
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 22.06.2015. 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: 907-2/2015-03
У Нишу, 22.06.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



На основу члана 21. став 7. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр.
83/14  и  46/15),  члана  32.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  бр.
129/07 и 83/14 – др.закон),  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 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 од_______2015.године, донела је

ОДЛУКУ 
О МОДЕЛУ И МЕТОДУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ
„НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА“НИШ

Члан 1.

Поступак  приватизације  Јавног предузећа за  радио  и  телевизијску  делатност
НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА, Ниш, спровешће се кроз модел продаје капитала, методом јавног
прикупљања понуда са јавним надметањем и мером за припрему и растерећење обавеза:
условни отпис дуга.

Члан 2.

Проценат јавног капитала који се приватизује износи 100% капитала субјекта 
приватизације у власништву Града Ниша.

Члан 3.
Почетна цена на првом јавном прикупљању понуда са јавним надметањем из члана 

1. ове одлуке износи 100% процењене вредности капитала субјекта приватизације на дан 
31.12.2014. године, који се приватизује. 

Члан 4.

У случају да се капитал који се приватизује не прода за цену из члана 3. ове одлуке, 
почетна цена на другом јавном прикупљању понуда са јавним надметањем износи 51% 
процењене вредности капитала субјекта приватизације на дан 31.12.2014. године, који се 
приватизује.

Члан 5.

Задужују се надлежне службе Града Ниша да предузму потребне активности ради 
достављања материјала Министарству привреде у циљу доношења одлуке Владе којом се 
одређује мером за припрему и растерећење обавеза Субјекта приватизације - Јавно 
предузеће за радио и телевизијску делатност НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА, Ниш. 

Члан 6.

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



Члан 7.

Ступањем на снагу ове Одлуке,  престаје да важи Одлука о моделу и методу 
приватизације јавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“ 
Ниш, (''Службени лист града Ниша'', број 35/2015)

Члан 8.

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

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Број: ____________                                                                                         Председник

                                                                                                                            Проф. др Миле Илић

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком о моделу и методу приватизације јавног предузећа за радио и телевизијску
делатност  „Нишка  телевизија“  Ниш,  (''Службени  лист  града  Ниша'',  број  35/2015)
Скупштина  Града  Ниша одредила  је  модел  и  метод приватизације  Јавног предузећа за
радио и телевизијску делатност НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА, Ниш.
 Чланом 20. став   2. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“ број 83/14 и
46/15)  прописано  је  да   ће  Агенција  за  приватизацију  упутити  захтев  субјектима
приватизације за достављање новог пописа и процене са стањем на 31. децембар последње
пословне године.

У  складу  са  чланом  20.  Закона  о  приватизацији  и  захтевом  Агенције  за
приватизаицју, Субјект приватизације Јавно предузеће за радио и телевизијску делатност
НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА, Ниш је дана 19.06.2015. године  доставио попис и процену фер
тржишне вредности имовине, обавеза  и капитала са стањем на дан 31. децембар 2014.
године. На основу наведене процене вредности имовине, обавеза и капитала са стањем на
дан  31.  децембар  2014.  године,  процена  вредности  укупног  капитала  износи  9.076.000
динара.

Субјект приватизације је јавно предузеће чији је оснивач Град Ниш.
Делатност  Субјекта  приватизације Јавно  предузеће  за  радио  и  телевизијску

делатност  НИШКА  ТЕЛЕВИЗИЈА,  Ниш  је:  Производња  и  емитовање  телевизијског
програма, шифра делатности: 60.20

Чланом  1.  Закона,  одређено  је  да  се  овим  законом  уређују  услови  и  поступак
промене власништва друштвеног и јавног капитала и имовине.

Чланом 3. став 3. Закона, прописано је да се одредбе овог закона не примењују,
између осталог на издаваче медија,  осим уколико је законом који уређује положај ових
друштава, предвиђена примена одредаба овог закона.

Чланом 142.  ст.  1.  и  2.  Закона  о  јавном информисању  и  медијима  („Службени
гласник РС“,  број  83/14),  прописано је да се  издавач кога је непосредно или посредно



основала Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе,
изузев  медија  у  којима  Република  Србија  остварује  јавни  интерес  у  области  јавног
информисања (чл.16 став 1.),  као и издавач кога је непосредно или посредно основала
установа, предузеће и друго правно лице које је у целини или претежним делом у јавној
својини  или  које  се  у  целини  или  претежним  делом  финансира  из  јавних  прихода,
приватизује  у  складу  са  прописима  којима  се  уређују  услови  и  поступак  промене
власништва друштвеног и јавног капитала и имовине. Приватизација медија из става 1.
овог члана врши се на начин којим се обезбеђује континуитет у производњи медијских
садржаја  од  јавног  интереса,  у  периоду  од  5  година  од  дана  закључивања  уговора  о
продаји капитала.

Чланом  76.  став  1.  Закона  предвиђено  је  да  Влада  може  да  донесе  одлуку  да
државни повериоци субјекта  приватизације отпишу дуг  са стањем на дан 31. децембар
последње  пословне  године  према  субјекту  приватизације  који  послује  у  целини  или
већинским друштвеним или јавним капиталом. Имајући у виду да Субјект приватизације
има дуг према државним повериоцима, Агенција је утврдила да је могуће применити као
меру за припрему и растерећивање обавеза субјекта  приватизације условни отпис дуга.
Министарство привреде РС је дана   03.11. 2014. године, утврдило предлог за доношење
одлуке о моделу, методу и мерама за припрему и растерећење субјекта приватизације и
предложило  да  се  поступак  приватизације  субјекта  приватизације  спроведе  моделом
продаје капитала,  методом јавног прикупљаља понуда са јавним надметањем имером за
припрему и растерећење обавеза условним отписом дуга. 

Одредбом члана 36. став 2. Закона прописано је да проценат јавног капитала који се
приватизује одређује надлежни орган јединице локалне самоуправе. Град Ниш у својству
оснивача субјекта приватизације одређује да проценат јавног капитала који се приватизује
износи 100% капитала субјекта приватизације у власништву Града Ниша.

На  основу напред  наведеног, Скупштина  Града  Ниша   је  донела  Одлуку  као  у
диспозитиву.

                                                                              Управа за културу

                                                                                 НАЧЕЛНИК

                                                                                    Небојша Стевановић



Република Србија
ГРАД НИШ

Служба за послове 
Скупштине Града

   Број: 13- 93 /2015
  22.06.2015. године

Н   И   Ш

УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

У вези са вашим дописом број 1976-1/2015-18 од 22.06.2015. године, којим
тражите  мишљење  на  Нацрт  одлуке  o  моделу  и  методу  приватизације  Јавног
предузећа за радио и телевизијску делатност „НИШКА ТЕЛЕВИЗИЈА“ Ниш, дајемо
следеће:

М  и  ш  љ  е  њ  е

Нацрт одлуке o моделу и методу приватизације Јавног предузећа за радио и
телевизијску  делатност  „НИШКА  ТЕЛЕВИЗИЈА“  Ниш,  је  формално-правно
исправан.

С' поштовањем,

                                                                                              Начелник
                                                                                                     Иван Николић с.р.
















































































































































































































