниш о усвајању деобног биланса ЈКП „Горица“ Ниш
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа
Завод за урбанизам Ниш
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа
„Градска стамбена агенција“ Ниш
Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о повећању основног капитала
Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“- Ниш
Предлог решења о давању сагласности за закључење Уговора о регулисању
међусобних права и обавеза, између ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша,
Града Ниша и инвеститора „VAGRES“ ing. д.о.о. Сврљиг, село Лалинац
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
Дирекција за јавни превоз Града Ниша о расподели добити по Финансијском
извештају за 2015. годину
Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
Дирекција за јавни превоз Града Ниша
Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада Комуналне
полиције Града Ниша за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Правилник о раду ЈП ''Нишстан''
Ниш
Предлог одлуке о изменама Одлуке о условима и начину производње,
дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом
Предлог одлуке о изменама Одлуке о обављању комуналне делатности
зоохигијене на територији Града Ниша
Предлог одлуке о изменама Одлуке о местима и начину извођења кућних
љубимаца на јавне површине на територији Града Ниша
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Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о одржавању чистоће на
површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом
Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о водоводу и канализацији
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду
Предлог одлуке о изменама Одлуке о условима и начину производње,
дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом
Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавном градском и приградском
превозу путника на територији Града Ниша
Предлог одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања
топлотном енергијом
Предлог решења о именовању Енергетског менаџера Града Ниша
Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних и
јавних комуналних предузећа
Предлог одлуке о изменама Одлуке о усклађивању пословања Јавног
предузећа за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш са Законом о јавним
предузећима
и донело:
Решење о давању сагласности на одлуке Надзорног одбора ЈКП „Градска
топлана“ Ниш број 2603/1, и 2603/2 од 11.04.2016. године о утврђивању
варијабилног дела цене снабдевања топлотном енергијом и утврђивању цене
снабдевања топлотном енергијом према јединици површине грејаног
простора, са применом од 01.03.2016. године
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа "Паркинг - сервис"- Ниш о утврђивању цена паркирања
и уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава
одвожење возила
Решењe о давању сагласности на одлуке Надзорног одбора ЈКП „Градска
топлана“ Ниш број 3601/1 и број 3601/2 од 11.05.2016. године о утврђивању
варијабилног дела цене снабдевања топлотном енергијом и утврђивању цене
снабдевања топлотном енергијом према јединици површине грејаног
простора, са применом од 01.04.2016. године
Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Градска топлана“ Ниш кредитно
задужи код пословних банака у укупном износу од 290.000.000,00 динара
Закључак којим се препоручује ЈКП „Медиана“ Ниш, ЈКП „Паркинг-сервис“Ниш, ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, ЈКП „Наиссус“ Ниш и ЈКП
„Обједињена наплата“ Ниш, да одложe наплату својих потраживања, насталих
по основу позајмица ЈКП „Горица“ Ниш, тако да отплата дуговања започне
најраније од 01.01.2017. године
Решењe о давању сагласности на Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Обједињена
наплата“ Ниш о одобравању јемства ЈКП „Градска топлана“ Ниш
Закључак којим се препоручује ЈКП ''Наиссус'' Ниш да, до реализације трајног
прикључења новог Клиничког центра у Нишу на канализациону мрежу, а према
пројектима и условима који су дати, припреми и реализује привремено
прикључење на канализациону мрежу, у складу са техничким условима и
могућностима
Закључак којим се препоручује ЈКП „Наиссус“ Ниш да, до реализације трајног
прикључења новог Клиничког центра у Нишу на канализациону мрежу, а према
пројектима и условима који су дати, припреми и реализује привремени
градилишни прикључак на канализациону мрежу, у складу са постојећим
могућностима на терену
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Решење о давању сагласности на Програм пружања димничарских услуга за
2017. годину
Закључак о давању сагласности на Одлуку о одобравању задуживања по
инвестиционом кредиту коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш
Закључак којим се препоручује Јавном комуналном предузећу за водовод и
канализацију „Наиссус“ Ниш да привремено уступи на коришћење, један
багер, без накнаде, и стави на располагање једног запосленог који управља
грађевинском механизацијом-багером Јавном комуналном предузећу „Градска
топлана“ Ниш
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа "Наиссус" Ниш којом је утврђена цена израде идејних и
главних пројеката и остале техничке документације у аналогној и дигиталној
форми за изградњу, реконструкцију и одржавање водоводне и канализационе
мреже и објеката за водоснабдевање и каналисање на територији Града Ниша
Решење о образовању Радне групе за решавање статуса јавних предузећа
као индиректних корисника буџета града Ниша
Решење о престанку важења Решења Градског већа Града Ниша број 7379/2015-03 од 28.05.2015. године о давању сагласности на Одлуку о ценама
осталих аеродромских услуга број XXXII-2057-1/15 од 14.05.2015. године
Решење о утврђивању цене топлотне енергије за грејну сезону 2016/2017 за
фиксни и варијабилни део
Закључак о прихватању предлога мера Радне групе за решавање статуса
јавних предузећа, као индиректних корисника буџетских средстава Града
Ниша и приступа усклађивању правног статуса Јавног предузећа Дирекција за
изградњу града Ниша, Јавног предузећа “Градска стамбена агенција“ Ниш и
Јавног предузећа Дирекција за управљање и развој Нишке Бање са Законом
буџетском систему
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска
топлана“ Ниш о утврђивању цене снабдевања крајњег купца топлотном
енергијом према јединици површине грејног простора, за грејну сезону
2016/2017
Решење о усвајању предлога енергетског субјекта ЈКП „Градска топлана“ Ниш
донет Одлуком Надзорног одбора и утврђивању вредности специфичне
годишње потрошње топлотне енергије за грејну сезону 2016/2017
Закључак о давању сагласности да Град Ниш закључи са ЈКП „Медиана“ Ниш
анекс I Споразума о регулисању међусобних права и обавеза, којим се мења
динамика отплате дела дуговања Града Ниша утврђена Споразумом
Закључак којим се препоручује ЈКП ″Наиссус″ Ниш да изврши привремено
прикључење на постојећу водоводну мрежу, стамбене објекте Л5 и Л6 у улици
Мајаковског, инвеститора ЈП Градска стамбена агенција – Ниш
Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да, у периоду
од 01.02.2017. године до 30.12.2017. године, омогући лицима у статусу
социјалне потребе 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
Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да, у периоду
од 01.02.2017. године до 31.03.2017. године, омогући дужницима да закључе
уговор о признању дуга и отплати истог на рате
Критеријуми и мерила за одређивање висине накнаде за издавање лиценце за
обављање енергетских делатности
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-

