
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 02.08.2021. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм o 
изменама Програма пословања ЈКП “Тржница“ Ниш за 2021. годину. 
 

II Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама 
Програма пословања ЈКП “Тржница“ Ниш за 2021. годину, 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 Горан Ђорђевић, директор ЈКП “Тржница“ Ниш.  
  
 
Број: 922-6/2021-03 
У Нишу,  02.08.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени 
гласник РС", број 15/2016 и 88/2019), члана 37. Статута Града Ниша 
("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 
15. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге 
„Тржница“ Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 145/2016-пречишћен 
текст), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној                   године, 
донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
I 

 
Даје се сагласност на Програм o изменама Програма пословања ЈКП 

“Тржница“ Ниш за 2021. годину број 233/2021, који је донео Надзорни 
одбор овог предузећа на седници одржаној 24.06.2021. године. 
 
 

II 
 

Решење доставити: ЈКП “Тржница“ Ниш, Градској управи за 
комуналне делатности и инспекцијске послове и Градској управи за 
финансије. 

 
 

Број:  
У Нишу                           године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

 
 

                            ПРЕДСЕДНИК 
 
 

                             Др Бобан Џунић 
 
 
 

 
 
 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

  Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Ниш, на седници одржаној  24.06.2021. 
године донео је Програм o изменама Програма пословања ЈКП “Тржница“ Ниш за 
2021. годину, број 233/2021 и исти је достављен Градској управи за комуналне 
делатности и инспекцијске послове, у циљу добијања сагласности Скупштине 
Града као оснивача. 

 Измене Програма пословања за 2021. годину односе се на повећање 
кредитне задужености предузећа у висини од 60 милиона динара, са грејс периодом 
од годину дана, ради обезбеђења средстава за инвестирање у  реконструкцију 
пијаце „Криве Ливаде“. 

 Приходи  и расходи предузећа повећавају се за 23.000.000,00 динара, за 
потребе структурних промена, с тим да укупан финансијски резултат остаје 
непромењен. 

 Такође, измене Програма пословања за 2021. годину извршене су у делу 
планираних набавки, у циљу набавке система за видео надзор за чији набавку је, са 
трошковима праћења извођења радова по тржишним ценама, планиран износ од 
27.000.000,00 динара. 

 Имајући у виду наведено извршене су измене у делу Планираних 
индикатора, Биланса стања, Биланса успеха, Извештаја о токовима готовине, 
Структуре планираних прихода и расхода,Трошкова запослених, Кредитне 
задужености, Планираних набавки и Плана инвестиција. 

 Градска управа за финансије је доставила мишљење о усклађености 
Програма о изменама Програма пословања ЈКП “Тржница“ Ниш за 2021. годину са 
Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове је 
разматрајући достављени Програм, утврдила да је исти сачињен у складу са 
важећим прописима и предлаже доношење решења као у диспозитиву. 

 
 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И 
 ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 

                                   В.Д НАЧЕЛНИКА 
 

                                  Ненад Николић 
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