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I  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

ГРАД НИШ 
Николе Пашића 24 
18 000 Ниш 
ПИБ: 100232752 
Матични број: 17620541 

 
 
 
 
II  СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: 
 

1.  ЈКП „Медиана“ Ниш; 
2.  ЈКП „Наиссус“ Ниш; 
3.  ЈКП „Горица“ Ниш; 
4.  ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш; 
5.  ЈКП „Тржница“ Ниш; 
6.  ЈКП „Градска топлана“ Ниш; 
7.  ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш; 
8.  ЈКП „Дирекција за јавни превоз града Ниша“; 
9.  ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш; 

10.  ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“ Ниш. 
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III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА - ПРИКАЗ 
ПО ПРЕДУЗЕЋИМА 
 

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА 

 

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12. 2016. године 

 

Табела 1.      у 000 динара 
Ред.  
бр. 

 Јавно предузеће/ 
друштво капитала 

Укупни приходи Укупни расходи Нето резултат 

План Реализација План Реализација План Реализација 

1 ЈКП „Медиана“ Ниш 1.435.676 1.411.076 1.435.547 1.351.438 129 59.638 
2 ЈКП „Наиссус“ Ниш 1.673.645 1.496.709 1.647.222 1.425.309 21.423 62.155 
3 ЈКП „Горица“ Ниш 256.268 152.303 256.168 368.072 100 -215.769 
4 ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш 187.075 156.869 186.612 156.655 463 214 
5 ЈКП „Тржница“ 258.600 212.015 258.546 207.117 54 4.898 
6 ЈКП „Градска топлана“ Ниш 2.382.772 2.060.878 2.356.130 2.010.890 26.642 49.988 
7 ЈКП „Паркинг сервис Ниш“ Ниш 411.140 358.642 410.601 355.081 539 3.562 
8 ЈКП „Дирекција за јавни превоз 

града Ниша“ 1.338.020 1.229.848 1.337.118 1.229.490 902 358 
9 ЈП „Аеродром“ Ниш  245.550 197.492 244.369 155.876 1.181 40.703 
10 ЈП „Дирекција за изградњу града 

Ниша“ Ниш 0  16.378 0  13.812 0  2.566 
  УКУПНО 6.753.070 7.292.211 6.696.766 5.922.302 51.433 8.313 
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Табела 2.       у 000 динара 

Ред. 
бр.  Јавно предузеће/друштво капитала 

Број запослених  Средства за зараде (Бруто I) Субвенције Кредитна 
задуженост 

План Реализација План Реализација План Реализација Стање на дан 
31.12.2016.¹ 

1 ЈКП „Медиана“ Ниш 1.107 1.074 672.744 650.183 0 0 189.530 
2 ЈКП „Наиссус“ Ниш 836 761 688.636 578.149 0 0 346.759 
3 ЈКП „Горица“ Ниш 175 190 111.121 113.213 0 0 31.546 
4 ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш 142 136 112.378 97.596 0 0 0 
5 ЈКП „Тржница“ 209 196 151.055 123.151 0 0 21.526 
6 ЈКП „Градска топлана“ Ниш 240 240 226.650 204.955 0 0 887.143 
7 ЈКП „Паркинг сервис Ниш“ Ниш 219 219 171.732 146.298 0 0 30.339 
8 ЈКП „Дирекција за јавни превоз 

града Ниша“ 145 145 108.186 105.518 0 0 0 
9 ЈП „Аеродром“ Ниш  113 102 94.244 63.976 90.000 51.489 9.599 
10 ЈП „Дирекција за изградњу града 

Ниша“ Ниш  0 130 0  8.320 0  0  0 
  УКУПНО 3.186 3.193 2.336.746 2.091.359 90.000 51.489 1.516.442 

 

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода 
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1. Пословно име: Јавно комунално предузеће  "Медиана"  Ниш  

Седиште: Ниш, Мраморска 10  
Претежна делатност: 38.11 – Сакупљање отпада који није опасан  
Матични број: 07319649  
Програм пословања: 
Програм пословања Јавно комуналног предузећа Медиана Ниш за 2016. годину 
бр. 18397/НО/54/2 је донео надзорни одбор овог предузећа  дана 30.11.2015. 
године, усвојен је од стране Скупштине Града Ниша 28.12.2015. године по 
Решењу 06-668/2015-16-02 
Образложење одступања:  
У посматраном периоду предузеће је испунило план и за сада нема поремећаја 
који би се посебно истицали, a трошкови се крећу испод планираних. 
 
