
           На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана  72.  Пословника о  раду Градског  већа  Града  Ниша (“Службени лист 
Града  Ниша”  број  1/2013) 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 06.03.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог одлуке о задуживању за финансирање дефицита текуће 
ликвидности.

II Предлог одлуке о задуживању за финансирање дефицита текуће ликвидности 
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   Миљан  Стевановић,  начелник  Управе  за  финансије,  изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

              

Број: 324-2/2013-03
У Нишу, 06.03.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



Н  а  ц  р  т

На основу члана 32.  став 1.  тачка  15.  Закона о локалној  самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07), члана 33. и 35. Закона о јавном дугу 
(„Службени  гласник  РС“,  број  61/05, 107/09  и  78/11),  уз  претходно 
прибављено  мишљење  Министарства  финансија и  привреде  број: 
401-18/2013-001 од 18. 01. 2013. године и члана 37. став 1. тачка 15. Статута 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,  број  88/08),  Скупштина Града 
Ниша на седници од _________ 2013. године, донела је

О  Д  Л   У  К  У
о задуживању за финансирање дефицита текуће ликвидности

Члан 1.

        Одобрава  се  задуживање  Града  Ниша  код  пословних  банака  за 
финансирање  дефицита  текуће  ликвидности  буџета  Града  Ниша  за  2013. 
годину.  Град  Ниш  задужује  се  у  износу  од  340.000.000,00  динара,  због 
неуравнотежености кретања у јавним приходима и јавним расходима буџета 
Града Ниша.

Члан 2.

           Укупан износ задужења Града Ниша из члана 1. ове одлуке мора се 
вратити пре истека буџетске 2013. године.

Члан 3.

          Поступак јавне набавке за избор пословне банке код које ће се извршити 
задуживање за финансирање дефицита текуће ликвидности спровешће се у 
складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Члан 4.

         За реализацију ове одлуке задужује се Управа за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке.



Члан 5.

         Овлашћује се Градоначелник Града Ниша, да у име Града Ниша, као 
зајмопримца, потпише Уговор о кредиту.

Члан 6.

Ова  одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у 
„Службеном листу Града Ниша“.

Број: ______________
У Нишу, _______ 2013. године

СКУПШТИНА ГРАДА  НИША

                                                                                            
Председник

                                                                                         Проф. др  Миле Илић

О б р а з л о ж е њ е



Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 32. 
став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07),  којим  је  прописано  да  Скупштина  општине  доноси  акт  о  јавном 
задуживању  општине,  у  складу  са  законом  којим  се  уређује  јавни  дуг, 
одредбама члана 33. и 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 
61/05,  107/09  и  78/11),  којима  је  прописано  да  се  локалне  власти  могу 
задуживати за финансирање дефицита текуће ликвидности, који настаје услед 
неуравнотежености  кретања  у  јавним  приходима  и  јавним  расходима,  а 
одлуку о задуживању доноси надлежни орган локалне власти, по претходно 
прибављеном  мишљењу  Министарства  финансија  и  привреде  Републике 
Србије.

Одредбама  члана  35.  Закона  о  јавном  дугу  прописано  је  да  дуг  за 
финансирање  дефицита  текуће  ликвидности  мора  бити  враћен  до  краја 
буџетске године, као и да се не може рефинансирати нити пренети у наредну 
буџетску годину, а да висина задужења не сме прећи 5% укупно остварених 
прихода буџета локалне власти у претходној години.

Управа  за  финансије,  изворне  приходе  локалне  самоуправе  и  јавне 
набавке  се  дана  04.  01.  2013.  године  обратила  Министарству  финансија  и 
привреде Републике Србије са захтевом за давање мишљења о могућностима 
Града Ниша за задуживање за финансирање дефицита текуће ликвидности у 
2013. години, имајући у виду износ преузетих, а низмирених обавеза из 2012. 
године и неуравнотеженост кретања у приходима и расходима буџета Града 
Ниша у 2013. години. Министарство финансија и привреде Републике Србије 
доставило је дана 22. 01. 2013. године тражено мишљење овој управи дато под 
бројем 401-18/2013-001 од 18. 01. 2013. године у коме је наведено да се Град 
Ниш може задужити за финансирање дефицита текуће ликвидности у 2013. 
години до износа од 347.911.914,00 динара, што представља 5% остварених 
прихода буџета Града Ниша у 2012. години, од чега ће Град Ниш искористити 
право  на  задуживање,  по овом основу,  у  износу  од  340.000.000,00  динара, 
односно  4,89% од  укупно остварених прихода  буџета  Града  Ниша у  2012. 
години.



Дефицит  текуће  ликвидности  буџета  Града  Ниша  у  2013.  години 
проузрокован  је  неостваривањем  пројектованих  прихода  на  почетку  2013. 
године, као и повећаним расходима, од којих се један део односи на преузете, 
а неизмирене обавезе из 2012. године.