-

-

-

Решењe o давању сагласности на Програм уређења и одржавања јавних
зелених површина за 2017. годину
Решењe o давању сагласности на Програм обављања делатности зоохигијене
за 2017. годину
Решењe o давању сагласности на Програм рада дежурне службе за 2017.
годину
Решењe o давању сагласности на Програм одржавања јавне хигијене на
територији града Ниша за 2017. годину
Решењe o давању сагласности на Програм уређења и одржавања градских
гробаља у употреби за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Програм одржавања саобраћајне
инфраструктуре и путне галантерије са ценовником за 2017. годину
Решењe o давању сагласности на Програм одлагања комуналног отпада за
2017. годину
Решење о давању сагласности на Програм одржавања парковског и дечијег
мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду за 2017. Годину
Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавног осветљења са
ценовником за 2017. годину
Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности
из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика
организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је
оснивач Град Ниш за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године
- ЈКП „Медиана“ Ниш;
- ЈКП „Наиссус“ Ниш;
- ЈКП „Горица“ Ниш;
- ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
- ЈКП „Тржница“ Ниш;
- ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
- ЈКП „Паркинг сервис Ниш“ Ниш;
- ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша;
- ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;
- ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.
Анализа пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш за период
01.01.2016. - 31.12.2016. године
- ЈКП „Медиана“ Ниш;
- ЈКП „Наиссус“ Ниш;
- ЈКП „Горица“ Ниш;
- ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
- ЈКП „Тржница“ Ниш;
- ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
- ЈКП „Паркинг сервис Ниш“ Ниш;
- ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша;
- ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;
- ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.
Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности
из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика
организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је
оснивач Град Ниш за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. Јавно предузеће
за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш
Анализа пословања Јавног предузећа за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш
чији је оснивач Град Ниш за период 01.01.2016. - 31.12.2016. године
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-

-

-

-

-

Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Тржница“ Ниш задужи overdraft
кредитом
Закључак којим се препоручује ЈКП „Градска топлана“ Ниш начин наплате
варијабилног дела топлотне енергије
Закључак у вези са предузимањем радњи од стране јавних и јавно комуналних
предузећа у поступку извршења
Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности
из програма пословања Јавних предузећа, друштава капитала и других облика
организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је
оснивач Град Ниш за период од 01.01.2016. до 31.12.2016.
- Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш
- Јавно предузеће Градска стамбена агенција Ниш
Анализа пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш и Јавног
предузећа Градска стамбена агенција Ниш чији је оснивач Град Ниш за
период 01.01.2016. - 31.12.2016. године
Закључaк о давању сагласности на споразум о регулисању међусобних права
и обавеза, који би требало да закључе Град Ниш и ЈКП „Горица“ Ниш
Закључaк о давању сагласности на споразум о регулисању међусобних права
и обавеза, који би требало да закључе Град Ниш и ЈКП „Горица“ Ниш
Решење о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада и
прања типских посуда за 2017. годину
Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да омогући
дужницима да закључе уговор о признању дуга и отплати истог на рате
Закључак о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Горица“
Ниш којом је одобрено успостављање заложног права у корист АИК БАНКЕ АД
БЕОГРАД на делу садашњих и будућих потраживања ЈКП ''Горица'' Ниш од
Града Ниша
Решење о давању сагласности на Oдлуке Надзорног одбора ЈКП „Градска
топлана“ Ниш којом се утврђује варијабилни део цене снабдевања крајњег
купца топлотном енергијом и цена снабдевања крајњег купца топлотном
енергијом према јединици површине грејаног простора
Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска
топлана“ Ниш, о учешћу у средствима зајма у Програму „Рехабилитација
система даљинског грејања у Србији – фаза 5
Правилник o одређивању фиксног дела цене снабдевања крајњих купаца
топлотном енергијом којима је извршена обустава испоруке топлотне енергије
Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности
из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика
организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је
оснивач Град Ниш за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године
- ЈКП „Медиана“ Ниш;
- ЈКП „Наиссус“ Ниш;
- ЈКП „Горица“ Ниш;
- ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
- ЈКП „Тржница“ Ниш;
- ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
- ЈКП „Паркинг сервис Ниш“ Ниш;
- ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша;
- ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш;
- ЈП Дирекција за изградњу града Ниша;
- ЈП Завод за урбанизам Ниш;
- ЈП Градска стамбена агенција и
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-

ЈП „Нишстан“ Ниш

-

и усвојило
Годишњи план рада Комуналне полиције Града Ниша за 2017. годину

•

OБЛАСТ ИМОВИНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИХ ПОСЛОВА

Градско веће је донело у oвој области утврдило предлоге следећих
докумената:
- Предлог решења о стављању ван снаге Решења о преносу права коришћења
Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис“ Ниш
- Предлог решења o преносу права коришћења Установи „Апотека Ниш“, са
седиштем у улици Булевар др Зорана Ђинђића бр. 6, на непокретностимапословном простору у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без
накнаде
- Предлог решења o преносу права коришћења Oсновној школи „Краљ Петар I“
са пословним седиштем у Нишу, улица Војводе Путника бр. 1, на
непокретностима у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без
накнаде
- Предлог решења о отуђeњу Производно прометном предузећу B. P. M.
EXPORT - IMPORT DOO BEOGRAD, са седиштем у Београду, као
најповољнијем понуђачу у поступку јавног надметања, пословни простор – Л2,
који се налази у приземљу стамбено – пословне зграде бр. 1 у Нишу, у ул.
Обреновићевој бр. 36, улаз бр. 34
- Предлог решења о отуђeњу Милошу Станимировићу, предузетнику, Златарска
радња М&M Станимировић Ниш, ул.Трг Светог Саве 5ц-Ниш, као
најповољнијем понуђачу у поступку јавног надметања, пословни простор Л4,
који се налaзи у приземљу стамбено пословне зграде бр.1 у Нишу
- Предлог решења о отуђeњу СТР и комисину „DANSI“, Марковић Љубише,
предузетника из Лесковца и самосталној кројачко - конфекцијској радњи
„ROSSO“, Тројановић Горана, предузетника из Лесковца, као најповољнијем
понуђачу у поступку јавног надметања, пословни простор –Л1, који се налази у
приземљу стамбено – пословне зграде бр. 2 у Нишу, у ул. Обреновићевој бр.
19, улаз бр. 21
- Предлог решења о преносу права коришћења Дому здравља Ниш, на
непокретностима у јавној својини Града Ниша на неодређено време и без
накнаде
- Предлог решења о преносу права коришћења Основној школи „Чегар“, на
непокретностима у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без
накнаде
- Предлог решења о преносу права коришћења Предшколској установи
„Пчелица“ Ниш, са пословним седиштем у Нишу, ул. Орловића Павла бб, на
непокретности у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без
накнаде
- Предлог одлуке о допуни Одлуке о прибављању, располагању и управљању
стварима у јавној својини Града Ниша
- Предлог решења о измени Решења о преносу права коришћења
непокретности у јавној својини Града Ниша Установи за физичку културу
Спортски центар „Чаир“
- Предлог решења о отуђењу 8 (осам) породичних стамбених зграда из јавне
својине Града Ниша, уписаних у лист непокретности бр.1843, КО Паси
Пољана, становницима села Мрамор погођеним елементарном непогодом 12

-

-

-

-

-

клизиштем, непосредном погодбом, без накнаде, у циљу отклањања
последица елементарне непогоде-клизишта
Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању висине накнаде за
установљење права службености на грађевинском земљишту у јавној својини
Града Ниша
Предлог решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског
надзора над пословима из изворне надлежности Града Ниша
Предлог решења о преносу права коришћења Основној школи „Његош“ са
пословним седиштем у Нишу, ул. Пантелејска бр. 60, на непокретностима у
јавној својини Града Ниша на неодређено време и без накнаде
Предлог решења о отуђењу Бранковић Горану пословног простора у површини
од 3м2, у стамбено-пословној згради у улици Обреновићева бр.124/4 у Нишу
Предлог решења о отуђењу, Привредном друштву за производњу, промет и
услуге DIMBO COMPANY DOO NIŠ пословног простора у површини од 64м2, у
стамбено-пословној згради у улици Обреновићева бр.124/4 у Нишу
Предлог решења о отуђењу, стана број 4, у приземљу стамбене зграде у
улици Сремска бр. 17, улаз 19 у Нишу, Павићевић Драгану
Предлог решења о отуђењу стана број 9, у поткровљу стамбене зграде у
улици Вожда Карађорђа бр. 14 у Нишу, Митић Зорану
Предлог одлуке о престанку статуса корисника ЈП „Градска стамбена
агенција“ Ниш на непокретностима у јавној својини Града Ниша и давању
сагласности ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш за располагање
непокретностима у јавној својини Града Ниша
и донело:
Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору из изворне
надлежности Града Ниша
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорнoг одбора Јавног предузећа
за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш о утврђивању цена одржавања стамбеног
и пословног простора

