
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 
144/2016 и 117/2020) 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 14.04.2021. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању и 
годишњег обрачуна за 2020. годину „Народног универзитета“ Ниш. 
 

II Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању и годишњег 
обрачуна за 2020. годину „Народног универзитета“ Ниш, 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 Предраг Јеленковић, вршиоц дужности директора 
„Народног универзитета“ Ниш и Сузана Јовановић, из Градске управе за друштвене 
делатности.  
 
 
Број: 421-10/2021-03 
У Нишу,  14.04.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 
 
 



 
  
 
 На основу члана 16. и 37. став 1. тачка 24. Статута Града Ниша, 
("Службени лист Града Ниша", број 88/08, 143/2016 и 18/2019) 
 Скупштина Града Ниша на седници  одржаној  __________ 2021. године 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

 
 
 I УСВАЈА СЕ Извештај о пословању и годишњи обрачун за 2020. 
годину број 01-365-2/1 од 01.03.2021. године  „Народног универзитета“ Ниш, који 
је усвојио Управни одбор  Установе Одлуком број 01-365-2 од 01.03.2021. 
године. 
 
  II Решење доставити „Народном универзитету“ Ниш и Градској 
управи за друштвене делатности. 
 
Број:_______________ 
 
У Нишу, _____________ 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

                   Председник 
 

                             Бобан Џунић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење овог Решења је садржан у члану 37. Став 1. 
тачка 24. Статута Града Ниша, којим је прописано да Скупштина Града Ниша 
„разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и 
других јавих служби чији је оснивач или већински власник Град“. 
  Управни одбор „Народног универзитета“ Ниш, на седници одржаној дана 
01.03.2021. године, Одлуком број 01-365-2, усвојио је Извештај о пословању и 
годишњи обрачун за 2020. годину број  01-365-2/1 од 01.03.2021. године и 
доставио га Градској управи за друштвене делатности. 

Оснивач „Народног универзитета“ Ниш је Град Ниш. Установа није 
индиректни корисник буџета Града Ниша и у потпуности се финансира из 
сопствених прихода. Установа је у 2020. години прилагођавањем цена, 
квалитетом услуга и проширењем тржишта на преко 50 градова и општина 
успела да се  самостално финансира од своје делатности. 
 Одлуком о оснивању „Народног универзитета“ Ниш  је прописано да је 
претежна делатност Установе 85.59 - Остало образовање, тако да је основно 
опредељење Установе било да се у 2020. години максимално искаже на пољу 
образовања одраслих, не искључујући и друге делатности за чије обављање је 
основана.  
 Организационе јединице „Народног универзитета“ Ниш обављале су своју 
делатност као одговарајући центри образовних и других делатности, са 
пратећим стручним и организационо-техничким пословима. Делатност Установе 
обављала се у следећим организационим јединицама: 
 

1.  Центар за учење страних језика, 
2.  Центар за пословну едукацију, менаџмент, стручно и остале облике 

оспособљавања, превасходно кроз стручно и остало оспособљавање. 
 

 Извештај садржи елементе остварења финансијског плана, а на основу 
приложеног Извештаја о годишњем обрачуну за 2020. годину може се 
контатовати да је „Народни универзитет“ Ниш у 2020. години  у целини пословао 
са позитивним резултатом. 
 Имајући у виду да је Извештај о пословању и годишњи обрачун  за 2020. 
годину  „Народног универзитета“ Ниш сачињен у складу са законом и прописима 
Града, као и циљевима садржаним у оснивачком акту, Градска управа за 
друштвене делатности предлаже доношење Решења као у диспозитиву. 
 
 
 
                 Вршилац дужности Начелника 
      Градске управе за друштвене делатности 
               Катарина Митровски 
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