
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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 16.12.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Регионалног Центра 
за професионални развој запослених у образовању. 
 
 II Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Регионалног Центра за 
професионални развој запослених у образовању, 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 Ненад Гашевић, начелник Управе за образовање, културу, омладину 
и спорт. 
 
 
Број: 1282-19/2010-03 
Датум: 16.12.2010. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 
 



 На основу члана 13 Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 
42/91 и 71/94), члана 4 и 6 Закона о класификацији делатности („Службени гласник РС“, 
број 104/09) и члана 37 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008) 
 Скупштина Града Ниша, на седници од _________2010.године донoси 
 

О Д Л У К У 
о измени Одлуке о оснивању 

Регионалног Центра за професионални развој 
запослених у образовању 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о оснивању Регионалног Центра за професионални развој запослених 
у образовању („Службени лист Града Ниша“, број 66/2003, 40/2004 и 5/2005) члан 7 
мења се и гласи:   

„Члан 7 
 

  Установа се оснива за обављање претежне делатности: 
 85.59 – Остало образовање 
 
  Допунска делатност Установе је: 
 18.13 – Услуге припреме за штампу 
 55.20 – Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак 
 55.90 – Остали смештај 
 56.29 – Остале услуге припремања и послуживања хране 
 58.11 – Издавање књига 
 58.14 – Издавање часописа и периодичних издања 
 58.19 – Остала издавачка делатност 
 58.29 – Издавање осталих софтвера 
 59.20 – Снимање и издавање звучних записа и музике 
 62.03 – Управљање рачунарском опремом 
 62.09 – Остале услуге информационе технологије 
 63.11 – Обрада података, хостинг и сл. 
 63.12 – Веб портали 
 85.60 – Помоћне образовне делатности" 
 

Члан 2 
 

 Установа је у обавези да усагласи статут са овом Одлуком у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 3 
 

 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Града Ниша“. 
 
Број:___________ 
У Нишу,________2010.г. 
 



СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

        Председник 
          Проф.др Миле Илић 
 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

 Ступањем на снагу Закона о класификацији делатности („Службени гласник РС“, 
број 104/09) и доношењем Уредбе о класификацији делатности („Службени гласник РС“, 
број 54/10) од стране Владе Републике Србије, настала је обавеза усклађивања 
шифара делатности јединица разврставања са шифрама делатности по Уредби о 
класификацији делатности.  
 
 Ставом 2. члана 6 Закона о класификацији делатности предвиђено је да јединице 
разврставања које се региструју у посебним регистрима,  пријаву за регистрацију и 
пријаву за разврставање, заједно са актом о оснивању, подносе органу који води 
посебан регистар.  
 
 Из наведене одредбе произилази обавеза измене оснивачког акта односно 
Одлуке о оснивању Установе у смислу усклађивања шифара делатности у складу са 
новом Уредбом о класификацији делатности, а у сврху уписа у одговарајући посебан 
регистар.  
 
 Усаглашавање шифара делатности је извршено у складу са Упоредним 
прегледом претходне и нове класификације делатности, који је сачинио Републички 
завод за статистику  ради уједначене примене Уредбе о класификацији делатности, а 
којим су дате паралелне везе шифара делатности. 
 
 На основу изложеног, предлаже се доношење Одлуке о измени Одлуке о 
оснивању Регионалног Центра за професионални развој запослених у образовању. 
 
      
У Нишу, _________ 2010. године       
 
 
 
 

Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
 
 
 
 

                Начелник 
 
             Ненад Гашевић 
 



Члан Одлуке који се мења 
 

Члан 7 
 

Делатност установе је: 
 
-  22110 -  издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација 
- 22130 -  издавање часописа и сличних периодичних издања 
- 22140 -  издавање звучних записа 
- 22150 -  остала издавачка делатност 
- 22250 -  остале активности у вези са штампањем 
- 55233 -  остали смештај за краћи боравак 
- 55510 -  кантине 
- 72300 -  обрада података 
- 72400 -  изградња база података 
- 72600 -  остале активности у вези са компјутерима 
- 75120 -  уређивање активности друштвених делатности (управља-ње програмима 

чији је циљ унапређење образовања) 
-      80420 -  образовање одраслих и остало образовање на другом месту непоменуто 

 


