
          На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист
Града Ниша” број 1/2013) 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 04.05.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог одлуке о моделу и методу приватизације Јавног
предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ Ниш. 

II Предлог одлуке о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за
радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ 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 Небојша Стевановић, начелник Управе за културу.

Број: 604-3/2015-03
У Нишу, 04.05.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На  основу  члана  21.  став  7.  Закона  о  приватизацији („Службени  гласник  РС”,  број
83/2014), члана 37 Статута Града Ниша (''Службени лист града Ниша'', број 88/2008)  и предлога
Министарства  привреде  за  доношење  одлуке  о  моделу,  методу  и  мерама  за  припрему  и
растерећење субјекта приватизације Јавно предузеће за радио и телевизијску делатност НИШКА
ТЕЛЕВИЗИЈА, Ниш, број 023-02-01871/2014-05 , од 03.11.2014. године, Скупштина Града Ниша,
на седници одржаној дана ______________ доноси:

  
ОДЛУКУ

О МОДЕЛУ И МЕТОДУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ 

„НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА“НИШ

Члан 1.

Поступак приватизације субјекта приватизације Јавног предузећа за радио и телевизијску
делатност  „Нишка  телевизија“  Ниш,  МБ 17427458  (у  даљем  тексту:  субјекат  приватизације),
спровешће  се  моделом:  продаја  капитала,  методом  јавног  прикупљања  понуда  са  јавним
надметањем и мером за припрему и растерећење обавеза: условни отпис дуга.

Члан 2.

Почетна  цена  за  продају  капитала  из  члана  1.  ове  Одлуке  износи  100%  процењене
вредности  субјекта приватизације на  дан 31.12.2013. године,  који се нуди на продају.   

Члан 3.

Град Ниш као оснивач субјекта приватизације из члана 1. ове Одлуке , сагласан је да се 
јавни капитал субјекта приватизације приватизује 100%.

Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке, ставља се ван снаге Одлука Скупштине Града Ниша, број 
06 - 551/2014-9-02 од 17.12.2014. године.

Члан 5.

Одлуку  доставити  Министарству  привреде и  Министарству  културе  и  информисања,
Агенцији за приватизацију и субјекту приватизације.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“.

Број:
У Нишу,....................године

СКУПШТИНА ГРАДА  НИША

                                                                                                   Председник                                      
                                                         

                                                                                                           Проф. др  Миле Илић



Образложење

У складу са чланом 21. Закона о приватизацији, („Службени гласник РС”,  број 83/2014),
Министарство привреде Републике Србије доставило је  Скупштини Града Ниша Предлог за
доношење  одлуке  о  моделу,  методу  и  мерама  за  припрему  и  растерећење  субјекта
приватизације Јавно предузеће за  радио и  телевизијску делатност  НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА,
Ниш, број 023-02-01871/2014-05 од 03.11.2014. године.  У допису се наводи да се Агенција за
приватизацију  обратила  Министарству привреде,  дописом  број  342/04-2810 од 28.10.2014.
године, са предлогом да се поступак приватизације субјекта приватизације Јавно предузеће за
радио  и  телевизијску  делатност  НИШКА  ТЕЛЕВИЗИЈА,  Ниш,  спроведе  моделом  продаје
капитала методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, уз мере за припрему и
растерећење обавеза условним отписом дуга.  

Поступајући у складу са  одредбом члана 21. став 7. Закона о приватизацији, који предвиђа
да, за субјекте приватизације који послују већинским капиталом аутономне покрајине  односно
јединице локалне самоуправе,  одлуку о моделу и методу доноси надлежни орган аутономне
покрајине односно јединице локалне самоуправе, на основу предлога министарства надлежног
за  послове  привреде,  Министарство  привреде  предложило  је  Скупштини  Града  Ниша  да
донесе одлуку да се поступак приватизације субјекта приватизације Јавно предузеће за радио и
телевизијску  делатност  НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА,  Ниш,  спроведе  моделом продаје  капитала
методом  јавног  прикупљања  понуда  са  јавним  надметањем,  уз  мере  за  припрему  и
растерећење  обавеза  условним  отписом  дуга.  У  складу  са  наведеном  одредбом  Закона  о
приватизацији, Скупштина Града Ниша је  донела Одлуку о  моделу и методу приватизације
Јавног   предузећа за  радио  и  телевизијску  делатност  „Нишка  телевизија“Ниш број  06 -
551/2014-9-02 од 17.12.2014. године, по моделу Министарства привреде, која је достављена
Министарству након усвајања.
        Дана 11.03.2015. године Агенција за приватизацију обратила се Управи за културу са
захтевом да изради  нацрт нове одлуке која  ће садржати  додатне  информације  и доставила
модел  одлуке,  који  је  упућен  и  другим  локалним  самоуправама  које  су  оснивачи  субјекта
приватизације. Због хитности рока за приватизацију предлаже се да ова одлука ступи на снагу
наредног  дана  од дана објављивања у „Службеном листу Града  Ниша. На основу изнетог,
предлаже се доношење ове одлуке.

                                                                        Начелник Управе за културу

                                                                    Небојша  Стевановић
                                                                     




