
  
 

Република Србија 
Град Ниш 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 

________________________________________________________________________ 
Број: 1562-11/2016-03     
Датум: 31.10.2016. године 
 

На основу члана 72 Пословника о раду Градског већа града Ниша (''Службени 
лист града Ниша'', број 1/2013, 95/2016 и 98/2016), Градско веће града Ниша, на 
седници одржаној дана 31.10.2016. године, доноси 

 
 

РЕШЕЊЕ  
о образовању Радне групе за решавање статуса јавних предузећа као 

индиректних корисника буџета града Ниша 
 

 
I Образује се Радна група за решавање статуса јавних предузећа који су  

индиректни корисници буџета града Ниша (у даљем тексту. Радна група) у саставу: 
 
1. Милош Милошевић, члан Градског већа града Ниша, председник 
2. Игор Војиновић, члан Градског већа града Ниша 
3. Михајло Здравковић, члан Градског већа града Ниша 
4. Љубиша Јанић, начелник Управе за имовину и инспекцијске послове 
5. Александар Петровић, Управа за планирање и изградњу 
6. Владислава Ивковић, Управа за комуналне делатности, енергетику и 

саобраћај  
7. Снежана Милосављевић, Управа за комуналне делатности, енергетику и 

саобраћај 
8. Миљан Стевановић, начелник Управе за финансије, изворне приходе 

локалне самоуправе и јавне набавке 
9. Јасмина Крстић, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 
10. Анђелија Стаменковић, ЈП Градска стамбена агенција 
11. Оливера Премовић, секретар Скупштине Градске општине Нишка Бања 
12. Синиша Крстић, ЈП Дирекција за управљање и развој Нишке Бање 
13. Мирослав Маринковић, ЈП Завод за урбанизам  

 
II Задатак Радне групе дефинише се на основу Закона о изменама и допунама 

закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.103/2015) којим је прописано 
да јавна предузећа не могу бити индиректни корисници буџетских средстава и да су 
јединице локалне самоуправе дужне да до 1. децембра 2016. године ускладе одлуке 
о буџету са најновијим изменама закона. 
У складу са напред наведеним, обавеза Комисије је да  размотри могуће промене 
статуса јавних предузећа и да сачини предлог, водећи рачуна о специфичностима 
јавних предузећа чији статус треба променити, начину њиховог даљег рада и 
финансирања у складу са начелима економичности, ефикасности, финансијске 
одрживости, не искључујући ни социјалну димензију решавања овог питања.  

 
Предлог мера доставити Градоначелнику и Градском већу на разматрање и 

даљу надлежност. 



  

 
III Рок за извршење задатка је 10 дана од дана образовања Радне групе. 

 
IV Стручне и административно-техничке послове за потребе Радне групе 

обављаће Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 
 

V Решење доставити: Милошу Милошевићу, Игору Војиновићу, Михајлу 
Здравковићу, члановима Градског већа, члановима радне групе, Управи за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај и архиви Градског већа. 

 
 

Председник 
 

Дарко Булатовић 
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