Из  свих  напред  наведених  разлога  неминовно  је  било  приступити 
спровођењу  неопходних  процедура  за  задуживање  ради  финансирања 
дефицита текуће ликвидности буџета Града Ниша.

Поступак  јавне  набавке  за  избор  пословне  банке  код  које  ће  се 
извршити  задуживање  спровешће  се  у  складу  са  Законом  и  осталим 
прописима који регулишу јавне набавке.

Чланом  6.  предложене  одлуке  предвиђено  је  да  иста  ступа  на  снагу 
наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. Разлог 
за хитно ступање на снагу лежи у потреби отклањања ризика који настаје због 
изразите неусаглашености у приливу прихода и висини планираних издатака, 
а који може довести до блокаде текућих рачуна корисника буџета.

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

      НАЧЕЛНИК

 Миљан Стевановић





На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 1/2013) 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 06.03.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог одлуке о младима.

II Предлог  одлуке  о  младима 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  Јелица  Велаја,  начелница  Управе  за  образовање,  културу, 
омладину и спорт.

              

Број: 324-3/2013-03
У Нишу, 06.03.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На  основу  члана  26  Закона  о  младима  („Службени  гласник  РС“,  број 
50/2011),  и  члана 37 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',  број 
88/2008),

Скупштина Града Ниша, на седници од  ________ 2013. године, донела је

ОДЛУКУ О МЛАДИМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом  Одлуком   ближе се   уређују: услови и  начин  за  унапређивање 
друштвеног положаја младих; поступак доделе средстава из буџета  Града Ниша (у 
даљем тексту: Града); одобравање  пројеката за задовољавање потреба младих 
на  територији   Града; начин  јавног  објављивања  података  о  предложеним 
пројектима  за  финансирање односно  суфинансирање, одобреним  пројектима и 
реализацији  одобрених   пројеката;  извештавање  и  контрола  реализације 
пројеката, као и друга питања од значаја за младе.

Члан 2.

 Средства за задовољавање потреба и интереса младих у Граду обезбеђују 
се у буџету Града и то за:

1) подстицање  младих  да  активно  учествују  у  друштвеним  токовима  кроз 
афирмацију и  подршку  омладинским  активностима,  омладинском  раду  и 
неформалном образовању на територији Града;

2) подстицање удружења младих, удружења за младе и савеза да учествују у 
спровођењу  омладинске  политике, укључујући изградњу  капацитета 
удружења младих, на територији Града;

3) оснивање  и  рад  канцеларије  за  младе,  клубова  за  младе,  омладинских 
центара и др.;

4) активности  установа  преко  којих  се  остварује  јавни  интерес  у  областима 
омладинског сектора, а које су основане од стране Града;

5) обезбеђивање услова за учешће младих у изради и спровођењу локалног 
акционог плана за младе;

6) стварање услова за активно и квалитетно провођење слободног времена 
младих, бављење спортом, неговање здравих и безбедних стилова живота, 
спровођење  волонтерских  активности,  организацију  обука,  семинара  и 
манифестација од значаја за запошљавање и усавршавање младих, као и за 
потребе младих у области културе, и
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7) подршку активностима и пројектима којима се подстиче одрживи развој  и 
заштита животног окружења.

У буџету Града обезбеђују се и средства за финансирање подршке младим 
талентима кроз награђивање, стипендирање и усавршавање ученика и студената у 
складу са посебним прописима Града.

Члан 3.

Субјекти омладинске политике на територији Града су: члан Градског већа 
задужен  за  област  омладине,  као  особа  одређена  за  политику  ка  младима, 
Канцеларија за младе Града Ниша (у даљем тексту: Канцеларија за младе), Савет 
за  младе  Скупштине  Града  Ниша  (у  даљем  тексту:  Савет  за  младе),  управа 
надлежна за послове омладине, (у даљем тексту:Управа), канцеларије за младе 
градских  општина,  установе,  удружења која  спроводе  омладинске  активности  и 
њихови савези, као и други субјекти чија делатност је усмерена на побољшање и 
унапређивање положаја младих.

Надлежност  субјеката  омладинске  политике  из  става  1.  овог  члана,  које 
обављају  послове  из  делокруга  рада  Града  и  градских  општина,   утврђује  се 
актима Града и градских општина.

Члан 4.

За спровођење омладинске политике из свог делокруга  рада, Канцеларија 
за младе и Управа доносе годишње планове активности на које сагласност даје 
Градоначелник.

Плановима активности из става 1. овог члана предвиђају се јавни конкурси 
за пројекте за младе, програми и манифестације и друге активности у складу са 
Законом о младима (у даљем тексту:Закон), Националном стратегијом за младе (у 
даљем тексту:Стратегија), овом Одлуком о и другим актима Града.

Саставни делови планова активности из става 1. и 2. овог члана су оквирни 
финансијски планови за њихову  реализацију.

