
 

 

 На основу члана 56.Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр.88/2008) 
и  члана 33. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града 
Ниша  ("Службени лист града Ниша", број 66/10 и 71/10),  
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 02.03.2011. године, доноси 
                                                   

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 Даје се сагласност на одлуку Привременог Управног одбора Установе Дечије 
одмаралиште „Дивљана“  број 44/2010 од 19.10.2010 год.,о ценама услуга у одмаралишту 
у Дивљани за децу основношколског узраста од I до IV разреда, за коју се организује 
настава у природи, као и за талентовану децу од V до VIII разреда у износу од 1.500,00 
динара по кориснику за пансион дан. 
                                                             

II 
 

 Утврђује се регресирање трошкова од стране буџета Града Ниша за боравак деце у 
дечијем одмаралишту у износу од 25 % од цене услуга из претходног става.  
 

III 
 

 Доношењем овог решења престаје да важи Решење о ценама услуга Установе 
Дечији културно-образовни и рекреативни центар Ниш, Извршног одбора  Града Ниша V 
до VIII V до VIII број 08-12/2003.године од 08.04.2003. године. 
                                                            

IV 
 
 Решење и Одлуку Привременог Управног одбора Установе Дечије одмаралиште 
„Дивљана“ објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
  
Број: 210-77/2011-03 
У Нишу, 02.03.2011. године 
                                                                  

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  

Заменица градоначелника 
 

Нађа Марковић 
  



 

 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Привремени Управни одбор Установе дечије одмаралиште „Дивљана“на седници 
одржаној 19.10.2010.године донео је Одлуку број 44/2010 год. којом се утврђује 
економска цена услуге у одмаралишту, за децу основношколског узраста од I до IV 
разреда, за коју се организује настава у природи, као и за талентовану децу од V до VIII  
разреда, у износу од 1500,00 динара по кориснику за пансион дан.Одлуком је такође 
одређено да ће се цена услуга за родитеље утврдити сходно одлуци коју ће донети 
Градско веће о процентуалном учешћу буџета града у економској цени у складу са 
чланом 33. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града 
Ниша („Сл.лист града Ниша“ бр.66/10, 71/10) као и да се регресирање трошкова боравка 
деце у одмаралишту до пуне економске цене обезбеђује из буџета града у складу са 
чланом 33. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града 
Ниша. 
 
Установа је дана 04.11.2010.год.  упутила градском Већу града Ниша захтев за давање 
сагласности на утврђену економску цену и предлог да се регресирање трошкова, однсно 
учешће буџета града Ниша у цени услуге одреди у износу од 25% од економске цене. 
Градско Веће града Ниша је горе поменути захтев и предлог Установе упутило Управи за 
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту у складу са Правилником о поступку 
припреме, израде и доставе материјала(„Сл.лист града Ниша“ бр.125/2008), на даље 
поступање. 
 
У складу са чланом 19. горе поменутог Правилника, а обзиром да   би акт Градског Већа 
о сагласности на цену услуге и процентуални износ регресирања трошкова био од 
утицаја на обезбеђивање и коришћење финансијских средстава из буџета Града, Управа 
је прибавила мишљење Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и 
јавне набавке. 
Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту сматра да су предложена 
цена као и предложени процентуални износ регресирања трошкова реални, обзиром да је 
предложена цена боравка деце у износу од 1.500,00 дин (10.500,00 дин. за седмодневни 
боравак) по кориснику за пансион дан,у просеку за око 35 % нижа у односу на цену 
боравка у другим дечијим одмаралиштима у Србији а у којима бораве деца из нишких 
основних школа.Управа сматра да би требало створити услове да деца из нишких школа 
бораве у дечијем одмаралишту чији је оснивач град Ниш, што би обзиром на најнижу 
цену смањило и економски притисак на породице из којих деца потичу . 
 
 
У складу са напред наведеним и у складу са чланом 33. Одлуке о финансијској подршци 
породици са децом на територији града Ниша ( „Сл.лист града Ниша“ бр.66/10 и 71/10), 
Управа предлаже Градском Већу доношење Решење о давању сагласности на одлуку 
Привременог Управног одбора Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“  о ценама 



 

 

услуга у одмаралишту у Дивљани за децу основношколског узраста од I до IV разреда за 
коју се организује настава у природи, као и за талентовану децу од V до VIII разреда у 
износу од 1500,00 динара по кориснику за пансион дан, као и утврђивање процентуалног 
износа регресирања трошкова боравка деце у дечијем одмаралишту у износу од 25% од 
утврђене цене. 
 
 
 

                                                       УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ,СОЦИЈАЛНУ  
                                                         И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

                                                 НАЧЕЛНИК   
                                            ИВАН НИКОЛИЋ 

  



 

 



 

 
 