•

OБЛАСТ САОБРАЋАЈА

-

Градско веће је утврдило
Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавном градском и приградском
превозу путника на територији Града Ниша

-

-

донело:
Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на
територији Града Ниша за 2017. годину
Решење о оснивању Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша
Рeшење којим се одобрава доделa легитимацијa за бесплатан превоз у јавном
градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и
IV зона), по захтеву Удружења студената технике Европе Ниш „BEST” Ниш, за
40 (четрдесет) студената, учесника академског курса под називом „Play your
own game!“
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 Канцеларије за младе Града Ниша, за 49 (четрдесетдевет)
практиканата ангажованих по пројекту У-НИ пракса 2016, који спроводи Град
Ниш, Служба за послове Градоначелника-Канцеларија за младе и
Универзитет у Нишу
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-

-

-

-

-

-

-

-

Решењe 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 Нишког културног центра, за 105 волонтера Фестивала
глумачких остварења домаћег играног филма „Филмски сурети Ниш 2016“, за
период 15.08.-27.08.2016. године
Решењe којим се одобрава доделa легитимације за бесплатан превоз у јавном
градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша, за I (прву), II
(другу) и III (трећу) зону, Предрагу Цветковићу из Јелашнице, са роком важења
за школску 2016/2017. годину
Решење којим се одобрава доделa легитимацијa за бесплатан превоз у јавном
градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и
IV зона), по захтеву Удружења студената технике Европе Ниш „BEST” Ниш, за
25 (двадесетпет) студената, учесника међународне културне размене између
локалне групе из Ниша и локалне групе из Торина, Италија
Решењe којим се одобрава доделa легитимацијa за бесплатан превоз у јавном
градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и
IV зона), за 30 лица ангажованих по основу уговора о привременим и
повременим пословима у Градској управи Града Ниша за послове озакоњења
објеката
Рeшење којим се одобрава доделa 11 (једанаест) легитимацијa за бесплатан
превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града
Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву удружења грађана „Центар Звезда“ Земун
и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш
Решење о оснивању Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша
Решењe којим се одобрава доделa легитимацијa за бесплатан превоз у јавном
градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I, II, III и
IV зона), по захтеву Регионалног кошаркашког савеза Источна Србија, за 20
(двадесет) волонтера, ангажованих на завршном турниру Пиреус банка Купа
Радивоја Кораћа у периоду од 16.02. до 19.02.2017. године
Решење којим се одобрава издавање легитимацијa за коришћење бесплатног
превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града
Ниша (I, II, III и IV зона) за 30 лица ангажованих по основу уговора о
привременим и повременим пословима у Градској управи Града Ниша за
послове озакоњења објеката
Решење којим се одобрава доделa 40 (четрдесет) легитимацијa за бесплатан
превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града
Ниша (I, II, III и IV зона), по захтеву Удружења студената технике Европе –
Ниш (БЕСТ – Ниш)
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању ценовника аеродромских
услуга и услуга земаљског опслуживања, коју је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" Ниш

-

и усвојило
Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша у 2016. години

•

ОБЛАСТ КУЛТУРЕ, ОБРАЗОВАЊА И СПОРТА

-

Градско веће је у овој области упутило Скупштини града на усвајање:
Предлог одлуке o изменама и допунама Одлуке о мрежи установа у којима се
обавља предшколско васпитање и образовање на територији Града Ниша
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о остваривању потреба и
интереса грађана у области спорта у Граду Нишу
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-

