
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 

 
На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 88/08, 143/16 и 

18/19)  и. члана 2. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 
1/13, 95/16, 98/16 и 124/16), одлучујући о давању сагласности да се спроведе Извештај 
Комисијe за анализу потраживања ради утврђивања вероватне ненаплативости потраживања, 
у циљу правилног и тачног исказивања и предузимања мера ради њихове наплате,  

Градско веће Града Ниша на седници одржаној  дана 03.10.2019. године, доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 

I  УСВАЈА СЕ Извештај Комисије за анализу потраживања ради утврђивања 
вероватне ненаплативости потраживања, у циљу правилног и тачног исказивања и 
предузимања мера ради њихове наплате. 

 
II ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градској управи Града Ниша, Секретаријату за 

финансије, Сектору рачуноводства да спроведе у пословним књигама предложени отпис 
потраживања дат у Извештају Комисије за анализу потраживања ради утврђивања вероватне 
ненаплативости потраживања, у циљу правилног и тачног исказивања и предузимања мера 
ради њихове наплате. 

 
III  Задужује се Градска управа Града Ниша, Секретаријат за финансије, Сектор 

рачуноводства за реализацију Решења. 
 

 IV Решење доставити Градској управи Града Ниша, Секретаријату за финансије, 
Сектору рачуноводства и Архиви Градоначелника. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  

Државна ревизорска институција је у свом Извештају о ревизији консолидованих 
финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Ниша за 2018. годину, под бројем 
400-253/2019-04/13 од 3. јула 2019. године, утврдила да у Градској управи Града Ниша 
постоје вероватно ненаплатива потраживања и да треба извршити анализу истих, утврдити 
статус потраживања и предузети мере ради њихове наплате. 

 
Полазећи од надлежности утврђене чланом 65 став 1. Одлуке о Градској управи Града 

Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 143/16, 57/17, 138/17 и 63/19) Начелник Градске управе 
Града Ниша је Решењем, бр. 3511-1/19-24 од 2. септембра 2019. године, образовао Комисију 
за анализу потраживања ради утврђивања вероватне ненаплативости потраживања, у циљу 
правилног и тачног исказивања и предузимања мера ради њихове наплате, која је имала 
задатак да у складу са Извештајем о ревизији консолидованих финансијских извештаја 
завршног рачуна буџета Града Ниша за 2018. годину, број 400-253/2019-04/13 од 3. јула 2019. 
године, утврди износ вероватне ненаплативости потраживања по различитим основама, која 



су евидентирана у пословним књигама Градске управе Града Ниша, као и предузимање мера 
ради њихове наплате. 

 
Комисија је поступила у складу са Решењем начелника Градске управе Града Ниша и 

сачинила Извештај о анализи потраживања ради утврђивања вероватне ненаплативости 
потраживања у циљу правилног и тачног исказивања и предузимања мера ради њихове 
наплате, те с тога Градска управа Града Ниша предлаже доношење Решења као у 
диспозитиву. 
 
 На основу свега напред наведеног Градско веће Града Ниша је одлучило као у 
диспозитиву Решења. 
 
 
Број: 947-1/2019-03 
У Нишу, 03.10.2019. 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 

            Дарко Булатовић 
 


	01-1 Resenje o usvajanju Izvestaja Komisije za analizu potrazivanja