 

2.  Назив предузећа: Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију 
"Наиссус" Ниш 
Седиште: Кнегиње Љубице бр. 1/I,  Ниш 
Претежна делатност: 36.00 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 
Матичниброј: 07211856 
Програм пословања:  
Програм пословања  усвојен је од стране Надзорног одбора ЈКП Наиссус Ниш 
на седници одржаној 30.11.2015 године. 
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Наиссус Ниш за 
2016 годину донето је од стране Скупштине Града Ниша бр. 06-668/2015-12-02, 
на седници одржаној 28.12.2015 године.   
Образложење одступања:  
ЈКП Наиссус Ниш је у посматраном периоду пословало стабилно у складу са 
планираним смерницама  Програма пословања за 2016. годину. 
 
 

3. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће "Горица" Ниш 
Седиште: Тврђава бб 
Претежна делатност: 96.03 – Погребне и сродне активности 
Матични број: 20550635 
Програм пословања:  
Програм пословања донео је Надзорни одбор ЈКП „Горица“ Ниш под бројем   
1-6717/2 дана 21.12.2015. године, а Скупштина Града Ниша дала сагласност 
Решењем број 06-668/2015-14-2-02 од 28.12.2015. године.  
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Образложење одступања:  
Поред испољених економских, организационих и техничких као и 

објективних и субјективних фактора који су имали утицај на пословање 
предузећа, на одступање реализованих активности у односу на планиране од 
утицаја је: 

- изразито неповољна ликвидност предузећа која је у највећој мери 
последица судских трошкова извршитеља, поступака принудне наплате због 
тужби радника за неисплаћене зараде, превоз, отпремнине, јубиларне награде, 
неискоришћени годишњи одмор; 

- кредитна задуженост код пословних банака за текућу ликвидност; 
- камата за кредите код пословних банака, камате за неблаговремено 

плаћене порезе и доприносе на зараде; камате за неплаћен ПДВ у року, јер је 
предузеће било у вишемесечној блокади рачуна; 

- недостатак финансијских средстава за набавку погребне опреме, 
сировина и материјала за обављање основне делатности за коју је и основано; 

Сви ови разлози довели су до непланираних расхода и као и до смањења 
реализације планираних прихода што је имало за последицу губитак у 
пословању предузећа. 

Активности на реорганизацији предузећа, које је у току посматраног 
периода предузео оснивач (смањење броја запослених, повећање основног 
капитала, измена организационе структуре итд.) усмераване су на повећање 
ликвидности предузећа и побољшање осталих параметара пословања. 
 
 

4. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату 
комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш – ЈКП                  
"Обједињена наплата" Ниш 
Седиште: Наде Томић 7 
Претежна делатност: 63.11 – обрада података хостинг 
Матични број: 20116803 
Програм пословања:  
Програм пословања донео је Надзорни одбор ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш 
под бројем 00-1039 дана 30.11.2015. године, а Скупштина Града Ниша дала 
сагласност Решењем број 06-668/2015-17-02 од 28.12.2015. године. 
Образложење одступања:  
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је у посматраном периоду пословало 
стабилно, без већих одступања у односу на планиране смернице  Програма 
пословања за 2016. годину. Приходе и расходе предузеће је остварило у оквиру 
планских позиција.  
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5. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће за пијачне услуге 
"Тржница" - Ниш'' 
Седиште: Ђуке Динић 4 
Претежна делатност: 47.89 – Трговина на мало осталом робом на тезгама и 
пијацама 
Матични број: 07174306 
Програм пословања:  
Програм пословања донео је Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Ниш под бројем 
3970-2/2015 дана 30.11.2015. године, а Скупштина Града Ниша дала сагласност 
Решењем број 06-668/2015-18-02 од 28.12.2015. године. 
Образложење одступања:  
Посебно изражен сезонски карактер у пословању ЈКП "Тржница" Ниш условио 
је негативно пословање у првом кварталу, док је у другом и трећем кварталу 
пословање било позитивно, тако да је на крају обрачунског периода (01.01.-
31.12.2016.године) кумулативно исказан добитак у пословању предузећа.  
У наредном периоду предузеће планира наставак рационализације трошкова, 
повећање прихода а самим тим и реализацију позитивног пословања. 
 

6. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће " Градска топлана" Ниш 
Седиште: Благоја Паровића  3  Ниш 
Претежна делатност: 35.30 – Снабдевање паром и климатизација 
Матични број: 07216009 
Програм пословања:  
Програм пословања донео је Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш под 
бројем 10166/3 дана 30.11.2015. године, а Скупштина Града Ниша дала 
сагласност Решењем, бр. 06-668/2015-13-02 од 28.12.2015. године. 
Образложење одступања:  
ЈКП " Градска топлана" Ниш у посматраном периоду пословала је у складу са 
усвојеним Програмом пословања за 2016. годину и тржишним и економским 
утицајима, уз поштовање законских прописа и регулатива.  
На висину прихода утицала је примена Одлуке о условима и начину 
производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом која је ступила 
на снагу  02.10.2015. године која омогућава привремену обуставу топлотне 
енергије без обавезе наплате трошкова од стране корисника коме се 
привремена обустава врши, као и плаћање трећине фиксних трошкова у односу 
на пуну цену фиксних трошкова. Такође,  Закључком Градског већа Града 
Ниша дата је препорука да за кориснике колективног становања у објектима 
ниже енергетске ефикасности, предузеће из сопствених прихода покрива део 
трошкова корисника за потрошену топлотну енергију.  
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7. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" - Ниш 
Седиште: Светозара Марковића 27, 18000 Ниш 
Претежна делатност: 52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају 
Матични број: 20192542 
Програм пословања:  
Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис" – Ниш за 2016. годину број 3219/15 
донео је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 22.12.2015. 
године, а на исти је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-
668/2015-19-02 од 28.12.2015. године.  
Образложење одступања:  
Укупни приходи у периоду 01.01.-31.12.2016. године остварени су 
реализацијом послова предвиђених програмима, као и обављањем редовних 
делатности којима се предузеће бави, имајући у виду изражени сезонски 
карактер појединих врста прихода, као и зависност прихода од паркирања од 
временских услова. 
 

8. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз 
Града Ниша 
Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8 
Претежна делатност: 52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају 
Матични број: 20136674 
Програм пословања:  
Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2016. 
годину, бр. 3297/15 донео је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 
дана 01.12.2015. године, а Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем 
број 06-668/2015-15-02 од 28.12.2015. године.  
Програм о изменама и допунама програма пословања за 2016. годину бр. 
1692/16 од 16.06.2016. године, усвојен на седници Скупштине Града Ниша 
дана 12.07.2016. године под бројем 06-328/2016-6-02. 
Образложење одступања:  
ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша остварило је добит која је мања од 
планиране што је резултат уговора закљученог са Градом којим су цене 
превоза путника по пређеном километру смањене за око 7%, а трошкови 
пословања нису могли за исти проценат да буду мањи. Тренд остваривања 
позитивних резултата наставиће се и у наредном периоду. 
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9. Назив предузећа:  Јавно предузеће за аеродромске услуге "Аеродром 
Ниш"  Ниш 
Седиште: Ваздухопловаца 24, Ниш 
Претежна делатност: 52.23 – Остале пратеће активности у ваздушном 
саобраћају 
Матични број: 7343914 
Програм пословања:  
Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш  за 2016. годину, бр. 5707 донео 
је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 23.12.2015. године, а 
Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-668/2015-27-02 од 
28.12.2015. године. 
Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину број  
3003 донео је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 
27.06.2016.год, ц 06-328/2016-7-02 од 12.07.2016.године 
Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину број 
4409 донео је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 
23.09.2016.године, а Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-
540/2016-21-02 од 07.10.2016.године. 
Образложење одступања:  
Предузеће је у 2016.години остварило приходе приближно планираним, 
реализовало планирани обим пружања услуга, уз смањење трошкова у односу 
на планиране, што је, уз коришћење средстава из Посебног програма помоћи 
из буџета Града Ниша, довело до тога да у 2016. години предузеће реализује 
Програм пословања.  
 