-

Предлог одлуке о изменама Одлуке о манифестацијама и програмима у
области културе од значаја за град
Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Галерије савремене ликовне
уметности Ниш – Установе културе од националног значаја
Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Нишког симфонијског
оркестра у Нишу
Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Позоришта лутака у Нишу
Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Историјског архива Ниш
Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Народног музеја у Нишу
Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Народног позоришта у Нишу
Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању установе Нишки културни
центар
Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Народне библиотеке „Стеван
Сремац“ у Нишу
Предлог решења о утврђивању економске цене програма васпитања и
образовања Предшколске установе "Пчелица" Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Решење о образовању Комисије за
подстицај развоја талентованих ученика и студената
Решење о утврђивању Предлога решења о образовању Савета
манифестације „Мајска песма“ – фестивал дечије музике
Предлог решења o oбразовању Савета манифестације Фестивал глумачких
остварења играног филма ''Филмски сусрети Ниш''
Предлог решења o oбразовању Савета манифестације Интернационалне
хорске свечаности
Предлог решења o oбразовању Савета манифестације Књижевна колонија
"Сићево"
Предлог решења o oбразовању Савета манифестације Ликовна колонија
"Сићево"
Предлог
решења
o
oбразовању
Савета
манифестације
Нишке
интернационалне музичке свечаности - "НИМУС"
Предлог решења o oбразовању Савета манифестације ''Нисомниа'' - музички
фестивал
Предлог решења о образовању Савета манифестације Интернационални
Nišville џез фестивал
Предлог решења o oбразовању Савета манифестације Новогодишњи концерт
бечких валцера
и донело
Решење којим се предлаже утврђивање новчаног износа награде члановима
Олимпијског тима Републике Србије
Закључак о мерама за реализацију Програма капиталног инвестирања у
нефинансијску имовину за директног корисника - Управа за образовање
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
Решење о утврђивању висине новчаног износа награде „Стеван Сремац“
Решење о утврђивању висине новчаног износа награде „11. јануар“
Извештај о раду Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и
студената за 2016. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша одобравање
посебних програма по Предлогу одобравања посебних програма спортских
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организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у Граду Нишу у 2017. години
Закључак којим се препоручује основним и средњим школама са територије
Града Ниша и установама у области васпитања и образовања чији је оснивач
Град Ниш да колективне и индивидуалне радне спорове, у складу са законом,
решавају пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова
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
Решење којим се одређују спортске организације од посебног значаја за
унапређивање и развој спорта на територији Града
ОБЛАСТ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Градско веће је у овој области утврдило предлоге следећих аката:
Предлог одлуке о изменама Одлуке о праву на накнаду дела трошкова
боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или
физичко лице
Предлог одлуке о изменама Одлуке о финансијској подршци породици са
децом на територији Града Ниша
Предлог одлуке о изменама Одлуке о праву на накнаду дела трошкова
боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или
физичко лице
Предлог одлуке о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја
Рома на територији Града Ниша
и донело:
Закључак којим се предлаже Градоначелнику, да у име Града Ниша, на основу
расписаног Јавног позива од 28. јула 2016. године, да изјаве 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 области за интерно расељена лица док су у
расељеништву, а која живе на њиховој територији;
- о ангажовању стручних служби у циљу успешне реализације помоћи
Закључак којим се предлаже Градоначелнику, да у име Града Ниша, на основу
расписаног Јавног позива од 28. јула 2016. године, да изјаве 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, а која живе на њиховој територији, за куповину сеоске
куће са окућницом и додатну помоћ намењену за грађевински материјал за
поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом;
- о ангажовању стручних служби у циљу успешне реализације помоћи
Закључак којим се налаже установи Дечије одмаралиште „ Дивљана“ Ниш да
својим пословним капацитетима и објектима које користи, а који су имовина
Града Ниша, управља на начин којим ће се омогућити несметана реализација
уговорних обавеза из Уговора о обезбеђивању смештаја и исхране за
тражиоце азила и мигранте
Решење о образовању Савета за здравље Града Ниша
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Закључак којим се покреће поступак обезбеђивања услова за решавање
привременог ургентног прихвата и смештаја миграната и тражилаца азила у
Установу Дечије одмаралиште ''Дивљана'' Ниш
Закључак о исправци Решења о образовању Савета за здравље Града Ниша
Закључак 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, за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ
намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне
сеоске куће са окућницом
- о спремности Града Ниша да ангажује стручне службе у циљу успешне
реализације помоћи
Решење о прихватању реализације и финансирања програма удружења на
основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и
пројеката од јавног интереса која реализују удружења – организације особа са
инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са
инвалидитетом на територији града Ниша у 2017. години
ОБЛАСТ ПРИВРЕДЕ, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПОЉОПРИВРЕДЕ
Градско веће је упутило Скупштини Града на доношење и усвајање:
Предлог програма о изменама и допунама Програма уређивања грађевинског
земљишта и изградње са финансијским планом за 2016. годину
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката на јавним површинама на територији града Ниша
Предлог одлуке о усвајању Програма заштите животне средине Града Ниша
са Акционим планом за период од 2017. до 2027. године
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Туристичкој организацији
Ниш
Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о уређењу и одржавању паркова,
зелених и рекреационих површина
и донело
Решење којим Град Ниш, у циљу промоције привредних потенцијала Града,
прихвата организацију манифестације „Форума напредних технологијапотенцијали Града“
Решење о давању сагласности на Програм одржавања парковског и дечијег
мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду за 2016. годину
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији
Града Ниша
Решење о образовању Комисије за израду Предлога годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
Града Ниша
Закључак о прихватању „Студије изводљивости за постројење за прикупљање
и пречишћавање отпадних вода за Град Ниш“
Решењe о изменама решења о образовању Комисије за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини на територији Града Ниша
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине
Града Ниша за 2017. годину
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Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II
реда за 2017. годину
Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног
развоја Града Ниша за 2016. годину
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја Града Ниша за 2017. годину
Програм спровођења дезинсекције на територији Града Ниша за 2017. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма спровођења дезинсекције на територији града Ниша
за 2017. годину
Програм мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена на територији
Града Ниша за 2017. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена
на територији Града Ниша за 2017. годину
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за територију Града Ниша за 2017. годину
Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног
развоја Града Ниша за 2016. годину
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја Града Ниша за 2017. годину
Програм спровођења дезинсекције на територији Града Ниша за 2017. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма спровођења дезинсекције на територији града Ниша
за 2017. годину
Програм мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена на територији
Града Ниша за 2017. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена
на територији Града Ниша за 2017. годину
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за територију Града Ниша за 2017. годину
Програм системске дератизације на територији Града Ниша за 2017. годину
Програм о изменама и допунама Програма коришћења средстава за
унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2017.
годину
Програм праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за
2017/2018. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма праћења нивоа комуналне буке на територији града
Ниша за 2017/2018. годину
Програм унапређења и одржавања зелених површина на територији Града
Ниша укључујући уређење међублоковског зеленила, Спомен-парка „Бубањ“ и
одржавање споменика природе у циљу унапређења животне средине
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма унапређења и одржавања зелених површина на
територији града Ниша, укључујући уређење међублоковског зеленила,
Спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе у циљу унапређења
животне средине
Програм локалног економског развоја Града Ниша за 2017. годину
Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Ниша за
2017/2018. годину
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-

-

-

-

•

Програм испитивања загађености земљишта на територији Града Ниша за
2017. годину
Програм испитивања масене активности радионуклида у земљишту и у
животној средини на територији Града Ниша за 2017/2018. годину
Програм мониторинга нејонизујућих зрачења на територији Града Ниша за
2017. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма праћења квалитета површинских вода на територији
града Ниша за 2017/2018. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма испитивања загађености земљишта на територији
града Ниша за 2017. годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма испитивања масене активности радионуклида у
земљишту и у животној средини на територији града Ниша за 2017/2018.
годину
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри
финансирање Програма мониторинга нејонизујућих зрачења на територији
града Ниша за 2017. годину
ПРОЈЕКТИ
Градско веће је донело акте о прихватању учешћа у следећим пројектима:

-

-

-

-

-

a) област развоја Града
Рeшење о спремности за припрему и реализацију пројекта „Научнотехнолошки парк Ниш“
Решење о учешћу у Пројекту, предфинансирању и суфинансирању пројекта
„Путујући музички фестивал-иновативна презентација јединственог културног
и историјског наслеђа прекограничног региона“
Решење о реализацији и финансирању пројекта „Eкономска активност и
перформансе привреде Града Ниша и његов значај за привредне активности
региона Јужне и Источне Србије
Решење о суфинансирању и реализацији пројекта “Инфраструктурно
опремање радне зоне Доње Међурово - Изградња водоводне мреже,
канализационе мреже употребљених вода и канализационе мреже
атмосферских вода у радној зони фабрике Леони“
Решење о измени Решења о прихватању учешћа у пројекту „Јачање јавних
служби у Нишу (Србија) за развој заснован на валоризацији историјског и
територијалног наслеђа“, број 50-0172016-03 од 15.01.2016. године
б) област здравства и социјалне заштите
Решење о прихватању учешћа и реализацију Пројекта „Санација и
унапређење објекта Дома здравља у Нишу“
Решење о измени Решења о прихватању учешћа и реализацију Пројекта
„Санација и унапређење објекта Дома здравља у Нишу“
Решење о измени Решења о прихватању учешћа и реализацију Пројекта
„Санација и унапређење објекта Дома здравља у Нишу“
Решење о прихватању учешћа и суфинансирања пројекта Народна кухиња
пета фаза
Решење о прихватању учешћа и финансирањa пројекта „Сервис личних
пратилаца Ниш-ЛП 3 “
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-

-

-

-

-

-

-

Решење о прихватању учешћа и финансирања пројекта „Сервис персоналних
асистената Ниш – СПАН 7 “
Решење о прихватању учешћа и финансирања пројекта „Прихватилиште за
децу и младе“
Решење о измени Решења о прихватању учешћа и реализацији пројекта
„Санација и унапређење објекта Дома здравља у Нишу“
Решење о суфинансирању и реализацији пројекта „Одрживи модел за
решавање неусловних ромских насеља“
Решење o измени Решења о суфинансирању и реализацији пројекта „Одрживи
модел за решавање неусловних ромских насеља“
Рeшење о прихватању наставка сарадње са Националном службом за
запошљавање Крагујевац, на спровођењу пројекта „Повећање делотворности
политике запошљавања према угроженим групама“
Рeшење о давању сагласности на Измену пројекта изградња станова за
социјално становање у Л5 и Л6 на локацији у Улици Мајаковског у Нишу
в) област образовања, културе и спорта
Решење о реализацији и финансирању пројекта „Помоћ и подршка у креирању
професионалног профила – Изабери прави пут“
в) област туризма, уређења и заштите животне средине
Решење о учешћу и суфинансирању Пројекта „Комунално опремање Радне
зоне Лозни калем I фаза“
Решење о стављању ван снаге Решења о учешћу и суфинансирању пројекта
„Реконструкција водосистема Врело“ број 504-2/2016-03 од 21.04.2016. године
Решење о измени Решења о приступању изради Пројекта парцелације и
препарцелације измештања железничке пруге са територије Града Ниша
Решење o прихватању учешћа и реализацији пројекта „Сакупљање и прерада
отпадних вода у Граду Нишу“
Решење о реализацији и финансирању пројекта „Израда техничке
документације просторно-функционалне целине ширег окружења Трга Краља
Милана у централној зони Града Ниша“ и израда пројекта за извођење
пешачког моста код Тврђаве“
Решење о реализацији и финансирању пројекта „Израда техничке
документације просторно-функционалне целине ширег окружења Трга Краља
Милана у централној зони Града Ниша“ и израда пројекта за извођење
пешачког моста код Тврђаве“
Решење о измени Решења о прихватању учешћа у пројекту „Јачање јавних
служби у Нишу (Србија) за развој заснован на валоризацији историјског и
територијалног наслеђа“, број 50-0172016-03 од 15.01.2016. године
Решење о реализацији пројекта „Уређење и ревитализација Нишке тврђавеФаза I“