За реализацију планова активности из става 1. овог члана, Градоначелник 
или лице које  он овласти,   може закључивати уговоре са  правним и физичким 
лицима.

II ЈАВНИ КОНКУРСИ ЗА  ПРОЈЕКТЕ ЗА МЛАДЕ

Члан 5.

 Финансирање,  односно  суфинансирање пројеката   за  младе,  врши  се  на 
основу јавног конкурса за пројекте за унапређивање друштвеног положаја младих 
и  јавног  конкурса   за  пројекте  који  промовишу  унапређење  квалитета  живота 
младих.
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  Конкурси  из  става  1.  овог  члана   објављују се  у  средствима  јавног 
информисања,  на  званичном  сајту Града   и огласним таблама органа и служби 
Града.

 Саставни део конкурса чине Смернице којима се ближе утврђују елементи 
конкурса и обрасци за пријаву на конкурс и реализацију пројекта.

Члан 6.

Јавни конкурс за  пројекте  за унапређивање друштвеног положаја младих 
расписује се јануара месеца за следеће области:

1. Aктивно учешће младих у друштву;
2. Развој  сарадње младих и остваривање услова за учешће у доношењу 

одлука кроз одржив институционални оквир;
3. Афирмисање међународне сарадње у областима омладинског сектора;
4. Активно  учествовање  у  друштвеним  токовима  кроз афирмацију и 

подршку омладинским активностима, омладинском раду и неформалном 
образовању;

5. Пружање животних шанси свим групама младих и смањивање ризика од 
социјалне искључености и неједнакости и 

6. друге области унапређивања друштвеног положаја младих.

Члан 7.

Јавни  конкурс  за  пројекте  који  промовишу  унапређење  квалитета  живота 
младих у граду и на селу расписује се априла месеца за следеће области:

1. Унапређивање система информисања младих;
2. Развој могућности за квалитетно провођење слободног времена младих;
3. Допринос  очувању и унапређењу  здравља  младих,  као и  смањењу 

ризика водећих поремећаја здравља;
4. Успостављање система анализе и праћења кључних потреба младих;
5. Подстицање научно -истраживачких активности младих и
6. Унапређивање услова за безбедан живот младих;
7. друге области унапређивања квалитета живота младих у граду и на селу.

Члан 8.

          Јавни конкурси садрже:
1. области за које се спроводи конкурс;
2. начин пријављивања на конкурс;
3. рок за подношење пријаве на конкурс;
4. орган коме се пријава подноси;
5. документацију коју је потребно приложити уз пријаву на конкурс;
6. максимални број пријава и одобрених  пројеката по носиоцу пројекта;
7. услове које треба да испуни носилац пројекта и који се тичу пројекта;
8. максималан  износ  средстава  којим  ће  се  пројекти финансирати  или 

суфинансирати;
9. мерила и критеријуме за избор пројеката;
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10. минимално трајање пројеката и крајњи рок за реализацију;
11. начин објављивања резултата конкурса, и
12. начин извештавања и контроле реализације пројекта.

Члан 9.

Јавне конкурсе расписује Градоначелник.
Оцену  пројеката  врши   Комисија  за  избор   пројеката  за  младе (у  даљем 

тексту:  Комисија),  коју образује  Градоначелник из реда лица која  су се истакла 
својом професијом или радом у области омладинског сектора.

Комисија има председника и 4 члана.
Решењем о образовању Комисије одређује се њен делокруг рада, мандат и 

председник.
Рад чланова Комисије је волонтерски и доступан је јавности.
Комисија  се  у  свом  раду  руководи  начелима  утврђеним Законом, 

Стратегијом, овом Одлуком и другим актима Града.
За  потребе  Комисије,  стручне,  организационе  и  административно-техничке 

послове обавља Канцеларија за младе за Јавни конкурс из члана 6. ове Одлуке, а 
Управа за Јавни позив из члана 7. ове Одлуке.

Члан 10.

Пријаве на Јавни конкурс из члана 6. ове Одлуке подносе се  Канцеларији за 
младе,  а  за  Јавни  конкурс  из  члана  7.ове  Одлуке   Управи,  на  прописаним 
обрасцима.

Члан 11.

Носиоци  пројеката могу бити регистрована удружења младих и за младе са 
седиштем на територији Града,   као и  неформалне групе грађана којe се баве 
младима.

Члан 12.

Носилац пројекта мора да:
1. искључиво или претежно послује на недобитној  основи,  ако Законом није 

другачије одређено;
2.  има седиште на територији Града;
3.  буде директно одговоран за реализацију пројекта, односно да  не  делује у 

својству посредника; 
4.  има успешну реализацију претходно одобрених пројеката, осим у случају да 

пројекат подноси први пут, и
5. располаже капацитетима за реализацију пројекта.
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Члан 13.

