
 
 
 
 
 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 11.03.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештајa о реализацији Годишњег 
програма пословања Пословног удружења Зона Унапређеног Пословања „Нишка 
Варош“ за 2010. годину. 

 
II Предлог решења о усвајању Извештајa о реализацији Годишњег програма 

пословања Пословног удружења Зона Унапређеног Пословања „Нишка Варош“ за 
2010. годину, 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, одређују се Иван Николић, менаџер Пословног удружења Зона унапређеног 
пословања „Нишка варош“ Ниш и Александар Трпески, председник Управног одбора 
Пословног удружења Зона унапређеног пословања „Нишка варош“ Ниш. 
 
 
 
Број: 250-18/2011-03 
Датум: 11.03.2011. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 



 
 

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

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ________ 2011. године, 
доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег програма пословања 
Пословног удружења Зона Унапређеног Пословања „Нишка Варош“ за 2010. 
годину, број 01/2011. године од 17.02.2011. године, који је усвојио Управни 
одбор Пословног удружења Зона Унапређеног Пословања „Нишка Варош“, 
Одлуком број 02/2011. године од 21.02.2011. године. 
 

II 
 
 

Решење доставити: Пословном удружењу Зона Унапређеног Пословања 
„Нишка Варош“, Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и 
Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
  
 
Број:______________________ 
 
У Нишу,________ 2011. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

 
 ПРЕДСЕДНИК 
 
 Проф. др Миле Илић 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 



 Управни одбор Пословног удружења Зона Унапређеног Пословања 
''Нишка Варош'' Ниш на седници одржаној дана 21.02.2011. године Одлуком 
број 02/2011 усвојио је Извештај о реализацији годишњег програма пословања 
за 2010. годину и доставио Управи за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај на даљи поступак у циљу добијања сагласности од стране Скупштине 
Града Ниша.  
 Извештај је израђен у складу са чланом 4 Уговора о регулисању 
међусобних права и обавеза број 2998/2001-01 од 25.12.2008. године 
закљученог између Града Ниша и ПУ Зона Унапређеног Пословања ''Нишка 
Варош'' Ниш, којим је прописана обавеза достављања извештаја о реализацији 
годишњег програма по пројектима са спецификацијом трошкова. 
          Имајући у виду да извештај о реализацији годишњег програма пословања 
Пословног удружења Зона Унапређеног П ословања ''Нишка Варош'' Ниш за 
2010. годину садржи све неопходне елементе, Управа за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај израдила је решење као у диспозитиву. 
 
  
 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ-НАЧЕЛНИК 
УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 
 

Владислава Ивковић 
 



 
 
 
 
 
                                                                                                                      Број: 02/2011 
                                                                                                                      Датум: 21.2.2011. 
 
 
 
Управни одбор Пословног удружења Зона Унапређеног Пословања «Нишка Варош» из 
Ниша, донео је дана 21.2.2011. године следећу: 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
О  УСВАЈАЊУ  ИЗВШТАЈА  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ГОДИШЊЕГ  ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА  ЗА  2010. ГОДИНУ 
 
 
 
 
                                                    Члан 1.    
 
 
Усваја се извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2010. годину. 
 
 
                                 
                                                    Члан 2.   
 
Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Председник Управног одбора 
 
 
                                                                                                ___________________________ 
 



                                                                                                                  Број: 01/2011 
                                                                                                                  Датум: 17.2.2011. 
 
 
 

ЗОНА УНАПРЕЂЕНОГ ПОСЛОВАЊА – “НИШКА ВАРОШ” 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 
2010. ГОДИНУ 

 
 

I  Квартал 
 

ПРОЈЕКАТ АКТИВНОГ МАРКЕТИНШКОГ НАСТУПА 
Реконструисана је WEB презентација пословног удружења «Зона Унапређеног Пословања – 
Нишка Варош» и цео сајт је преведен на енглески језик, тако да потенцијални посетиоци из 
иностранства посетом WEB сајта могу имати све потребне информације о граду и његовој  
BID зони. 
Урађен је банер пословног удружења «Зона Унапређеног Пословања – Нишка Варош» за 
потребе медијских промоција, сајмова press конференција и сл. Израдом банера постигнут је 
бољи визуелни ефекат и медијски наступи ПУ ЗУП Нишка Варош постали су 
препознатљивији и упечатљивији. 
Трошкови реконструкције WEB презентације, годишњег закупа домена и WEB хостинг-а, 
израде банера, медијске промоције удружења и ажурирања WEB презентације, укупно: 
60.000,00 RSD  
 