•

У СКЛАДУ СА СТАТУТАРНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ, ГРАДСКО ВЕЋЕ ЈЕ
ДОНЕЛО РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКИХ УПРАВА И
ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГЕ АКТЕ У ВЕЗИ СА
РАЗРЕШЕЊЕМ И ПОСТАВЉЕЊЕМ И ОДРЕЂИВАЊЕМ НАДЛЕЖНОСТИ И
ТО:

-

Решење о постављењу секретара Градског већа Града Ниша
Решење о разрешењу председника и чланова Привредно-економског савета
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-

-

-

Решење о разрешењу председника и чланова Савета за људска и мањинска
права
Решење о разрешењу председника и чланова Савета за грађанске
иницијативе
Решење о престанку функције заменика секретара Градског већа Града Ниша
Решење о постављењу заменика секретара Градског већа Града Ниша
Правилник о допуни Правилника о платама лица које поставља, именује и
бира Градско веће Града Ниша
Решење o разрешењу председника и чланова Комисије за разматрање
пријава на јавни оглас за начелнике и заменике начелника градских управа
Града Ниша
Решење о задужењима заменика градоначелника и чланова Градског већа
Града Ниша за одређена подручја из надлежности Града
Решење о изменама и допунама Решења о задужењима Заменика
градоначелника и чланова Градског већа Града Ниша за одређена подручја из
надлежности Града
Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе Града
Ниша
Решење о утврђивању престанка мандата начелника Управе за имовину и
инспекцијске послове
Решење о утврђивању престанка мандата заменика начелника Управе за
имовину и инспекцијске послове
Решење о утврђивању престанка мандата начелника Управе за грађанска
стања и опште послове
Решење о утврђивању престанка мандата заменика начелника Управе за
грађанска стања и опште послове
Решење о утврђивању престанка мандата начелника Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке
Решење о утврђивању престанка мандата заменика начелника Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке
Решење о утврђивању престанка мандата начелника Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту
Решење о утврђивању престанка мандата заменика начелника Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту
Решење о утврђивању престанка мандата начелника Управе за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
Решење о утврђивању престанка мандата заменика начелника Управе за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај
Решење о утврђивању престанка мандата начелника Управе за планирање и
изградњу
Решење о утврђивању престанка мандата заменика начелника Управе за
планирање и изградњу
Решење о утврђивању престанка мандата начелника Управе за привреду,
одрживи развој и заштиту животне средине
Решење о утврђивању престанка мандата заменика начелника Управе за
привреду, одрживи развој и заштиту животне средине
Решење о утврђивању престанка мандата начелника Управе за
пољопривреду и развој села
Решење о утврђивању престанка мандата заменика начелника Управе за
пољопривреду и развој села
Решење о утврђивању престанка мандата начелника Управе за културу
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-

-

-

-

-

Решење о утврђивању престанка мандата начелника Управе за омладину и
спорт
Решење о престанку важења Решења о овлашћењу Марине Костић за
обављање послова начелника Управе за образовање
Решење о утврђивању престанка мандата начелника Службе за одржавање и
информатичко-комуникационе технологијe
Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Канцеларије за локални
економски развој и пројекте
Решење о образовању Конкурсне комисије за избор начелника и заменика
начелника Градске управе града Ниша
Одлука о расписивању јавних конкурса за попуњавање положаја начелника и
заменика начелника Градске управе града Ниша
Решење о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плате Љубиши
Јанићу, вршиоцу дужности начелника Градске управе града Ниша
Решење о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плате Милану
Ранђеловићу, вршиоцу дужности начелника Канцеларије за локални
економски развој и пројекте
Решење о продужењу статуса вршиоца дужности начелника Градске управе
града Ниша
Решење о продужењу статуса вршиоца дужности начелника Канцеларије за
локални економски развој и пројекте
Одлука о расписивању јавних конкурса за попуњавање положаја начелника и
заменика начелника Градске управе града Ниша
Решење о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плате Љубиши
Јанићу, вршиоцу дужности начелника Градске управе града Ниша
Решење о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плате Милану
Ранђеловићу, вршиоцу дужности начелника Канцеларије за локални
економски развој и пројекте
Решење о продужењу статуса вршиоца дужности начелника Градске управе
града Ниша
Решење о продужењу статуса вршиоца дужности начелника Канцеларије за
локални економски развој и пројекте
Решење о избору кандидата по спроведеном Јавном конкурсу за попуњавање
положаја начелника Градске управе града Ниша и постављењу начелника
Градске управе Града Ниша
Решење о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плате начелника
Градске управе града Ниша
Решење о разрешењу дужности в.д. начелника Градске управе града Ниша
Решење о неуспеху јавног конкурса за попуњавање положаја заменика
начелника Градске управе града Ниша
Решење о образовању Конкурсне комисије за избор заменика начелника
Градске управе града Ниша
Решење о разрешењу дужности в.д. начелника Канцеларије за локални
економски развој и пројекте
Решење о стављању ван снаге Решења Градског већа Града Ниша о
утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плате вршиоцу дужности
начелника Канцеларије за локални економски развој и пројекте
и упутило Скупштини града на усвајање:
Предлог решења о постављењу начелника Канцеларије за локални економски
развој и пројекте
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-

Предлог решења о постављењу заменика начелника Канцеларије за локални
економски развој и пројекте

•

У СКЛАДУ СА СТАТУТАРНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ, ГРАДСКО ВЕЋЕ ЈЕ
ДОНЕЛО РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АКТЕ УПРАВА И
СЛУЖБИ ГРАДА, АКТЕ ГРАДСКИХ ОПШТИНА И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ
ПРЕДУЗЕЋА И ТО:

-

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 финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке
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 планирање и изградњу
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 привреду, одрживи развој и
заштиту животне средине
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 дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту
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 културу
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Управи за омладину и спорт
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби за послове Градоначелника
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби за послове Градског већа
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби за одржавање и информатичкокомуникационе технологије
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места Правобранилаштва Града Ниша
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места Заштитника грађана
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби за послове Скупштине Града
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 измени Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за грађанска
стања и опште послове