       Носиоци пројеката морају да испуњавају следеће услове: 
1. да  нису  у  поступку  ликвидације,  стечаја  и  под  привременом  забраном 

обављања делатности; 
2. да немају  блокаду пословног рачуна,  пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања; 
3. да  нису  у  последње  две  године  правноснажном  одлуком  кажњени  за 

прекршај или привредни преступ у вези са њиховом  делатношћу, и
4. да нису осуђивани за  кривично дело које их чини недостојним за рад са 

младима.
Члан 14. 

Носиоци пројекта уз пријаву подносе пројекат који садржи:
1. назив пројекта;
2. основне податке о носиоцу пројекта (назив, седиште, матични број и порески 

идентификациони  број  за  правна  лица,  односно  име  и  презиме, 
пребивалиште, или боравиште за избегла и расељена лица и матични број 
за физичка лица и број текућег рачуна);

3. основне податке о евентуалним партнерима на пројекту;
4. циљ пројекта;
5. опис  пројекта  (значај  пројекта,  место,  време,  начин  и  план  реализације, 

очекивани  резултати  пројекта,  могући  ризици,  одрживост  и  евалуација 
пројекта); 

6. финансијски  план  пројекта  (преглед  појединачних  активности  које  се 
предвиђају пројектом  са износом средстава неопходних за реализацију тих 
активности  и  спецификацијом  износа  средстава  из  сопствених  прихода, 
средстава из буџета Града и других извора), и

7. податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава.
           Садржај пројекта на Јавни конкурс мора бити у складу са општим циљевима 
наведеним у Националној стратегији за младе и актима Града.

Члан 15.

Уколико  је  носилац  пројекат  регистровано  удружење  младих,  односно 
удружење које се бави младима уз пријаву прилаже следећу документацију: 

1. копију решења о упису у одговарајући регистар, 
2. копију статута носиоца пројекта и евентуалног партнера на пројекту;
3. копију  извештаја  о  стању рачуна  носиоца  пројекта  (биланс  прихода  и 

расхода и биланс стања за претходну финансијску годину).

Уколико је носилац пројекта неформална група грађана  уз пријаву прилаже:
1. споразум о реализацији пројекта, којим је одређен број чланова, име и 

презиме  члана  неформалне  групе  који  представља  и  заступа 
неформалну групу, број рачуна на који се уплаћују средства, задужења 
чланова неформалне групе у реализацији пројекта, и

4. фотокопије личних карата чланова неформалне групе.
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Члан 16.

Приликом избора  пројеката неће бити разматране пријаве носиоца 
пројеката у следећим случајевима: 
1.  да су криви за нетачно тумачење или давање нетачних  информација које 

је  Канцеларија  за  младе  односно  Управа   тражила као  услов  за 
учествовање по Јавном позиву или нису обезбедили тражене информације;

2. да су били у  сукобу интереса    (под  сукобом интереса  подразумева  се 
постојање  приватног  интереса  носиоца  пројекта  који  утиче  или  може 
утицати  на  вршење његове  функције  у  пројекту,  као  и  постојање  јавне 
функције носиоца пројекта која утиче или може утицати на његову функцију 
у пројекту, на саму пријаву, односно пројекат), и

3.  да  су  покушали да дођу до поверљивих информација  или да утичу на 
евалуацију и избор пројеката по  Јавном позиву. 

Члан 17.

Носиоци  пројеката могу  да  делују  самостално  или  у  сарадњи  са 
партнерским  организацијама,  односно  удружењима  грађана,  неформалним 
групама  грађана  и  институцијама  које  припадају  јавном  сектору,  с  тим  што 
трошкови партнерског ангажовања улазе у састав трошкова пројекта.  

   Партнери  носиоца  пројеката  који  учествују  у  реализацији  пројеката  и 
њихови трошкови, прихватају се ако испуњавају исте услове који се примењују и за 
носиоце пројеката, осим да имају седиште на територији Града Ниша.
              У  случају партнерских пројеката,  само носилац  пројекта ће бити 
одговоран за управљање одобреним финансијским средствима  свих партнерских 
организација, тако да мора имати унутрашњу организацију која ће омогућити такво 
финансијско пословање.

   Члан 18.

Финансијски план пројекта предвиђен предлогом пројекта треба да буде:
1. остварив  –  у  смислу  реалних  износа  који  се  планирају  по  свакој 

буџетској  ставци  (стварне  цене  и  стандардне  тарифе)  и  у  смислу 
капацитета организације носиоца пројекта;

2. обухватан  –  треба  да  укључи  и  покрије  све  трошкове  пројекта  и 
прикаже учешће свих извора финансирања;

3. структурисан – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве 
прописаног обрасца за израду програма;

4. избалансиран – посебно у односу на допуштене трошкове, и
5. прецизан.
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Члан 19.

Канцеларија  за  младе и  Управа  врше административно-техничку  проверу 
свих пристиглих предлога пројеката.

