
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) 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 27.02.2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о реализацији годишњег
Програма пословања Пословног удружења Зона унапређеног пословања „Нишка
варош“ за 2017. годину.

II Предлог решења о усвајању Извештаја о реализацији годишњег Програма
пословања Пословног удружења Зона унапређеног пословања „Нишка варош“ за
2017. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у
дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређују се др Милан Ранђеловић, начелник Канцеларије за локални
економски развој и пројекте и Владимир Величковић, менаџер Пословног удружења
Зона унапређеног пословања „Нишка варош“.

Број: 266-4/2018-03
У Нишу, 27.02.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Проф. др Милош Банђур



На основу члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр. 88/08 и
143/2016),

Скупштина Града Ниша, на седници од __________________________ 2018. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег Програма пословања Пословног
удружења Зона Унапређеног Пословања „Нишка варош“ за 2017. годину, који је усвојио
Управни одбор овог удружења Одлуком број 01-1/2018 од 25.01.2018. године.

II Решење доставити: Пословном удружењу Зона Унапређеног Пословања „Нишка
варош“, Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској управи Града
Ниша - Секретаријату за финансије.

Број _____________
У Нишу, ___________________ .2018. године

СКУПШТИНА ГРАДA НИША

Председник

мр Раде Рајковић



О б р а з л о ж е њ е

Управни одбор Пословног удружења Зона унапређеног пословања "Нишка Варош" Ниш
је на седници одржаној дана 25.01.2018. године Одлуком број 01-1/2018 усвојио Извештај о
реализацији годишњег Програма пословања Пословног удружења Зона Унапређеног
Пословања „Нишка варош“ за 2017. годину и исти доставио Канцеларији за локални
економски развој и пројекте на даљи поступак, а у циљу добијања сагласности од стране
Скупштине Града.

Канцеларија за локални економски развој и пројекте je извршила увид у документацију и
констатовала да је трошење одобрених средстава било у складу са наменом и важећом
законском регулативом. Укупно реализована, а неисплаћена за средства за 2016. годину
износе 494.827,00 динара. Укупно реализована средства по пројектним активностима у 2017.
години 1.244.755,88. Укупно реализована средства у 2017. години износе 1.739.602,88.
Нереализована средства за 2017. годину износе 260.397,12 динара.

Достављени Извештај од стране Пословног Удружења Зона Унапређеног Пословања
„Нишка варош" Ниш израђен је у складу са чл. 4. Уговора о регулисању међусобних права и
обавеза бр. 2998/2008-01 од 25.12.2008. године, закљученог између Града Ниша и Пословног
Удружења Зона Унапређеног Пословања „Нишка варош" Ниш, којим је прописана обавеза
достављања извештаја о реализацији годишњег програма по пројектима са спецификацијом
трошкова.

Управни одбор Пословног удружења Зона унапређеног пословања "Нишка Варош" Ниш
је Одлуком број 01-1/2018 од 25.01.2018. године усвојио Програм пословања са финансијским
планом за 2017. годину Пословног удружења Зона унапређеног пословања "Нишка варош"
Ниш и исти доставио Канцеларији за локални економски развој и пројекте на даљи поступак, у
циљу добијања сагласности од стране Скупштине Града Ниша.

НАЧЕЛНИК

др Милан Ранђеловић
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