-

-

-

-

-

-
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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 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 дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за културу
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допуни
Правилника 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 планирање и изградњу
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 привреду, одрживи развој и заштиту животне средине
Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби за послове
Градског већа
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Служби за одржавање и информатичко комуникационе технологије
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Правобранилаштву Града Ниша
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Заштитника грађана
Решење о давању сагласности на Правилник о oрганизацији и
систематизацији послова у Јавном предузећу Дирекција за изградњу града
Ниша
Решење о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и
систематизацији послова у ЈКП „Горица“ Ниш
Правилник o организацији и систематизацији радних места у Градској управи
града Ниша, Служби за послове Скупштине Града, Служби за послове
Градоначелника, Служби за послове Градског већа, Канцеларији за локални
економски развој и пројекте, Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији
заштитника грађана, Буџетској инспекцији Града Ниша и Служби за интерну
ревизију органа и служби Града Ниша
Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном
предузећу Дирекција за јавни превоз Града Ниша
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и
систематизацији радних места у Управи Градске општине Палилула
Правилник о изменама Правилника o организацији и систематизацији радних
места у Градској управи града Ниша, Служби за послове Скупштине Града,
Служби за послове Градоначелника, Служби за послове Градског већа,
Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Правобранилаштву
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-

Града Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији Града
Ниша и Служби за интерну ревизију органа и служби Града Нишa
Решење о давању сагласности на Правилник o унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Управи Градске општине Пантелеј
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и
систематизацији радних места у Јавном предузећу „Градска стамбена
агенција“ Ниш

•

Градско веће је донело акте који су значајни у раду градских општина:

-

Закључак о прихватању Захтева Градске општине Нишка Бања за пренос
одобрених додатних средстава за 2016. годину
Закључак у вези са решавањем питања привременог одлагања јавног
надметања за давање локација за постављење мањих монтажних објеката на
јавним површинама на територији ГО Медијана, заказаног за 28.11.2016. и
29.11.2016. године
Закључак у вези са решавањем питања привременог одлагања јавног
надметања за давање локација за постављење мањих монтажних објеката на
јавним површинама на територији ГО Медијана, заказаног за 28.11.2016. и
29.11.2016. године
Закључак о повлачењу из процедуре Амандмана 1 на Предлог првих измена и
допуна Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025. на подручју Плана
генералне регулације ГО Палилула - прва фаза и Плана генералне регулације
ГО Нишка Бања - прва фаза и Амандмана 1 на Предлог трећих измена и
допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула –
прва фаза
Закључак у вези са решавањем питања привременог одлагања јавног
надметања за давање локација за постављање мањих монтажних објеката на
јавним површинама на територији ГО Нишка Бања, заказаног за 13.12.2016.
године
Закључак у вези са решавањем питања привременог одлагања јавног
надметања за давање локација за постављење мањих монтажних објеката на
јавним површинама на територији ГО Медијана, заказаног за 28.11.2016. и
29.11.2016. године
Закључак којим се прихвата Захтев Градске општине Нишка Бања за пренос
одобрених додатних средстава за 2016. годину
Закључак којим се препоручује Градоначелнику обезбеђење средстава за
2017. годину за остале намене Градској општини Палилула, Градској општини
Црвени Крст и Градској општини Медијана
Закључак којим се предлаже Градоначелнику да обезбеди средства Градској
општини Нишка Бања за измирење обавеза према Јавном предузећу
“Дирекција за упрвљање и развој Нишке Бање“ у Нишкој Бањи

-

-

-

-

-

-

-

-

и утврдило предлоге следећих аката:
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о организацији Управе
Градске општине Нишка Бања
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Одлуке о организацији Управе Градске општине Пантелеј
Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Статута Градске
општине Пантелеј
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о промени Статута Градске
општине Црвени Крст
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•

Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Статута Градске
општине Нишка Бања
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Одлуке о организацији Управе Градске општине Палилула
Предлог решења о давању сагласности на Друге измене и допуне Статута
Градске општине Медијана
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о промени Статута Градске
општине Палилула
Предлог одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа
„Дирекција за управљање и развој Нишке Бање“
ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК

Решавајући у управном поступку у другом степену у овом периоду, Градско
веће је разматрало 96 жалби и донело 88 решењa по њима и 8 закључка, којима је
одлучено о правима и обавезама физичких и правних лица у управним стварима из
надлежности Града.
Такође, Градско веће је донело 21 решење и 4 закључка по приговорима
странака и поступало по 8 захтева за изузеће начелника и заменика начелника
управа и донело закључке по њима.
•

Ради решавања проблема плаћања закупа стамбеног простора за
смештај породица угрожених клизиштем у селу Мрамор и Крушце,
Градско веће је донело:

-

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 2016. године
Решење о измени Решења о образовању Радног тима за израду плана
активности и предузимање мера за решавање стамбеног проблема мештана
села Мрамор и Крушце, чије су куће угрожене клизиштем
Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри пренос
средстава за 16 породица са пребивалиштем у селу Мрамор, чије су куће због
клизишта проглашене неусловним од стране грађевинске инспекције ради
исплате накнада за станарину за септембар и октобар 2016. године
Закључак у вези са решавањем стамбеног питања најугроженијих породица
чије су куће погођене клизиштем у селу Мрамор и Крушце

-

-

-

-

и утврдило:
Предлог одлуке о стамбеном збрињавању грађана погођених клизиштем у
насељеним местима Мрамор и Крушце

•

Поступајући у складу са овлашћењима прописаним Статутом града, у
погледу образовања сталних и повремених радних тела, Градско веће
града Ниша је донело:

-

Закључак о покретању поступка за именовање Савета за људска и мањинска
права
Решење о именовању председника и чланова Привредно - економског савета
Решење о разрешењу председника и чланова Савета за ревитализацију
Нишке тврђаве

-
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-

Решење о именовању председника и чланова Савета за људска и мањинска
права

•

У области сарадње са локалним самоуправама, невладиним и другим
организацијама, Градско веће је утврдило и упутило у скупштинску
процедуру:

-

Предлог одлуке о успостављању сарадње између Града Ниша (Република
Србија), Града Арла (Република Француска) и Савета департмана Жиронда
(Република Француска)
Предлог одлуке о успостављању сарадње између Града Ниша (Република
Србија) и Града Арла (Република Француска)
Предлог Одлукe о успостављању сарадње између градова Ниш (Република
Србија) и Калуга (Руска Федерација)

•

-

-

-

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Градско веће је донело:
Закључак у вези са осталим предлозима аката које је Градско веће Града
Ниша у ранијем сазиву упутило у скупштинску процедуру
Пословник о изменама и допуни Пословника о раду Градског већа Града Ниша
Пословник о измени Пословника о раду Градског већа Града Ниша
Закључак о предузимању активности ради привременог збрињавања
угрожених породица из зграде у улици Расадник бр. 10 у Нишу
Пословник о изменама и допуни Пословника о раду Градског већа Града Ниша
Правилник о изменама Правилника о платама лица које поставља, именује и
бира Градско веће Града Ниша
Решење о образовању Жалбене комисије
Решење о образовању Радне групе за измену прописа града Ниша ради
њиховог усклађивања са Законом о прекршајима
Пословник о изменама Пословника о раду Градског већа Града Ниша
Решење којим се налаже Канцеларији за локални економски развој и пројекте,
а у складу са Одлуком о Градској управи Града Ниша и Одлуком о службама
Града Ниша, да настави реализацију пројеката
Закључак о спровођењу активности на измештању железничке пруге НишНишка Бања-Просек
Закључак којим Градско веће Града Ниша изражава сагласности са текстом
Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије, Града Ниша и
привредног субјекта COOPERTIEF IMI EUROPE U.A., ради показивања своје
спремности да унапреде међусобне односе, који имају за циљ реализацију
инвестиционог пројекта производње електронских компоненти у Нишу
Мишљење по поднетом захтеву Марине Јанковић, секретара Градског већа
Града Ниша за обављање функције члана Градске изборне комисије
Решење о закључењу Споразума о сарадњи са Републичким
хидрометеоролошким заводом
Закључак о стављању ван снаге Закључка Градског већа број 136-1/2017-03
од 01.02.2017. године
Решење о давању сагласности начелнику Градске управе града Ниша, за
обављање додатног рада ван радног времена
Закључак о давању сагласности са предложеним текстом Меморандума о
разумевању између Владе Републике Србије, Града Ниша и привредног
субјекта Zumtobel Lighting GmbH Аустрија, ради показивања своје спремности
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да унапреде међусобне односе, који имају за циљ реализацију инвестиционог
пројекта производње LED расвете у Нишу
-