Неблаговремене  и  непотпуне  пријаве  на  Јавне  конкурсе,  као  и  пријаве 
носиоца пројеката који су у претходној години остварили право на финансирање, 
односно суфинансирање пројеката средствима из буџета Града, а нису поднели 
извештај о реализацији пројекта, Комисија неће разматрати.

Члан 20.

       Мерила и критеријуми за избор пројеката су:
1. финансијски и оперативни капацитет носиоца пројекта;
2. рационалност финансијског плана пројекта;
3. релевантност пројекта у смислу испуњености циљева конкурса;
4. методологија реализације пројекта;
5. одрживост пројекта;
6. квалитет и садржајна иновативност понуђеног пројекта;
7. допринос  развоју  и  подстицању  друштвеног  положаја  младих  или 

квалитета живота младих;
8. допринос развоју међународне омладинске сарадње;
9. допринос  очувању,  стварању,  развоју  и  представљању  младих, 

припадника националних   мањина;
10. наставак вишегодишњих пројеката који су имали значајне резултате у 

претходном периоду, и
11. отвореност и доступност садржаја пројекта јавности.

Члан 21.

 Пројекти се финансирају или суфинансирају у висини и под условима који 
обезбеђују  да  се  уз  најмањи  утрошак  средстава  из  буџета  Града  постигну 
намеравани резултати.

Неће се финансирати,  или суфинансирати пројекти за које  је  обезбеђено 
финансирање из буџета Републике или градских општина.

Члан 22.

             Комисија може, за предлоге пројеката код којих постоји потреба за 
додатним информацијама или интервенцијама, да тражи додатно објашњење од 
носиоца пројекта.

Комисија  може  о  одређеном  питању  да  прибави  стручно  мишљење  од 
стране истакнутих стручњака или одговарајућих организација.

Комисија је у обавези да прибави мишљење Савета за младе о предлозима 
пројеката од значаја за младе 

Пре доношења предлога пројеката и предлога износа средстава из буџета 
Града  којима  ће  се  финансирати  односно  суфинансирати  изабрани  пројекти, 
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Комисија може носиоцима пројекта сугерисати да изврше одређене модификације 
предлога пројеката и финансијског плана пројеката, које носилац пројекта може да 
прихвати.

Члан 23.

Предлог да се пројекат не прихвати и не одобре средства Комисија даје  у 
случајевима да:

1. пројекат није довољно релевантан са становишта остваривања потреба и 
интереса  младих  и  остваривања  циљева  утврђених  Стратегијом,  овом 
Одлуком и другим актима Града;

2. финансијске и оперативне могућности носиоца пројекта нису довољне;
3. резултати преговора нису имали позитиван исход, и 
4. пројекат не испуњава друга мерила и критеријуме прописане овом Одлуком 

и јавним конкурсима.

Члан 24.

После  оцене  пројеката,  Комисија  утврђује  предлог  пројеката  и  предлог 
износа  средстава  из  буџета  Града  којима  ће  се  финансирати,  односно 
суфинансирати  одобрени  пројекти  и  доставља  га  Градоначелнику  на  коначно 
одлучивање.

Градоначелник  доноси  решење  о  одобравању,  односно  неодобравању 
пројеката,  са  износом  средстава   за  финансирање,  односно  суфинансирање, 
одобрених пројеката, које се објављује на званичном сајту Града Ниша.

Град  задржава  право  да  не  расподели  сва  расположива  средства 
опредељена буџетом Града за ове намене, уколико пројекти не задовоље минимум 
неопходних услова.

Члан 25.

Градоначелник, или  лице  које  он  овласти, закључује  уговор  са  носиоцем 
одобреног  пројекта о  финансирању,  односно  суфинансирању пројекта  којим  се 
уређују међусобна права и обавезе уговорних страна.
            Ако се носилац одобреног пројекта не одазове позиву за закључење 
уговора у року од осам дана од дана пријема позива,  сматраће се да је одустао од 
предлога пројекта.

Члан 26.

Одобрени износ средстава за реализацију пројеката преноси се носиоцу 
пројекта  у  складу  са  уговором  и  одобреним  квотама  буџета  Града,  а  према 
ликвидној могућности буџета.
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Члан 27.

Изузетно, средства за реализацију oдређеног  пројекта могу да се доделе 
и на основу поднетог предлога   пројекта у току године, без јавног позива, у случају 
када  је  у  питању  пројекат  од  посебног  значаја  или  интереса  за  остваривање 
омладинске политике, уколико пројекат из објективних разлога није могао да буде 
поднет у  роковима утврђеним овом Одлуком, а предмет и садржај  пројекта   је 
такав  да  може  бити  успешно  реализован  само  од  стране  одређеног  носиоца 
пројекта.

О  додели  средстава  из  става  1.  овог  члана,  решењем   одлучује 
Градоначелник на предлог Комисије,  Канцеларије за младе или Управе.

III ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОJEKATA

Члан 28.

Носилац пројекта је у обавези да Канцеларији за младе, oдносно Управи, на 
њихов захтев, као и у року који је предвиђен уговором о реализовању пројекта, а  
најмање  једном  годишње,  достави  извештај  са  потребном  документацијом  о 
остваривању  пројеката  или  делова   пројеката  и  коришћењу  средстава  буџета 
Града.

Периодични  извештаји  са  потребном  комплетном  документацијом  о 
остваривању пројекта или његових делова и коришћењу средстава буџета Града се 
подносе у року од 15 дана по истеку фаза у току реализације пројекта, уколико се 
пројекат реализује у више фаза. 

Наредна  авансна  уплата  буџетских  средстава  се  неће  уплаћивати  оном 
носиоцу  пројекта који не достави периодични извештај из става 2. овог члана.

Носилац  пројекта  је  у  обавези  да  у  року  од  30  дана  од  завршетка 
реализације  пројекта  достави  Канцеларији  за  младе,  односно  Управи,  завршни 
(коначни)  извештај  о  реализацији  пројекта,  са  фотокопијама  комплетне 
документације  о  утрошку  средстава,  оверене  сопственим  печатом,  проценом 
постигнутих резултата са становишта постављених циљева (самоевалуација) и са 
извештајем ревизора о  испуњености уговорних обавеза.

Носилац пројекта је у обавези да и Савету за младе, у роковима из овог 
члана, достави периодичне и коначни извештај о реализацији пројекта.

Члан 29.

 Канцеларија  за  младе,  односно  Управа,   врши  на  средини  циклуса 
реализације  пројекта,  процену  обављених  активности  и  до  тада  постигнутих 
резултата,  а  по  завршетку  пројекта  анализу  реализације  пројекта  и  постизања 
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планираних  ефеката,  са  циљем  да  се  утврди:  да  ли  је  пројекат  спроведен 
ефикасно и ефективно у односу на постављене индикаторе; да ли су постављени 
циљеви  били  релевантни;  да  ли  су  постигнути  очекивани  резултати;  да  ли  је 
остварен  очекивани  утицај;  да  ли  су  остварени  утицаји  у  складу  са  утрошком 
средстава и  да ли је обезбеђена одрживост.

Члан 30.

Носилац пројекта који не утроши одобрена буџетска средства по некој од 
авансних уплата, дужан је да у периодичном извештају образложи разлоге због 
којих та средства нису утрошена и да тражи одобрење да се та средства пренесу у 
наредни период. 

Уколико се до краја календарске године не утроши одобрена средства, 
носилац  пројекта  је  обавезан  да  по  подношењу  завршног  извештаја  изврши 
повраћај средстава у буџет Града.

Члан 31.

Носилац   пројекта  најмање  једном  годишње  чини  доступним  јавности 
извештај о свом раду, односно о обиму и начину стицања и коришћења средстава, 
који  мора бити доступан јавности током целе године,  а  може се објавити и на 
интернет сајту носиоца пројекта.

Извештаји из става 1 овог члана достављају се и Канцеларији за младе, 
Управи и Савету за младе.

IV КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ ПРОJEKATA

Члан 32.

Носилац   пројекта  води  све  потребне  евиденције  које  омогућавају 
Канцеларији  за  младе,   Управи  и  Савету  за  младе  спровођење  контроле 
реализовања пројекта и утрошка средстава.

Носилац пројекта је у  обавези да Канцеларији за младе, Управи и Савету 
за  младе,   омогући  увид  у  целокупну  документацију  и  сва  места  везана  за 
реализацију уговореног пројекта и податке које воде трећа лица, а у вези су са 
коришћењем одобрених средстава и реализацијом пројекта, као и да им  пружи 
сва потребна обавештења у поступку контроле.

Носилац  пројекта дужан је да чува евиденцију,  односно документацију 
која  се  односи  на  реализовање  тог  пројекта  десет  година  од  дана  када  је  тај 
пројекат завршен, ако законом није другачије одређено.
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Члан 33.

Носилац  пројекта дужан је да наменски користи средства добијена из 
буџета Града.

Носилац  пројекта  обавезан је  да набавку добара или услуга  у оквиру 
одобрених средстава врши у складу са законом којим се уређују јавне набавке.
 Средства добијена из буџета Града за реализовање  пројеката морају се 
вратити,  у  целости  или  делимично,  даваоцу  средстава,  заједно  са  затезном 
каматом  од  момента  пријема,  у  случају  нереализованог  или  делимично 
реализованог пројекта.

У  случају  неуспешног  реализовања  пројекта,  носилац  пројекта  је  у 
обавези да о томе обавести Канцеларију за младе, Управу и Савет за младе, као и 
о  мерама  које  су  предузете  ради  утврђивања  одговорности  због  неуспешног 
реализовања одобреног пројекта.

