
На основу члана 46. став 1. тачка 1.  Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“, број 129/07),

Градско веће града Ниша, на седници од  _________ 2008 године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I   Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  преузимању  дуга  и  обавеза  ЈП  за 
снимање, приказивање, изнајмљивање, и дистрибуцију филмова и видео касета 
"Нишфилм".

Предлог  одлуке  о  преузимању  дуга  и  обавеза  ЈП  за  снимање, 
приказивање,  изнајмљивање,  и  дистрибуцију  филмова  и  видео  касета 
"Нишфилм" доставља се Скупштини града Ниша на усвајање.

II За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
града Ниша, одређује се Миодраг Радовић, члан Градског већа.

Број: __________
У Нишу, _______

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

          Председавајући 
                                                                           Заменик градоначелника

                                                                                     Нађа Марковић



На основу члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 
88/2008), 

Скупштина Града Ниша на седници одржаној дана ___________ донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕУЗИМАЊУ ДУГА  И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

СНИМАЊЕ, ПРИКАЗИВАЊЕ, ИЗНАЈМЉИВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ 
ФИЛМОВА И ВИДЕО КАСЕТА "НИШФИЛМ" НИШ

Члан 1.

Овом одлуком Град Ниш, као оснивач, преузима дуг и oбавезе ЈП за снимање, 
приказивање, изнајмљивање и дистрибуцију филмова и видео касета "Нишфилм"  Ниш 
(у даљем тексту ЈП "Нишфилм"), који је настао у пословању овог јавног предузећа.

Члан 2.

Град  Ниш  преузима  дуг  ЈП  "Нишфилм"   према  повериоцима  који  на  дан 
31.8.2008. године износи 49.000.000 дин, са припадајућим каматама до дана исплате.

Члан 3.

Град прихвата и дуговања и обавезе ЈП "Нишфилм" према повериоцима које су 
настале после 31.8.2008. године,  све до коначног регулисања  статуса предузећа.

Град прихвата обавезе ЈП "Нишфилм" на име исплате зарада запослених почев 
од  1.1.2008.  године  до  износа  најниже месечне  основице  доприноса  по  запосленом 
раднику. 

Члан 4.

Ова одлука  може се сматрати изјавом о преузимању дуга  у смислу Закона о 
стечајном поступку.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Града Ниша".

Број: _______________
У Нишу, ____________



СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
Проф. др Миле Илић

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком  Народне Републике  Србије  из  1954.  године  основано  је  биоскопско 
друштвено  предузеће  "Славица".  Одлуком  Скупштине  града  Ниша  из  1993.  године 
преузета су оснивачка права и донета Одлука о оснивању јавног предузећа за снимање, 
приказивање,  изнајмљивање,  и  дистрибуцију  филмова  и  видео  касета  "Нишфилм" 
("Сл.лист града Ниша" број 2/2001-пречишћен текст).

Предузеће  је  у  претходном  периоду  пословало  са  губитком,  и  није  било  у 
могућности  да  исплаћује  зараде  запослених,  обавезе  према добављачима и  пореској 
управи.

Запослени  у  Предузећу  су  против  Предузећа  поднели  тужбе  за  исплату 
неисплаћних зарада које су усвојене, пресуде су постале извршне и започет је извршни 
поступак пред надлежним судом.

Републичко јавно правобранилаштво је као заступник Министарства финансија 
Пореске  управе  –  Филијала  у  Нишу,  а  у  својству  стечајног  повериоца  покренуло 
стечајни поступак пред Трговинским судом у Нишу.

Стечајни  поступак   у  складу  са  Законом  о  стечајном  поступку  обухвата 
банкротство или реорганизацију стечајног дужника.

У  циљу  заштите  имовине  ЈП  "Нишфилм"  која  је  и  имовина  Града,  односно 
Републике  Србије,  а  како  не  би  дошло  до  банкротства  и  намирења  стечајних 
поверилаца  продајом  имовине  стечајног  дужника,  било  је  потребно  доношење  ове 
Одлуке  којом  у  складу  са  чланом  52.  Закона  о  стечајном  поступку  Град  Ниш,  као 
оснивач, преузима дуг стечајног дужника.

Према  налазу  буџетског  инспектора  који  је  извршио контролу  пословања ЈП 
"Нишфилм" и о томе сачинио записник, на дан 31.8.2008. године дуговања су износила 
49.000.000 динара. У дуговања предузећа улазе дуговања према добављачима, дуговања 
за неисплаћене зараде запослених, дуговања за неизмирене порезе и доприносе и друге 
обавезе. 

Коначан износ дуговања биће познат по извршеном обрачуну доспелих камата 
на дан исплате и доспелих потраживања до дана исплате. 

Када  решење  стечајног  већа  којим  се  одобрава  преузимање  дуга  постане 
правноснажно, стечајно веће обуставља поступак.

Обустављањем  стечајног  поступка  не  решава  се  проблем  пословања  овог 
Предузећа, тако да је потребно даље предузимање мера за регулисање његовог статуса.

У сваком случају, предузеће нема своју имовину осим имовине која представља 
имовину Републике Србије, а из које би се измирила доспела потраживања, тако да је 
било потребно да оснивач преузме и обавезе које ће настати до коначног регулисања 
статуса Предузећа.

На  основу  изложеног,  Управа  за  образовање,  културу,  омладину  и  спорт 
предлаже  да  Скупштина  Града  Ниша  донесе  Одлуку  о  преузимању  дуга  и  обавеза 
јавног предузећа за снимање, приказивање, изнајмљивање, и дистрибуцију филмова и 
видео касета "Нишфилм".

                                                                                     В.Д. НАЧЕЛНИКА
                                                                                           Ненад Гашевић


