
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“ број 1/2013, 95/2016 , 98/2016 и 124/2016),  
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 16.11.2016. године, донело је 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
1.ПРИХВАТА СЕ предлог мера Радне групе за решавање статуса јавних предузећа, 

као индиректних корисника буџетских средстава Града Ниша и приступа усклађивању  
правног статуса Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша, Јавног предузећа 
“Градска стамбена агенција“ Ниш и Јавног предузећа Дирекција за управљање и развој 
Нишке Бање са Законом буџетском систему.  („Сл. гласник РС, бр 54/2009,73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013,108/2013,142/2014,68/2015-др.закон и 
103/2015), као у материјалу који је саставни део овог Закључка. 
 
 

2. За реализацију Закључка задужују се ресорне управе и службе Града Ниша, 
Градска општина Нишка Бања, Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша, Јавно 
предузеће “Градска стамбена агенција“ Ниш и Јавно предузеће Дирекција за управљање и 
развој Нишке Бање. 
 

3. Закључак доставити Управи за финансије изворне приходе локалне самоуправе и 
јавне набавке, Управи  за имовину и инспекцијске послове, Управи за дечију, социјалну и 
примарну здравствену заштиту,Управи за културу, Управи за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај, Управи за планирање и изградњу, Управи за грађанска стања и 
опште послове, Управи Градске општине Нишка Бања, Јавном предузећу Дирекција за 
изградњу града Ниша, Јавном предузећу “Градска стамбена агенција“ Ниш и Јавном 
предузећу Дирекција за управљање и развој Нишке Бање. 

  

Број: 1670-2/2016-03 
У Нишу,   16.11.2016. године 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША   

 
                Председник 

 
 

                                                                                                           Дарко Булатовић 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

О  б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Градско веће Града Ниша  је Решењем, број 1562-11/2016-03, од 31.10.2016. године, 
образовало Радну групу за решавање статуса јавних предузећа, као индиректних корисника 
буџетских средстава Града Ниша са задатком да размотри могуће промене статуса јавних 
преузећа, у складу са Законом о буџетском систему(„Сл. гласник РС, бр 54/2009,73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013,108/2013,142/2014,68/2015-др.закон и 103/2015). 
 Радна група је, водећи рачуна о специфичности система Јавног предузећа Дирекција 
за изградњу града Ниша, Јавног предузећа “Градска стамбена агенција“ Ниш и Јавног 
предузећа Дирекција за управљање и развој Нишке Бање, чији статус треба променити, 
начину њиховог даљег рада и финансирања, у складу са начелима економичности, 
финансијске одрживости, укључујући социјалну димензију решавања овог питања сачинила 
предлог мера у циљу усклађивања  правног статуса наведених предузећа са Законом 
буџетском систему. 
 Имајући у виду наведено, Градско веће Града Ниша је донело закључак као у 
диспозитиву. 
 

 
            Председник Радне групе 
 
 
            ______________________________ 



 
Раднa групa за решавање статуса јавних предузећа, као индиректних корисника 

буџетских средстава Града Ниша, образованa Решењем Градског већа Града Ниша, број 
1562-11/2016-03, од 31.10.2016. године, у складу са начелима економичности, ефикасности и 
фннансијске одрживости, а водећи рачуна о специфичностима јавних предузећа чији се 
статус решава, предлаже следећe 

М Е Р Е 
 

1.Задужује се Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке, да у складу са Законом буџетском систему („Сл. гласник РС, бр 54/2009,73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013,108/2013,142/2014,68/2015-др.закон и 103/2015), 
изради нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Града Ниша за 2016. годину. 

2. Задужују  се Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Управа за 
планирање и изградњу и Управа Градске општине Нишка Бања да израде нацрте измена и 
допуна оснивачких аката у складу са Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник РС, број 
15/2016) 

3. Задужује се Управа за грађанска стања и опште послове да изради нацрт Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 
систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину („Сл. лист Града Ниша, број 106/2015), у 
складу са смањењем броја запослених у наведеним предузећима. 

4. Задужују се ресорне управе и службе града као и Управа градске оштине Нишка 
Бања да ускладе акте о унутрашњој организацији и систематизацији радних места са 
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено 
време у систему јавног сектора Града Ниша. 

5. Задужују се Управа за грађанска стања и опште послове и Управа градске општине 
Нишка Бања да спроведу интерни конкурс за попуњавање радних места из редова 
запослених у наведеним предузећима, у складу са Уредбом о интерном конкурсу („Сл. 
гласник РС“, број 17/2016). 

6.Задужују се Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Управа за 
планирање и изградњу, да израде модел акта којим ће се регулисати начин финансирања  
Јавног предузећа Дирекција за изградњу  града Ниша и Јавног предузећа “Градска стамбена 
агенција“ Ниш, за период од  01.12.- 31.12.2016. године, са постојећим бројем запослених, 
као и за период од 01.01.2017. године па надаље, са смањеним бројем запослених. 

7. Задужује се Управа Градске општине Нишка Бања, да изради модел акта којим ће се 
регулисати начин финансирања ЈП Дирекција за управљање и развој Нишке Бање за период 
од 01.12.- 31.12.2016. године са постојећим бројем запослених, као и да изради нацрт акта за 
покретање поступка ликвидације наведеног предузећа и исти достави Градском већу Града 
Ниша. 

8. Предлог мера доставити Градоначелнику и Градском већу Града Ниша на 
разматрање.                   

 Председник Радне групе 
 

 
       ______________________________ 
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