Члан 34.

 Канцеларија за младе,  Управа и Савет за младе по завршетку одобреног 
пројекта и добијању извештаја о њиховој реализацији, врше анализу реализације 
и постизања планираних ефеката.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

Јавни конкурс из члана 6. ове Одлуке у 2013. години расписаће се у року од 
7 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 36.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу Града Ниша''.

Број: ______________
У Нишу____________ године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                                            Председник

                                              Проф. др Миле Илић
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О б р а з л о ж е њ е

Правни  основ  за  доношење  Одлуке  о  младима  садржан  је  у  члану  26. 
Закона  о  младима  („Сл.гласник  РС“,  број  50/2011)  којим  је  прописана  обавеза 
надлежног органа јединицe локалне самоуправе да ближе уреди услове и начин 
доделе средстава из буџета јединицe локалне самоуправе за остваривање потреба 
и интереса младих у свим областима који су од интереса за младе.

Овом Одлуком се по први пут уређује за које активности, којих субјеката и на 
који начин ће се доделити средства из буџета Града Ниша, како би се унапредио 
друштвени положај младих.

Пре  свега,  oвом  Одлуком  се  прописује  начин  задовољавања  потреба  и 
интереса младих кроз подстицање њиховог ангажовања у удружењима младих и 
за  младе  и  њиховим  савезима  и  активностима  установа  чији  је  оснивач  Град. 
Оснивањем  канцеларија  за  младе,  клубова  и  омладинских  центара,  Град  ће 
афирмисати  омладинске  активности  ради  остваривања  јавног  интереса  у 
областима  омладинског  сектора  и  на  тај  начин  обезбедити  услове  за  учешће 
младих  на  спровођењу  Националне  стратегије  за  младе  и  изради  Локалног 
акционог плана за младе. Прописује се подржавање пројеката којима се остварује 
активно и квалитетно провођење слободног времена младих, бављење спортом, 
неговање  здравих  и  безбедних  стилова  живота,  спровођење  волонтерских 
активности,  организација  обука,  семинара  и  манифестација  од  значаја  за 
запошљавање  и  усавршавање  младих,  којима  се  подстиче  неформално 
образовање,  одрживи  развој  и  заштита  животног  окружења,   задовољавање 
потреба у области културе и другим областима.

На спровођењу омладинске  политике  на  територији  Града  предвиђено  је 
ангажовање субјеката и то: особе именоване за политику ка младима, Канцеларије 
за младе Града Ниша, Савета за младе Скупштине Града Ниша, управе надлежна 
за  послове  омладине,  канцеларија  за  младе   градских  општина,  установа, 
удружења која спроводе омладинске активности и њихових савеза, као и других 
субјеката чија делатност је усмерена на побољшање и унапређивање положаја 
младих.

Надлежности поменутих субјеката, који обављају послове из делокруга рада 
Града и градских општина,  утврђене су актима Града и градских општина, док је 
овом Одлуком прописана обавеза Канцеларије за младе и надлежне управе да 
доносе годишње планове активности са оквирним финансијским плановима , на 
које сагласност даје Градоначелник Града Ниша.

Градоначелник, такође закључује уговоре са правним и физичким лицима за 
реализацију планова  активности.

Одредбама поднаслова „II Јавни конкурси за пројекте за младе“ прописано 
је  да  се  финансирање,  односно  суфинансирање  пројеката  за  младе  врши  на 
основу Јавних конкурса које расписује Градоначелник.

Члановима од  11.  до  18.  ове  Одлуке  прописани  су  услови  које  мора  да 
испуни  носилац  пројекта,  односно  партнер  на  реализацији  пројекта,  као  и  сам 
пројекат, односно финансијски план пројекта.

Одлуком је,  чланом 19. прописано  да Канцеларија за младе и надлежна 
управа  врше административно-техничку проверу пројеката,  док  оцену пројеката 
пристиглих на Јавни конкурс, у складу са критеријумима прописаним чланом 20. 
Одлуке,   врши  Комисија  коју  образује  Градоначелник  из  реда  лица  која  су  се 
истакла својом професијом или радом у области омладинског сектора.
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О  финансирању,  односно  суфинансирању  пројеката  пристиглих  на  Јавни 
конкурс  коначну  одлуку,  на  предлог  Комисије,  доноси  Градоначелник,  који 
закључује и уговоре са носиоцима одобрених пројеката.

Изузетно,  Одлуком  је  предвиђена  могућност  да  Градоначелник  може 
доделити  средства  за  реализацију  oдређеног пројекта  и  на  основу  поднетог 
предлога   пројекта у току године, без јавног позива,  у случају када је у питању 
пројекат од посебног значаја или интереса за остваривање омладинске политике, 
уколико пројекат из објективних разлога није могао да буде поднет у роковима 
утврђеним овом Одлуком, а предмет и садржај пројекта   је такав да може бити 
успешно  реализован  само  од  стране  одређеног  носиоца  пројекта,  на  предлог 
Комисије, Канцеларије за младе и надлежне управе.

