
 
 
 
 
 
 
 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, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 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 07.09.2012. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама 
Статута Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге „Тржница“ Ниш. 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута 
Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге „Тржница“ Ниш доставља се 
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице 
Скупштине Града.   
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Владислава Ивковић, начелница Управе за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај. 
 
 
Број: 782-3/2012-03 
У Нишу, 07.09.2012. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
 
 
 
 
 
 



На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности 
од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2000, 
25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 88/2008), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _____2012. године донела 
је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 
 

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Јавног комуналног 
предузећа за пијачне услуге „Тржница“ Ниш коју је донео Управни одбор ЈКП 
„Тржница“ Ниш на седници од 22.08.2012. године под бројем 1721-1/2012. 

 
II 

 
Решење доставити: Јавном комуналном предузећу за пијачне услуге 

„Тржница“ Ниш и Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 
 
 
Број:______________ 
У Нишу, ___________ 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

Председник  
 

Проф. др Миле Илић 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

 Управни одбор ЈКП „Тржница“ Ниш донео је Одлуку о изменама Статута 
Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге „Тржница“ Ниш, број 1721-
1/2012 од 22.08.2012. године и исту доставио овој Управи на даљу надлежност. 
 Одлуком о изменама Статута Јавног комуналног предузећа за пијачне 
услуге „Тржница“ Ниш извршено је усаглашавање одредби којима се утврђује 
делатност јавног комуналног предузећа са Законом о класификацији делатности 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 104/2009), Уредбом о 
Класификацији делатности („Службени гласник Републике Србије“, број 
54/2010) и Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге 
„Тржница“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 29/2010-пречишћен текст 
и 2/2012). Овом Одлуком врши се усаглашавање Статута ЈКП „Тржница“ Ниш 
у делу који се односи на скраћено пословно име предузећа. 

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша је 
разматрајући достављени материјал утврдила да је исти сачињен у складу са 
важећим прописима који регулишу садржину и обавезу његовог доношења и 
израдила нацрт решења као у диспозитиву. 

 
 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ ГРАДА НИША 

 
      НАЧЕЛНИК 

 
Владислава Ивковић 

 



         Na osnovu ~l.16 Zakona o javnim preduze}ima i obavqawu 
delatnosti od op{teg interesa (Sl. gl. RS br.25/2000,25/2002, 107/2005 i  
108/2005) i ~l.13.Odluke o osnivawu Javnog komunalnog preduze}a za 
pija~ne usluge ”Tr`nica” Ni{ („Sl.list Grada Ni{a“ br.29/2010 — 
pre~i{}eni tekst i br. 2/2012), Upravni odbor JKP’’Tr`nica”Ni{ na  XXI 
sednici odr`anoj dana  22.08.22.08.22.08.22.08.2012201220122012.god.doneo je: 
 

ODLUKUODLUKUODLUKUODLUKU    
oooo izmenama izmenama izmenama izmenama  STATUTA Javnog komunalnog preduze}a za pija~ne usluge  STATUTA Javnog komunalnog preduze}a za pija~ne usluge  STATUTA Javnog komunalnog preduze}a za pija~ne usluge  STATUTA Javnog komunalnog preduze}a za pija~ne usluge 

“Tr`nica” Ni{“Tr`nica” Ni{“Tr`nica” Ni{“Tr`nica” Ni{    
    

^lan 1^lan 1^lan 1^lan 1....    
U Statutu Javnog komunalnog preduze}a za pija~ne usluge 
“Tr`nica” Ni{ br. 1516/2011 od 22.08.2011. godine   ~lan 5 stav 
2 mewa se i glasi:  
“Skra}eno poslovno ime Javnog komunalnog preduze}a je “Skra}eno poslovno ime Javnog komunalnog preduze}a je “Skra}eno poslovno ime Javnog komunalnog preduze}a je “Skra}eno poslovno ime Javnog komunalnog preduze}a je 
JKP”Tr`nica” Ni{.JKP”Tr`nica” Ni{.JKP”Tr`nica” Ni{.JKP”Tr`nica” Ni{.    
    