-

-

-

-

и утврдило предлоге аката које је упутило Скупштини Града на усвајање:
Предлог oдлуке о Градској управи Града Ниша
Предлог одлуке о службама Града Ниша
Предлог одлуке о матичним подручјима на територији Града Ниша
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке o максималном броју
запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за
2015. годину
Предлог одлуке о измени Одлуке o максималном броју запослених на
неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину
Предлог закључка којим Скупштина Града Ниша предлаже Влади Републике
Србије измену услова за аплицирање пројектима по конкурсима које расписују
ресорна министарства
Предлог одлуке о изменaма Одлуке o максималном броју запослених на
неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину
Предлог Одлуке о Канцеларији за локални економски развој и пројекте
Предлог решења о давању сагласности Јавном предузећу „Пошта Србије“
Београд, Радна јединица „Србијамарка“ за употребу грба Града Ниша на
поштанским маркама и другим вредносницама
Решење о стављању ван снаге Решења Градског већа Града Ниша о
утврђивању Предлога одлуке о изменaма Одлуке o максималном броју
запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за
2015. годину
Предлог одлуке о измени Одлуке o максималном броју запослених на
неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину
Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Ниша



Програми пословања јавних и јавних комуналних предузећа за 2016. и
2017. годину

-

Предлог решења o давању сагласности на Програм о изменама Програма
пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2016. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа „Медиана“ Ниш за 2016. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама
Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2016. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама
Програма пословања ЈП ''Аеродром Ниш'' Ниш за 2016. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања са
финансијским планом за 2016. годину Пословног удружења Зона унапређеног
пословања ''Нишка варош'' Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа ''Медиана'' Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Горица''
Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Паркинг
сервис'' - Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања са
финансијским планом за 2017. годину Пословног удружења Зона унапређеног
пословања „Нишка варош“ Ниш

-

-
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-

Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП
''Обједињена наплата'' Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Дирекција
за јавни превоз града Ниша за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Дирекција
за изградњу града Ниша за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП ''Аеродром
Ниш'' Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Завод за
урбанизам Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Градска
стамбена агенција" Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Градска
топлана'' Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Тржница''
Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Наиссус''
Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП за
стамбене услуге "Нишстан" Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма
пословања ЈП „Аеродром Ниш “ Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма
пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма
пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама и допунама
Програма пословања ЈП „Аеродром Ниш “ Ниш за 2017. годину



Извештаји о пословању јавних и јавних комуналних предузећа за 2015. и
2016. годину

-

Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању ЈП Завод за
урбанизам Ниш са Финансијским извештајем за 2015. годину и на Одлуку о
расподели нераспоређене добити ЈП Завод за урбанизам Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са
Финансијским извештајем ЈП Градска стамбена агенција Ниш за 2015. годину
Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са
финансијским извештајем ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш за 2015.
годину
Предлог решења o давању сагласности на Извештај о пословању са
Финансијским извештајем ЈКП „Тржница“ Ниш за 2015. годину
Предлог решења o давању сагласности на Извештај о пословању ЈКП
''Обједињена наплата'' Ниш са Финансијским извештајем за 2015. годину
Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању ЈКП
''Медиана'' - Ниш са Финансијским извештајем за 2015. годину
Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању ЈКП
„Градска топлана“ Ниш са Финансијским извештајем за 2015. годину
Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању ЈКП
„Градска топлана“ Ниш са Финансијским извештајем за 2015. годину

-

-
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-

-

-

-

-

Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању Јавног
предузећа „Аеродром Ниш“ Ниш у 2015. години и Финансијски извештај
Јавног предузећа „Аеродром Ниш“ Ниш за 2015. годину
Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са
Финансијским извештајем ЈКП „Паркинг сервис“- Ниш за 2015. годину
Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању ЈКП за
водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за период од 01.01.2015.-31.12.2015.
године са финансијским извештајем
Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са
Финансијским извештајем ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2015.
годину
Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са
Финансијским извештајем ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2015.
годину
Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању са
Финансијским извештајем ЈКП ''Горица'' Ниш за 2015. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о реализацији годишњег Програма
пословања Пословног удружења Зона унапређеног пословања „Нишка варош“
Ниш за 2016. годину



Програми рада установа за 2017. годину

-

Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Историјског архива
Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке
„Стеван Сремац“ Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада установе Нишки
културни центар за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на План и програм рада Народнoг
позоришта Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Галерије савремене
ликовне уметности Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Позоришта лутака
Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Нишког симфонијског
оркестра за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе Дечији
центар Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Регионалног центра
за професионални развој запослених у образовању за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада „Народног
универзитета“ Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе за физичку
културу Спортски центар „Чаир“ за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Туристичке
организације Ниш за 2017. годину и на Финансијски план Туристичке
организације Ниш за 2017.годину
Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм рада и
Финансијски план Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица
ментално ометених у развоју "Мара" Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе Сигурна
кућа за жене и децу жртве породичног насиља за 2017. годину и финансијски

-

-

-
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-

-

-

план Установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља за 2017.
годину Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Народног
музеја Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским
планом Центра за социјални рад „Свети Сава“ у Нишу за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм рада и
Финансијски план Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица
ментално ометених у развоју "Мара" Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе Сигурна
кућа за жене и децу жртве породичног насиља за 2017. годину и финансијски
план Установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља за 2017.
годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским
планом Центра за социјални рад „Свети Сава“ у Нишу за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Изменe и допунe Плана и програма
рада Народнoг позоришта Ниш за 2017. годину



Програми рада здравствених установа за 2016. годину и 2017. годину

-

Предлог решења о давању сагласности на План рада Дома здравља Ниш за
2016. годину и Финансијски план Дома здравља Ниш за 2016. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за
плућне болести и туберкулозу Ниш за 2016. годину
Предлог решења о давању сагласности на План рада Завода за здравствену
заштиту радника „Ниш“ за 2016. годину и на Измену и допуну Плана рада
Завода
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Завода за хитну
медицинску помоћ Ниш за 2016. годину и на Ребаланс Финансијског плана
Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2016. годину
Предлог решења о давању сагласности на План рада са Финансијским планом
Апотеке Ниш за 2016. годину
Предлог решења о давању сагласности на План рада и развоја Завода за
здравствену заштиту студената Ниш за 2016. годину
Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске
установе "Пчелица" Ниш за радну 2016/2017 годину
Предлог решења о давању сагласности на План рада Дома здравља Ниш за
2017. годину и Финансијски план Дома здравља Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на План рада, Финансијски план и
План јавних набавки Завода за здравствену заштиту радника ''Ниш'' у Нишу
Предлог решења о давању сагласности на План рада и развоја Завода за
здравствену заштиту студената Ниш за 2017. годину
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Завода за хитну
медицинску помоћ Ниш и на Финансијски план Завода за хитну медицинску
помоћ Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за
плућне болести и туберкулозу Ниш за 2017. годину