 

10. Назив предузећа: Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша 
Седиште: Ниш, Ул.7 јули бр.6  
Претежна делатност:  42.99 – Изградња осталих непоменутих грађевина 
Матични број: 06118496 
Програм пословања:  
Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша број 04-10052 донео 
је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 17.12.2015.год., а 
Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-668/2015-11-02 од 
28.12.2015. године. 
Образложење одступања:  
Пословање предузећа у периоду од 01.01.-31.12.2016. године одвијало се у 
складу са Програмом пословања.  
У последњем кварталу дошло је до значајнијих промена у пословању 
предузећа, које више није укључено у систем консолидованог рачуна трезора 
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локалне власти и нема статус индиректног корисника буџета Града Ниша. 
Процес реорганизације рада Градске управе и Дирекције условио је и 
прерасподелу кадрова, где је највећи број запослених из Дирекције, у поступку 
интерног конкурса, засновало радни однос у Градској управи Града Ниша.  
У смислу изнетог у овом извештају није могуће извршити потпуну анализу 
одступања од планираних пословних показатеља, услед промене 
рачуноводствене основе, па није могуће извршити упоредну анализу са 
планским показатељима из Програма рађеног на готовинском принципу.  
 

 
 
IV    ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 
 

Ова Информација обухвата параметре о степену усклађености 
планираних и реализованих активности из програма пословања јавних 
предузећа чији је оснивач  Град  Ниш, а над којима Секретаријат за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај, као организациони део Градске управе 
Града Ниша, врши надзор и то: 

1. Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш; 
2. Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш; 
3. Јавно комунално предузеће „Горица“ Ниш; 
4. Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, 

стамбених и других услуга и накнада Ниш (скраћено пословно име  ЈКП 
„Обједињена наплата“ Ниш); 

5. Јавно комунално предузеће „Тржница“ Ниш; 
6. Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Ниш; 
7. Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис Ниш“ Ниш; 
8. Јавно комунално предузеће „Дирекција за јавни превоз града Ниша“; 
9. Јавно предузеће за аеродромске услуге „Аеродром“ Ниш; 

10. Јавно предузеће „Дирекција за изградњу града Ниша“ Ниш. 
 
Чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

15/2016) прописана је обавеза јавних предузећа, чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе, достављања тромесечних извештаја о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма надлежном органу јединице 
локалне самоуправе у року од 30 дана од дана истека тромесечја. 

Чланом 64. наведеног закона прописана је обавеза надлежног органа 
јединице локалне самоуправе да, на основу извештаја из члана 63., сачињава и 
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доставља министарству информацију о степену усклађености планираних и 
реализованих активности у року од 60 дана од дана истека тромесечја. 

У складу са наведеним одредбама, предузећа из надлежности 
Секретаријата благовремено су  доставила извештаје о реализацији годишњег 
програма за период 01.01.-31.12.2016. године. 

Сви извештаји су достављени на обрасцима прописаним Правилником о 
oбрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, 
број 36/2016), уредно попуњени и одштампани, употпуњени пропратним актом 
и одлуком надзорног одбора предузећа о усвајању, у складу са Упутством 
Министарства привреде РС о начину достављања образаца тромесечних 
извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања 
јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године. 

У посматраном периоду јавна предузећа која су предмет ове Информације у 
највећој мери послују у складу са усвојеним програмима пословања за 2016. 
годину, уз евентуална незнатна одступања у реализацији планираних 
активности. 

Напомињемо да се пословање Јавног предузећа Дирекција за изградњу 
града Ниша до децембра 2016. године одвијало у статусу предузећа као 
индиректног корисника буџета Града Ниша, у складу са Програмом пословања 
и важећим прописима из домена буџетског пословања. Због потребе 
усаглашавања са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, број 103/2015), статус предузећа је измењен 
(предузеће је престало да послује као индиректни корисник буџета Града 
Ниша), те због тога за посматрани период није могуће извршити потпуну 
упоредну анализу одступања од планираних пословних показатеља, услед 
промене рачуноводствене основе. 