^lan 2.^lan 2.^lan 2.^lan 2.    
U ~lanu 8 stav 1 mewa se i glasi::::    
“47474747.89 trgovina na malo osta.89 trgovina na malo osta.89 trgovina na malo osta.89 trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacamalom robom na tezgama i pijacamalom robom na tezgama i pijacamalom robom na tezgama i pijacama;;;;    
47.81 trgovina na malo hranom47.81 trgovina na malo hranom47.81 trgovina na malo hranom47.81 trgovina na malo hranom,,,, pi}ima i duvanskim  pi}ima i duvanskim  pi}ima i duvanskim  pi}ima i duvanskim 
proizvodima na tezgama i pijacamaproizvodima na tezgama i pijacamaproizvodima na tezgama i pijacamaproizvodima na tezgama i pijacama        
47.82 trgovina na malo tekstilom, ode}om i obu}om na tezgama 47.82 trgovina na malo tekstilom, ode}om i obu}om na tezgama 47.82 trgovina na malo tekstilom, ode}om i obu}om na tezgama 47.82 trgovina na malo tekstilom, ode}om i obu}om na tezgama 
i pijacamai pijacamai pijacamai pijacama;;;;    
68.20 iznajmqivawe vlastitih ili68.20 iznajmqivawe vlastitih ili68.20 iznajmqivawe vlastitih ili68.20 iznajmqivawe vlastitih ili iznajmqenih nekretnina i iznajmqenih nekretnina i iznajmqenih nekretnina i iznajmqenih nekretnina i 
upravqaupravqaupravqaupravqawe wimawe wimawe wimawe wima    
----iznajmqivawe vlastitih ili iznajmqenih nekretnina i 
upravqawe wima, kao {to su: 
-nestambene zgrade, ukqu~uju}i izlo`bene hale i skladi{ne 
kapacitete 
81.181.181.181.10000 usluge odr`avawa objekata usluge odr`avawa objekata usluge odr`avawa objekata usluge odr`avawa objekata””””    
    

^lan 3.^lan 3.^lan 3.^lan 3.    
U ~lanu 9 stav 1 mewa se i glasi:  
““““46.31 trgovina na ve46.31 trgovina na ve46.31 trgovina na ve46.31 trgovina na veliko vo}em i povr}em liko vo}em i povr}em liko vo}em i povr}em liko vo}em i povr}em  
47474747.11 trgovina na malo u nespecijalizovanim .11 trgovina na malo u nespecijalizovanim .11 trgovina na malo u nespecijalizovanim .11 trgovina na malo u nespecijalizovanim     
         prodavnicama, prete`no hranom, piprodavnicama, prete`no hranom, piprodavnicama, prete`no hranom, piprodavnicama, prete`no hranom, pi}}}}ima i duvanomima i duvanomima i duvanomima i duvanom    
52.152.152.152.10000 skladi{tewe skladi{tewe skladi{tewe skladi{tewe    
-rad skladi{nih  i stovari{nih objekata za sve vrste tereta  
82.382.382.382.30  0  0  0       organizovawe sastanaka i sajmova organizovawe sastanaka i sajmova organizovawe sastanaka i sajmova organizovawe sastanaka i sajmova””””    
    
 
 
 



 

^̂̂̂lan lan lan lan 4444....    
                        Odluka o  izmenama  Statuta stupa na snagu osmog dana od 
dana objavqivawa na oglasnoj tabli preduze}a, a objavquje  se 
po dobijawu saglasnosti Skup{tine Grada Ni{a. 
 
 

^̂̂̂lan 5lan 5lan 5lan 5....    
                        Zadu`uje se Sektor za pravne, kadrovske i op{te poslove 
da sa~ini pre~i{}eni tekst Statuta. 
 
 
 

O b r a z l o ` e w e:O b r a z l o ` e w e:O b r a z l o ` e w e:O b r a z l o ` e w e:    
 
      Dono{ewem  Odluke Skup{tine Grada Ni{a o izmeni 
osniva~kog akta JKP’’Tr`nica” Ni{ br. 06-36/2012-20-02 od 
18.01.2012.god.  izvr{ena je izmena skra}enog poslovnog imena 
i {ifara delatnosti JKP’’Tr`nica” Ni{. 
      Iz navedenih razloga doneta je Odluka o  izmenama  
Statuta JKP’’Tr`nica’’ Ni{ br. 1516/2011 od 22.08.2011.god. 
 
 
 
 
U Ni{u, dana 22.08.2012.god.       PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORAPREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORAPREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORAPREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA    
                                                                                                                                                                                                                                                                 Grade Stojanovi}, dipl.ma{.in`.     Grade Stojanovi}, dipl.ma{.in`.     Grade Stojanovi}, dipl.ma{.in`.     Grade Stojanovi}, dipl.ma{.in`. 
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