
 
 
 
 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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  02.03.2011. године, доноси 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Статут о измени Статута 
Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш. 
 
 II  Предлог решења о давању сагласности на Статут о измени Статута Установе 
Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш, доставља се председнику Скупштине Града 
Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града 
 
 III За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређујe се Деспот Деспотовић, директор Установе Дечије одмаралиште 
„Дивљана“ Ниш. 
 
 
Број: 210-74/2011-03 
Датум: 02.03.2011. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  

Заменица градоначелника 
 

Нађа Марковић 
 
  



 
 

 
 

 На основу члана 37 Статута града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', број  88/08) и члана 12 Одлуке о оснивању Установе Дечије 
одмаралиште „Дивљана“  Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 84/2009 
и 94/2010), 
 Скупштина  Града Ниша на седници одржаној __________ 2011. 
године, донела је 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 

   I   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут о измени Статута Установе 
Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш број 09/2011 од  07.02.2011. године, 
који је донео привремени Управни одбор Установе. 
 
  II   Решење доставити Установи Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш 
и Управи за образовање, културу, омладину и спорт. 
 
 
 
 
Број:_____________________ 
У Нишу, __________ 2011. год. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 
 

                                                                               Председник 
 

                                                                               Проф. др Миле Илић 
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

            
 Привремени Управни одбор Установе Дечије одмаралиште 
„Дивљана“ Ниш је на основу члана 12 Одлуке о оснивању Установе Дечије 
одмаралиште „Дивљана“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 84/2009 
и 94/2010) на седници одржаној 07.02.2011. године донео Статут о измени 
Статута Установе  Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш, под бројем 
09/2011. 
 

Статутом о измени Статута Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ 
Ниш извршена је промена седишта  и делатности Установе у циљу  
усклађивања Статута  са Одлуком о измени Одлуке о оснивању Установе 
Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш.Седиште Установе је промењено са 
адресе Булевар Немањића бр. 85 на нову адресу Јована Скерлића бр. 3 
локал 7.Усаглашавaње делатности је извршено ради усклађивања шифара 
делатности Установе са шифрама делатности по Уредби о класификацији 
делатности („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2010). 
 Имајући у виду да је  Статут о измени Статута  усклађен са законом и 
оснивачким актом Установе,  предлаже се доношење Решења о давању 
сагласности на Статут о измени Статута Установе Дечије одмаралиште 
„Дивљана“ Ниш. 
      
 
У Нишу, фебруара 2011. године       
 
 
 

Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
 
 
 
 
 

                Начелник 
 
                  Ненад Гашевић 
  



На основу члана 32. Статута Установе Дечије одмаралиште ''Дивљана'' Ниш, 
привремени Управни одбор Установе, на седници одржаној дана 
07.02.2011.године, једногласно доноси: 
 
 
 
      С  Т  А  Т  У  Т 
                                         О ИЗМЕНИ СТАТУТА 
       УТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ 
          ''ДИВЉАНА''  НИШ 
         Члан 1. 
 Члан 6. став 1. Статута установе Дечије одмаралиште ''Дивљана'' Ниш  мења се  и 
гласи:  
''Седиште Установе је у Нишу,Јована Скерлића бр. 3,локал 7''. 
                                                 Члан 2. 
Члан 7.Статута мења се и гласи: 
''Претежна делатност Установе је: 
-55.20- Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак 
 Допунска делатност Установе је: 

-55.30- Делатност кампова,ауто-кампова и кампова за туристичке 
    приколице;              
-55.10- Хотели и сличан смештај; 
-56.10- Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката; 
 

 
          -47.11-Трговина  на мало у неспецијализованим продавницама, 

      претежно храном,пићима и дуваном; 
-47.19-Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама; 
-47.21-Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим 
продваницама; 
-47.24-Трговина на мало хлебом,колачима и слаткишима у 
специјализованим продавницама; 
-47.99-Остала трговина на мало изван продавница,тезги и пијаца; 
-46.31-Трговина на велико воћем и поврћем; 
-79.11-Делатност  путничких агенција; 
-79.12-Делатност тур-оператора; 
-73.12-Медијско представљање; 
-93.11-Делатност спортских објеката. 

Установа не може мењати делатност без сагласности Оснивача. 
    Члан 3. 
У свему осталом Статут Установе остаје непромењен.  

 



О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
Ценећи нехумане и по здравље запослених погубне услове рада,у локалу на адреси 
Булевар Немањића 85,који је од стране оснивача Одлуком о оснивању Установе 
одрећен као седиште Установе,као и укупне издатке, на име закупа локала  и 
накнада на име комуналних и осталих заједничких трошкова,као и чињеницу да је 
Управи за имовину,као и осталим надлежним органима у Граду упућено више 
захтева којим се тражи обезбеђивање адекватног простора,на које није стигао ни 
један одговор,донета је одлука да се обезбеди  радни простор који није у 
власништву Града и закључи  Уговор о закупу,а сходно наведеном уђе у 
процедуру промене седишта-адресе Установе. 
На основу наведеног извршена је измена члана 6. став 1.  Статута Установе.   
 
Такође,позивајући се на Одлуку о измени Одлуке о оснивању Установе Дечије 
одмаралиште ''Дивљана'' (''Службени лист Града Ниша'' бр.94/2010),а ценећи да је 
решењем Скупштине Града Ниша бр.06-368/2010-17-02 од 01.06.2010. године дата 
сагласност на Статут Установе,у коме је евидентирана допунска делатност кроз 
више шифара,које такође треба ускладити са шифрама делатности по Уредби о 
класификацији делатности,извршено је усаглашавање у складу са упоредним 
прегледом предходне и нове класификације делатности,који је сачинио 
Републички завод за статистику,а којим су дате паралелне везе између постојећих 
и нових шифара,те је извршена измена члана 7. Статута.  
На основу наведеног решено је као у диспозитиву. 
Доставити: 
-Управи за образовање,културу, 
  омладину и спорт;                                                             Председник 
-Архиви;       привременог Управног одбора  
                      _______________________  
                   /Драгољуб Петковић,дипл.ецц./   
   
 


