
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 
144/2016) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе 
материјала („Службени лист Града Ниша", број 125/2008), 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 23.10.2019. године, доноси 
 
 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о 
изменама Програма пословања ЈКП “Тржница“ Ниш за 2019. годину.   

 
 II Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама 

Програма пословања ЈКП “Тржница“ Ниш за 2019. годину, доставља се председнику 
Скупштине Града ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
 III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша одређују се Владислава Ивковић, секретар Секретаријата за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај Градске управе Града Ниша и Горан Ђорђевић, 
директор ЈКП “Тржница“ Ниш. 
 
 
 
Број: 1014-9/2019-03 
У Нишу, 23.10.2019. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, број 15/2016), члана 37. Статута Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и чланa 15. Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа  за пијачне услуге „Тржница“ Ниш 
("Службени лист Града Ниша", број 145/2016-пречишћен текст), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној                   године, 
донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
I 

 
Даје се сагласност на Програм о изменама Програма пословања ЈКП 

“Тржница“ Ниш за 2019. годину број 846/2019, који је донео Надзорни 
одбор овог предузећа на седници одржаној 18.10.2019. године. 
 
 

II 
 

Решење доставити: ЈКП “Тржница“ Ниш, Градској управи Града 
Ниша-Служби начелника Градске управе, Секретаријату за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај и Секретаријату за финансије. 

 
 

Број:  
У Нишу                           године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

               ПРЕДСЕДНИК 
 
 

                   Мр Раде Рајковић 
 
 
 
 
 

      



     ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Ниш, на седници одржаној дана 
18.10.2019. године  донео је Програм о изменама Програма пословања ЈКП  
„Тржница“ Ниш за 2019. годину број 846/2019 и исти је достављен 
Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи 
поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача. 
 Разлог за измену Програма пословања je закључивање Посебног 
колективног уговора за јавна и јавно-комунална предузећа чији је оснивач 
Град Ниш („Службени гласник РС“, број 37/2019), који је прописао право 
запослених на јубиларну награду,  право запосленог на солидарну помоћ, 
као и обавезу послодавца да издваја средства за превенцију радне 
инвалидности. 

Такође, Програмом се планирају и средства за стимулативне 
отпремнине, за случај реализације споразумног раскида радног односа са 
19 запослених на добровољном принципу, за које намене је опредељено 
19.000.000 динара. 

Повећање расхода се односи и на планирање средстава за трошкове 
процене имовине предузећа, трошкове за урбанистичко-архитектонску 
анализу нове пијаце на простору ОТЦ и трошкове набавке канцеларијског 
материјала, што је утицало и на измену плана набавки у оквиру поглавља 8 
Програма пословања. 

Наведено повећање на расходовној страни праћено је повећањем 
очекиваних прихода од закупа локала и решавањем судских спорова у 
корист предузећа, те планирани пословни резултат у 2019. години остаје 
непромењен. 

Секретаријат за финансије је израдио и доставио мишљење на 
наведени Програм број 11-2280/2019 од 21.10.2019. године. 
 Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је 
разматрајући достављени Програм о изменама Програма пословања ЈКП 
“Тржница“ Ниш за 2019. годину, утврдио да је исти сачињен у складу са 
важећим прописима и предлаже доношење решења као у диспозитиву. 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 

                                    СЕКРЕТАР 
 
  

                                Владислава Ивковић 




















































	9-1 Resenje GV - Izmene programa poslovanja JKP Trznica
	9-2 Resenje SG - Izmena programa poslovanja JKP Trznica
	9-3 izmena Programa poslovanja JKP Trznica Nis sa obrazlozenjem