-

-

-



Извештаји о раду установа за 2015. годину и 2016. годину

-

Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Позоришта лутака
Ниш за 2015. годину
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-

-

-

-

-

Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Историјског
архива Ниш за 2015. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању
Галерије савремене ликовне уметности Ниш – установе културе од
националног значаја за 01.01.-31.12.2015.
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Народног
позоришта у Нишу за 2015. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Нишког
симфонијског оркестра за 2015. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Народног музеја
Ниш за 2015.годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским пословањем
за 2015. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Установе Нишки
културни центар за 2015. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању и годишњег обрачуна за
2015. годину Установе „Народни универзитет“
Предлог решења о усвајању Финансијског извештаја о пословању
Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период 1.1.2015.-31.12.2015. године
Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању за 2015.
Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Установе Дечији центар
Ниш за 2015. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Установе за физичку
културу Спортски центар „Чаир“ за период 01.01.-31.12.2015.годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са Финансијским извештајем за
2015.годину Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду установе Центар за дневни
боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“
Ниш и Извештаја о приходима и расходима Центра „Мара“ Ниш за 2015.
годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем
Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља за 2015. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације Ниш
за период 01.01.2015.-31.12.2015.године са Финансијским извештајем о
оствареним приходима и расходима Туристичке организације Ниш од
01.01.2015. до 31.12.2015. године
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Предшколске установе
"Пчелица" Ниш за радну 2015/2016. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације Ниш
за 2016. годину са Финансијским извештајем о оствареним приходима и
расходима Туристичке организације Ниш за 2016. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Установе за физичку
културу Спортски центар „Чаир“ за период: 01.01-31.12.2016. године
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању
Нишког симфонијског оркестра за 2016. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Историјског
архива Ниш за 2016. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Народног
позоришта у Нишу за 2016. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским пословањем
за 2016. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш
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Предлога решења о усвајању Финансијског извештаја о пословању
Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период 1.1-31.12.2016. године
Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању Установе Дечији центар
Ниш за 2016. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању за 2016. годину
Предлог решења о усвајању Извештајa о раду и пословању Народног музеја
Ниш за 2016. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Установе Нишки
културни центар за 2016. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Позоришта лутака
Ниш за 2016. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању
Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2016. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду установе Центар за дневни
боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“
Ниш за 2016. годину и финансијски извештај о приходима и расходима у 2016
години
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за
2016 годину установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља
Ниш
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за
2016.годину Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш
Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању и годишњи обрачун за
2016. годину Установе „Народни универзитет“ Ниш
Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Установе за физичку
културу Спортски центар „Чаир“ за период: 01.01-31.12.2016. године



Извештаји о раду здравствених установа за 2015. и 2016. годину

-

Предлог решења о усвајању Извештајa о извршењу плана рада за период од
01.01.2015. до 31.12.2015. године и Извештаја о финансијско-материјалном
пословању Дома здравља Ниш за период 01.01. до 31.12.2015. године
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Завода за плућне
болести и туберкулозу Ниш за 2015. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Завода за
здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2015. године
Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Завода за хитну
медицинску помоћ Ниш за 2015. годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о извршењу Плана рада и развоја,
период I-XII 2015. године Завода за здравствену заштиту студената Ниш
Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Апотеке Ниш за 2015.
годину
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Завода за плућне
болести и туберкулозу Ниш за 2016. годину
Предлог решења о усвајању Извештајa о извршењу плана рада за период од
01.01.2016. до 31.12.2016. године и Извештаја о финансијско-материјалном
пословању Дома здравља Ниш за период 01.01. до 31.12.2016. године
Предлог решења о усвајању Извештајa о раду и пословању Завода за
здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2016. годину
Предлог решења о усвајању Извештајa о извршењу Плана рада и развоја,
период I-XII 2016.године Завода за здравствену заштиту студената Ниш

-

-
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Предлог решења о усвајању Извештајa о пословању Завода за хитну
медицинску помоћ Ниш за 2016. годину

•

Статути

-

Решење о измени Решења о утврђивању Предлога одлуке о приступању
измени Статута Града Ниша
Решење о измени Решења о образовању Kомисије за статутарно правна
питања
Закључак о утврђивању Нацрта одлуке о промени Статута Града Ниша и
времену, месту и начину спровођења стручне и јавне расправе о Нацрту
Закључак о усвајању Извештаја о спроведеној стручној и јавној расправи о
Нацрту одлуке о промени Статута Града Ниша
Предлог решења о давању сагласности на Статут о изменама Статута Јавног
предузећа Дирекција за изградњу града Ниша
Предлог одлуке о промени Статута Града Ниша
Предлог решења о давању сагласности на Статут Галерије савремене
ликовне уметности Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Статут Историјског архива Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Статут Народног музеја Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Статут Нишког симфонијског
оркестра
Предлог решења о давању сагласности на Статут Установе Нишки културни
центар
Предлог решења о давању сагласности на Статут Позоришта лутака Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Статут Народног позоришта Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Статут Народне библиотеке
„Стеван Сремац“ Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Статут Установе Нишки културни
центар
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Дома
здравља Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Статут ЈП за стамбене услуге
„Нишстан“ Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног предузећа Завод за
урбанизам Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног предузећа Дирекција
за изградњу Града Ниша
Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за
аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног
предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и
накнада Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног
предузећа „Медиана“ Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног
предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног
предузећа „Горица“ Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног
предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш

-

-
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Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног
предузећа „Градска топлана“ Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног
предузећа за пијачне услуге „Тржница“ Ниш
Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног
предузећа „Паркинг-сервис“ Ниш
Предлог решења о давању сагласности нa Статут Јавног предузећа „Градска
стамбена агенција“ Ниш
Предлог решења о давању сагласности на измене Статута Јавног предузећа
за стамбене услуге "Нишстан" Ниш
Предлог решења о давању сагласности на измену и допуну Статута установе
„Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља"

Градско веће подноси Скупштини Града Ниша Извештај о раду за период од
11. јула 2016. године до 11. јула.2017. године.
Извештај о реализацији активности Градоначелника Града Ниша биће
презентован на седници Скупштине Града Ниша, у формату PowerPoint.
Извештај се састоји из области које се, између осталог, односе на: привреду и
локални економски развој, планирање, изградњу и урбанизам, животну
средину, саобраћај и комуналну делатност, образовање и школство, социјалну
заштиту, културу, омладину и спорт, здравство, финансије, развојне и
инфраструктурне пројекте.
Број: 953-1/2017-03
У Нишу, 21.07.2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић
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На основу члана 2. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени
лист Града Ниша'', број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 21.07.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I Усваја се Извештај о реализацији активности Градоначелника Града Ниша и
Извештај о раду Градског већа града Ниша за период 11.7.2016- 11.7. 2017. године.
Саставни део овог решења је Извештај о раду Градског већа града Ниша за
период 11.07.2016- 11.07.2017. године.
Извештај о реализацији активности Градоначелника Града Ниша биће
презентован на седници Скупштине Града Ниша, путем PowerPoint презентације.
II Решење доставити председнику Скупштине града Ниша ради увршћивања у
дневни ред седнице Скупштине града и представнику предлагача.
III За известиоца по овој тачки дневног реда на седници Скупштине града
Ниша одређен је Градоначелник Града Ниша, Дарко Булатовић.
Број: 953-1a/2017-03
У Нишу 21.07.2017.године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
Председник
Дарко Булатовић

