
 
 
 
 
 

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 02.03.2011. године, доноси 
                         
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план 
Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2011. годину 

 
II Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Установе 

Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2011. годину доставља се председнику 
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града 
 
 III За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређујe се Деспот Деспотовић, директор Установе Дечије одмаралиште 
„Дивљана“ Ниш. 
 
 
Број: 210-76/2011-03 
Датум: 02.03.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 

 
 
 



 
 

 На основу члана 37 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 
број 88/08) и члана 12 Одлуке о оснивању Установе Дечије одмаралиште 
„Дивљана“ Ниш ("Службени лист Града Ниша", број  84/2009 и 94/2010), 
 Скупштина Града Ниша на седници одржаној __________ 2011. године, 
донела је 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 

   I   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Установе Дечије 
одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2011. годину, број 07/2011, који је донео 
Привремени Управни одбор Установе Одлуком број 07-1/2011 од  07.02.2011. 
године. 
 
  II   Решење доставити: Установи Дечије одмаралиште „Дивљана“  Ниш, 
Управи за образовање, културу, омладину и спорт и Управи за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
 
 
Број:_____________________ 
У Нишу, __________ 2011. год. 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                                     Проф. др Миле Илић 
 
 
 
 
 

 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 

         Привремени Управни одбор Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“   
Ниш, Одлуком број 07-1/2011 на седници одржаној дана 07.2.2011. године 
донео је Финансијски план  Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“  Ниш за 
2011. годину број 07/2011 од 07.02.2011.године. 
 У Финансијском плану  су исказани подаци о сопственим приходима, 
подаци о средствима из буџета Града која су опредељена за субвенције на 
име боравка деце у Установи, као и подаци о планираним расходима у 2011. 
години.  . 
 Установа Дечије одмаралиште „Дивљана“   Ниш није индиректни 
корисник буџета Града. 
 Имајући у виду да је Финансијски план  сачињен у складу са законом, 
прописима Града и циљевима оснивања Установе,  предлаже се доношење 
Решења о давању сагласности на Финансијски план  Установе Дечије 
одмаралиште „Дивљана“  Ниш   за 2011. годину. 
 
 

 
   
У Нишу, фебруара 2011. године  
 
 
 
      
 

Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
 
 
 
 
 

                Начелник 
 
             Ненад Гашевић 



                                                                   
                                                        
                                                              
 
 
 
 
 
 
 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
УСТАНОВE ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ „ДИВЉАНА“ НИШ 

ЗА 2011. ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н  и  ш,  фебруар 2011.године 
 
 
                 Финансијски план за 2011. годину базира се на сопственим приходима као и на 
средствима која су опредељена из буџета града Ниша. 
                 1  ПРИХОДИ:  

1.  Сопствени приходи: 

                 Сопствени приходи се остварују од школе у природи која се организује за децу из 
основних школа са територије града Ниша, од организованог боравка спортских група, од 
прихода од малопродајног објекта у склопу одмаралишта као и од осталих прихода 
(појединачни гости, прославе...). 
                 Ова средства су планирана у износу од 33.600.000,00 дин. 
                2.  Средства из буџета Града: 
                Из буџета града су опредељена средства за „Дивљану“ за субвенције на име боравка 
деце у износу од ............................................. 8.000.000,00 дин. 
 
Укупно планирани приходи за 2011. год. ..........   41.600.000,00 дин. 
 

2.  РАСХОДИ: 

                Укупни расходи за 2011.год. планирани су у износу од 41.500.000,00 дин и по 
структури трошкова односе се на: 
рб Врста трошкова Износ
1. Плате и додаци запослених 16.100.000,00



2. Накнаде запосленима - превоз 700.000,00
3. Трошкови сировина за исхрану корисника 8.500.000,00
4. Услуге по уговору – здравствене, уговори о 

делу,повремено-привремени послови 
3.200.000,00

5. Енергетске услуге – струја,гориво, мазут 2.800.000,00
6. Комуналне услуге - вода 600.000,00
7. ПТТ услуге 200.000,00
8. Трошкови осигурања имовине и лица - корисника 500.000,00
9. Непроизводне услуге – економске, здравствене ... 400.000,00
10. Текуће поправке и одржавање 500.000,00
11. Административни – канцеларијски материјал 300.000,00
12. Трошкови платног промета 100.000,00
13. Набавна вредност продате робе у продавници 1.000.000,00
14. Инвестиције – топла вода, водоводна мрежа 2.500.000,00
15. Организовани превоз деце - корисника 1.600.000,00
16. Трошкови амортизације објеката и опреме 1.200.000,00
17. Трошкови рекламе и пропаганде 200.000,00
18. Трошкови средстава за хигијену у објектима 600.000,00
19. Закуп пословног простора 400.000,00
20. Трошкови репрезентације 100.000,00
УКУПНИ ТРОШКОВИ: 41.500.000,00
 

 
       Из односа планираних прихода и расхода уочава се да Установа за 2011.год. планира 
добит од 100.000, дин. која ће се расподелити на основу одлуке Управног одбора.  
 
 
 
                                                                                             Председник привременог 
             Управног одбора 
            ________________________________ 
       /      Драгољуб Петковић,дипл.ецц.   / 
                                                                                          



 
На основу члана 32. Статута Установе Дечије одмаралиште ''Дивљана '' Ниш, на  седници 
одржаној дана 07.02.2011. године, привремени Управни одбор Установе једногласно доноси: 
               
 
 

  О  Д  Л  У  К  У 
 
Доноси се ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Установе Дечије одмаралиште ''Дивљана'' 
Ниш за 2011.годину, који је пратећи документ уз ПРОГРАМ РАДА за 2011 
годину. 
Саставни део ове одлуке је ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН бр. 07/2011 од 
о7.02.2011.године. 
Ову одлуку са ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ  доставити надлежној Управи. 
 
                                    О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 
По  процедури која је утврђена Статутом Установе, а ценећи обавезу доношења 
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА, којим су обухваћени сви параметри који стварају услове да се 
реализује донет ПЛАН РАДА, донет је и ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН и сходно наведеном 
решено је као у диспозитиву.   
           
                 Председник 
        привременог Управног одбора 
       ____________________________  
                 / Драгољуб Петковић,дипл.ецц./   
                                                                       
                   
 


