
 
 
 
 
 
 
 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, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 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 10.01.2012. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за пијачне услуге „Тржница“ Ниш. 
 
 II Предлог одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа за пијачне услуге „Тржница“ Ниш 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 Владислава Ивковић, начелница Управе за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај. 
 
 
 
Број: 18-10/2012-03 
 
У Нишу, 10.01.2012. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

мр Милош Симоновић 



На основу члана 4 Закона о јавним предузећима и обављању делатности 
од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 
108/2005) и члана 37 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша", број 
88/2008), 

Скупштина Града Ниша на седници од ____________ 2012. године, 
донела је: 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ  ''ТРЖНИЦА'' НИШ 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа  за пијачне услуге 
“Тржница” Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 29/2010- пречишћен 
текст), у члану 2. став 2. мења се и гласи:  

„Скраћено пословно име јавног комуналног предузећа је ЈКП „Тржница“ 
Ниш.“ 

 
Члан 2. 

 
У члану 3. став 2. мења се и гласи: 
„У оквиру комуналне делатности делатност предузећа је: 
47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама 
47.81 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на 

тезгама и пијацама 
47.82 Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и 

пијацама 
68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и 

управљање њима 
- изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање 

њима, као што су: 
* нестамбене зграде, укључујући изложбене хале и складишне капацитете 
81.10 Услуге одржавања објеката 
 

 
Члан 3. 

 
У члану 4. став 1. мења се и гласи: 

„ Предузеће може обављати и следеће делатности: 
46.31 Трговина на велико воћем и поврћем 
 
47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, 

претежно храном, пићима и дуваном 



52.10 Складиштење 
- рад складишних и стоваришних објеката за све врсте терета 
82.30 Организовање састанака и сајмова„ 

 
 

Члан 4. 
 

Предузеће је дужно да усклади Статут са одредбама ове одлуке у року од 
шездесет дана, од дана њеног ступања на снагу. 

 
Члан 5. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу Града Ниша". 
 

Број: _________________ 
У Нишу, ______________ 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

 
Председник 

 
 
 

Проф. др Миле Илић 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 



 
 

 Правни основ за доношење  Одлуке о изменама Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге  “Тржница” Ниш ("Службени 
лист Града Ниша", број 29/2010- пречишћен текст) су 4 Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник 
РС", број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005)  и члан 37 Статута Града Ниша 
(''Службени лист Града Ниша", број 88/2008), којима су утврђена овлашћења 
јединице локалне самоуправе у вези са основањем јавних комуналних 
предузећа за обављање комуналних делатности. 
 Изради поменутог нацрта Одлуке приступило се у циљу усаглашавања са  
Законом о класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 104/2009) и 
Уредбом о Класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 54/2010), 
којима су извршене промене у области регулисања поступка разврставања 
делатности јавних предузећа, установа, привредних друштава, предузетника и 
других органа и организација које обављају делатност.  
 Такође, Одлуком се врши измена скраћеног пословног имена Јавног 
комуналног предузећа за пијачне услуге  “Тржница” Ниш. 

У смислу претходно наведеног, Управа за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај израдила је нацрт одлуке. 

 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 
          НАЧЕЛНИК 

У Нишу,  
новембар, 2011. године      

 
  Владислава Ивковић 

 
 

                                                                             
 
 
 
 



Одлука о оснивању  
Јавног комуналног предузећа  за пијачне услуге ''Тржница'' Ниш 

("Службени лист Града Ниша", број 29/2010-пречишћен текст)  
-чланови који се мењају- 

 
 
 

Члан 2. 
 
 Пословно име јавног комуналног предузећa је Јавно комунално предузеће 
за пијачне услуге "Тржница"-Ниш. 
 Скраћено пословно име јавног комуналног предузећa је "Тржница" - Ниш. 
 Седиште предузећа је у Нишу, Улица Ђуке Динића број 4. 

 
Члан 3. 

 
 Предузеће обавља комуналну делатност, одржавање пијаца и пружање 
пијачних услуга као делатност од општег интереса. 

У оквиру комуналне делатности делатност предузећа је: 
52620 Трговина на мало на тезгама и пијацама 
71340 Изнајмљивање и давање у закуп опреме и објеката на пијацама 
74700 Чишћење објеката на пијацама и пијачних простора 
90000Одстрањивање отпадака и смећа на пијацама, санитарне и сличне 

активности 
 

Члан 4. 
 

Предузеће може обављати и следеће делатности: 
51700 Остала трговина на велико 
52110 Трговина на мало у неспе-цијализованим продавницама  
63120 Складишта и стоваришта 
74840 Остале пословне активности на другом месту непоменуте 

- организовање вашара, пољопри-вредних изложби и сајмова 
 Предузеће може обављати и друге делатности утврђене Статутом уз 
сагласност оснивача. 
 
 