ПРОЈЕКАТ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ И ОСАВРЕМЕЊИВАЊА ЗОНЕ 
Територија BID зоне покривена је бежичним (whireless) интернетом. Посетиоци BID зоне, 
као и запошљени у фирмама које послују на овој територији могу се својим lap-top 
рачунарима, ifon-има или мобилним телефонима конектовати на интернет и користити га 
потпуно бесплатно. Омогућен је приступ интернету брзином од 1024/256 Kbps. У сваком 
тренутку 120 корисника могу истовремено бити конектована на интернет.  
Трошкови испоруке и монтаже, техничке опреме и пуштања у рад, испоруке интернета 
2x1024/256 Kbps, одржавања опреме и техничке подршке, укупно: 36.000,00 RSD 
 

ПРОЈЕКАТ ОДРЖАВАЊА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 
Уређене су кружне бетонске жардињере на локацији угао улица Косте Стаменковића и 
Николе Пашића. Уређење подразумева чишћење од корова, ђубрење вештачким ђубривом и 
сађење нових бусенова украсне траве (перена). 
Трошкови чишћења, ђубрења и засађивања, укупно: 26.000,00 RSD 
 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА 
Реализација пројеката предвиђених Програмом пословања за 2010. годину поред трошкова 
везаних за непосредне спољне извршиоце истовремено захтева и ангажовање како људских, 
тако и материјалних ресурса унутар самог пословног удружења ЗУП „Нишка Варош“. То су 
трошкови куповине потрошног канцеларијског материјала, трошкови комуникације, 
трошкови превоза, трошкови књиговодствених услуга, трошкови службених путева, 
трошкови фотокопирања и сл. 
Трошкови припреме и реализације пројеката, укупно:  29.959,00 RSD 
 
UKUPNO I KVARTAL: 151.959,00 RSD  

 



 
 

II  Квартал 
 

ПРОЈЕКАТ АКТИВНОГ МАРКЕТИНШКОГ НАСТУПА 
Одржана је конференција за новинаре у конференцијској сали Регионалне Привредне 
Коморе. Организована су гостовања у емисијама локалних ТВ станица. WEB сајт је редовно 
ажуриран додавањем страница са новим активностима. 
Трошкови медијске промоције и ажурирања WEB сајта, укупно: 36.000,00 RSD 

 
 

ПРОЈЕКАТ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ И ОСАВРЕМЕЊИВАЊА ЗОНЕ 
Територија BID зоне покривена је бежичним (whireless) интернетом. Посетиоци BID зоне, 
као и запошљени у фирмама које послују на овој територији могу се својим lap-top 
рачунарима, ifon-има или мобилним телефонима конектовати на интернет и користити га 
потпуно бесплатно. Омогућен је приступ интернету брзином од 1024/256 Kbps. У сваком 
тренутку 120 корисника могу истовремено бити конектована на интернет.  
Трошкови испоруке и монтаже, техничке опреме и пуштања у рад, испоруке интернета 
2x1024/256 Kbps, одржавања опреме и техничке подршке, укупно:  54.000,00 RSD 
 
 

ПРОЈЕКАТ ОРГАНИЗОВАЊА ЈАВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА 
Одржан је концерт нишке музичке звезде – Оливера катића на локацији Копитарева улица 
(угао Обреновићеве и Николе Пашића – код чесме). Прво је наступила акробатска група 
“USB“ из Ниша, која је својим акробацијама одушевила многобројне посетиоце овог 
спектакла. По завршетку њихове тачке наступио је Оливер Катић, уз пратњу познатог 
нишког бубњара и перкусионисте Јосипа Хартла. Концерту је присуствовало преко 1000 
посетилаца. Циљеви реализације овог пројекта су осавремењивање и обогаћење градске 
средине и стварање духа којим се морамо разликовати од осталих делова града, као и од 
осталих градова у региону.  
Трошкови ангажовања извођача, дизајнирања и штампања рекламних постера, изнајмљивање 
бине, озвучења и расвете, укупно: 120.000,00 RSD 
 
 
 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА 
Реализација пројеката предвиђених Програмом пословања за 2010. годину поред трошкова 
везаних за непосредне спољне извршиоце истовремено захтева и ангажовање како људских, 
тако и материјалних ресурса унутар самог пословног удружења ЗУП „Нишка Варош“. То су 
трошкови куповине потрошног канцеларијског материјала, трошкови комуникације, 
трошкови превоза, трошкови књиговодствених услуга, трошкови службених путева, 
трошкови фотокопирања и сл. 
Трошкови припреме и реализације пројеката, укупно:  39.971,00 RSD 
 
UKUPNO II KVARTAL: 249.971,00 RSD 
 
 
 