Посебно истичемо одступања у реализацији Програма ЈКП „Горица“ Ниш 
што је последица вишемесечне блокаде рачуна и започетог процеса 
реорганизације предузећа. 

Оснивач је, у циљу обезбеђења континуитета у обављању комуналне 
делатности на територији Града Ниша, после извршене свеобухватне анализе 
пословања ЈКП „Горица“ Ниш, покренуо поступак реорганизације предузећа. 

У 2016. години активности на реорганизацији се приводе крају, иако се 
комплетно окончање поступка, са континуираним стабилним параметрима 
пословања реално очекују најраније у последњем кварталу 2017. године. 
Реорганизацојом је обављање одређених комуналних делатности из ЈКП 
„Горица“ Ниш прешло у друга јавна предузећа чији је оснивач Град Ниш, док 
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је у наведеном предузећу остало обављање комуналне делатности управљање 
гробљима и сахрањивање. 

Такође, код појединих предузећа од утицаја је било и усвајање деобног 
биланса ЈКП „Горица“ Ниш, посебно у делу опреме и грађевинских објеката. 

 ЈКП " Градска топлана" Ниш у посматраном периоду пословала је у складу 
са усвојеним Програмом пословања за 2016. годину, имајући у виду и утицај 
тржишних и економских фактора, уз поштовање законских прописа и 
регулатива. Одступањуу реализацији планираних прихода настала су због 
великог броја корисника који су у посматраном периоду привремено 
обуставили испоруку топлотне енергије без обавезе наплате трошкова и уз 
плаћање трећине фиксних трошкова у односу на пуну цену фиксних трошкова, 
као и због обавезе предузеће да из сопствених прихода покрива део трошкова 
корисника за потрошену топлотну енергију код корисника колективног 
становања у објектима ниже енергетске ефикасности.  
 
Прилог: 

1. Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа „Медиана“ Ниш за период од 01.01.2016.-31.12.2016.године 
и Одлука Надзорног одбора о усвајању, број 1677/НО/90-2 од 
31.01.2017. године; 

2. Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа „Наиссус“ Ниш за период од 01.01.2016.-31.12.2016.године 
и Одлука Надзорног одбора о усвајању, број 2356/1-3 од 30.01.2017. 
године; 

3. Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа „Горица“ Ниш за период од 01.01.2016.-31.12.2016.године и 
Одлука Надзорног одбора о усвајању, број 1-358 од 30.01.2017. године; 

4. Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа „Обједињена наплата“ Ниш за период од 01.01.2016.-
31.12.2016.године и Одлука Надзорног одбора о усвајању, број 00-641-
1 од 27.01.2017. године; 

5. Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа „Тржница“ Ниш за период од 01.01.2016.-31.12.2016.године 
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и Одлука Надзорног одбора о усвајању, број 257-1/2017 од 31.01.2017. 
године; 

6. Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа „Градска топлана“ Ниш за период од 01.01.2016.-
31.12.2016.године и Одлука Надзорног одбора о усвајању, број 499/3 
од 27.01.2017. године; 

7. Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа „Паркинг сервис“ Ниш за период од 01.01.2016.-
31.12.2016.године и Одлука Надзорног одбора о усвајању, број 251/17 
од 31.01.2017. године; 

8. Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа Дирекција за јавни превоз Ниш за период од 01.01.2016.-
31.12.2016.године и Одлука Надзорног одбора о усвајању, број 255/17 
од 31.01.2017. године; 

9. Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа 
„Аеродром Ниш“ Ниш за период од 01.01.2016.-31.12.2016.године и 
Одлука Надзорног одбора о усвајању, број LXXV-555-2/17 од 
30.01.2017. године; 

10. Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа 
Дирекција за изградњу града Ниша за период од 01.01.2016.-
31.12.2016.године и Одлука Надзорног одбора о усвајању, број 380-
1/17 од 31.01.2017. године. 

 
 
Број: 271-9/2017-03 
 
У Нишу, 03.03.2017. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Дарко Булатовић, дипл. правник 
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