III  Квартал 
 

ПРОЈЕКАТ АКТИВНОГ МАРКЕТИНШКОГ НАСТУПА  



Одржана је конференција за новинаре у конференцијској сали Регионалне Привредне 
Коморе. Организована су гостовања у емисијама локалних ТВ станица. Удружење је 
промовисано на локалним WEB сајтовима и у штампаним публикацијама. WEB сајт је 
редовно ажуриран додавањем страница са новим активностима. 
Трошкови медијске промоције и ажурирања WEB сајта, укупно: 36.000,00 RSD 

 
 

ПРОЈЕКАТ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ И ОСАВРЕМЕЊИВАЊА ЗОНЕ 
Територија BID зоне покривена је бежичним (whireless) интернетом. Посетиоци BID зоне, 
као и запошљени у фирмама које послују на овој територији могу се својим lap-top 
рачунарима, ifon-има или мобилним телефонима конектовати на интернет и користити га 
потпуно бесплатно. Омогућен је приступ интернету брзином од 1024/256 Kbps. У сваком 
тренутку 120 корисника могу истовремено бити конектована на интернет.  
Трошкови испоруке и монтаже, техничке опреме и пуштања у рад, испоруке интернета 
2x1024/256 Kbps, одржавања опреме и техничке подршке, укупно: 54.000,00 RSD 

 
 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА 
Реализација пројеката предвиђених Програмом пословања за 2010. годину поред трошкова 
везаних за непосредне спољне извршиоце истовремено захтева и ангажовање како људских, 
тако и материјалних ресурса унутар самог пословног удружења ЗУП „Нишка Варош“. То су 
трошкови куповине потрошног канцеларијског материјала, трошкови комуникације, 
трошкови превоза, трошкови књиговодствених услуга, трошкови службених путева, 
трошкови фотокопирања и сл. 
Трошкови припреме и реализације пројеката, укупно:  57.636,00 RSD 

 
 

UKUPNO III KVARTAL: 147.636,00 RSD 
 
 
 

IV  Kvartal 
 

ПРОЈЕКАТ АКТИВНОГ МАРКЕТИНШКОГ НАСТУПА 
Дизајнирани су и отштампани зидни календари за 2011. годину са мотивима BID-a у тиражу 
од 200 примерака. Организована су гостовања у емисијама локалних ТВ станица. Удружење 
је промовисано на локалним WEB сајтовима и у штампаним публикацијама. WEB сајт је 
редовно ажуриран додавањем страница са новим активностима. 
Трошкови дизајнирања и штампања календара, медијске промоције и ажурирања WEB сајта, 
ukupno: 60.000,00 RSD 

 
 

ПРОЈЕКАТ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ И ОСАВРЕМЕЊИВАЊА ЗОНЕ 
Територија BID зоне покривена је бежичним (whireless) интернетом. Посетиоци BID зоне, 
као и запошљени у фирмама које послују на овој територији могу се својим lap-top 
рачунарима, ifon-има или мобилним телефонима конектовати на интернет и користити га 
потпуно бесплатно. Омогућен је приступ интернету брзином од 1024/256 Kbps. У сваком 
тренутку 120 корисника могу истовремено бити конектована на интернет.  
Трошкови испоруке и монтаже, техничке опреме и пуштања у рад, испоруке интернета 
2x1024/256 Kbps, одржавања опреме и техничке подршке, укупно:  54.000,00 RSD 

 
 



ПРОЈЕКАТ ОРГАНИЗОВАЊА ЈАВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА 
Организована је изложба фотографија на локацији Копитарева улица (угао Обреновићеве и 
Николе Пашића – код чесме) у сарадњи са фото клубом “ФОН” из Ниша. Изложба је трајала 
три дана, а изложене фотографије видело је више десетина хиљада наших суграђана. 
Трошкови изнајмљивања паноа за слике и њиховог превоза, монтаже и демонтаже, 
штампање брошура и ангажовање ноћног чувара, укупно: 45.000,00 RSD 

 
 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА 
Реализација пројеката предвиђених Програмом пословања за 2010. годину поред трошкова 
везаних за непосредне спољне извршиоце истовремено захтева и ангажовање како људских, 
тако и материјалних ресурса унутар самог пословног удружења ЗУП „Нишка Варош“. То су 
трошкови куповине потрошног канцеларијског материјала, трошкови комуникације, 
трошкови превоза, трошкови књиговодствених услуга, трошкови службених путева, 
трошкови фотокопирања и сл. 
Трошкови припреме и реализације пројеката, укупно:  45.944,00 RSD 

 
УКУПНО IV КВАРТАЛ: 204.944,00 RSD 
 
УКУПНО 2010. ГОДИНА:  754.510,00 RSD 
 
 
 
 
 
                                                                                             менаџер ЗУП Нишка Варош 
У Нишу, 17.02.2011. године                                            Иван Николић, дипл. инг. зжс 
 

 
 
 

 