Одредбама поднаслова „III Извештај о реализацији пројеката“ детаљно је 
прописано  коме  и  у  којим  роковима  је  носилац  пројекта  дужан  да  поднесе 
периодичне,  односно  завршни  извештај  о  реализацији  пројекта,  као  и  обавеза 
Канцеларије за младе и надлежне управе да врши процену обављених активности 
још у току реализације пројекта, а по завршетку и анализу реализације пројекта. 
Одлуком је  прописана и  строжија  контрола трошења буџетских средстава,  кроз 
ревизију утрошка буџетских средстава.

У поднаслову „IV Контрола реализације одобрених пројеката“, прописана 
је обавеза носиоца пројекта да: води потребне евиденције и да их чува; омогући 
увид у целокупну документацију и места везана за реализацију пројекта;  пружи 
сва потребна обавештења; наменски користи одоберена средства; врши набавку 
добара  или  услуга  у  оквиру  одобрених  средстава   у  складу  са  Законом  и  да 
средства у целости или делимично врати у случају нереализованог или делимично 
реализованог пројекта.

Транспарентност  у  коришћењу  средстава  за  задовољење  потреба  и 
интереса  младих  у  Граду  обезбеђена  је  кроз  одредбе  ове  Одлуке  којим  је 
прописана  јавност  рада  свих  субјеката  који  имају  овлашћења  у  предлагању  и 
доношењу одлука о  финансирању, односно суфинансирању пројеката, програма и 
манифестација,  кроз  обавезу  објављивања  Јавних  конкурса,  података  о 
предложеним,  одобреним  пројектима  и  њиховој  реализацији  и  кроз  доступност 
јавности извештаја о раду носиоца одобрених пројеката.

У складу  са  чланом  18.  Правилника  о  поступку  припреме,  израде  и 
доставе материјала ("Службени лист Града Ниша" број 125/2008) прибављено је 
мишљење Службе за послове Скупштине Града.

На основу изложеног, предлаже се доношење Одлуке о младима.

                           Начелник 
          Управе за образовање, културу, 
                      омладину и спорт

             _______________
               Јелица Велаја
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На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 1/2013) 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 06.03.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог одлуке о јавном информисању од значаја за Град Ниш.

II Предлог одлуке о јавном информисању од значаја за Град 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  Јелица  Велаја,  начелница  Управе  за  образовање,  културу, 
омладину и спорт.

              

Број: 324-4/2013-03
У Нишу, 06.03.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На основу  члана 21.  тачка 31.  и  члана  37. тачка 7.  Статута Града Ниша 
(''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008),

Скупштина Града Ниша, на седници од  ________ 2013. године, донела је

OДЛУКУ 
О ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НИШ

Члан 1.

Овом  Одлуком  уређује  се  област  јавног  информисања  о  питањима  од 
значаја  за  Град  Ниш  (у  даљем  тексту:Град)  и  других  услуга  у  области 
информисања од значаја за Град.

Члан 2.

Јавно  информисање   од  значаја  за  Град,   у  смислу  ове  Одлуке,  је 
информисање јавности о:

- раду управа и служби Града;
- раду Градоначелника; 
- раду Скупштине Града Ниша;
- раду Градског већа;
- раду градских општина;
- раду радних тела органа Града;
- активностима носиоца јавних функција и овлашћења;
- раду градских фондова;
- раду предузећа, установа и организација чији је оснивач Град Ниш;
- манифестацијама и програмима од значаја за Град;
- јавним позивима, огласима и конкурсима органа и служби Града и
- другим догађајима од значаја за Град.

Члан 3.

Јавно  информисање  од  значаја  за  Град  врши  се  објављивањем 
информација  у дневним штампаним и електронским медијима за територију Града 
Ниша и путем електронских комуникационих мрежа.

Члан 4.

Друге услуге у области јавног информисања од значаја за Град су услуге у 
вези са активностима из члана 2. ове Одлуке, и то:



- снимање важних догађаја и активности у смислу члана 2. ове Одлуке, 
монтирање материјала,  постављање на сервер са кога се могу преузети и 
архивирање материјала;

- продукција и дистрибуција видео материјала електронским медијима 
у земљи и иностранству;

-    информисање медија, електронских и штампаних, о важним догађајима и     
   активностима;

-    израда постављање, одржавање и ажурирање web презентација органа и    
   служби Града;

-    израда, обрада и постављање фотографија и 
-    израда видео и прес клипинга.

Члан 5.

Уговор о пружању услуга објављивања информација од значаја за Град у 
дневном  штампаном  медију  и  уговор  о  пружању  других  услуга  у  области 
информисања  закључује  Градоначелник  Града  Ниша  са  пружаоцем  услуга  по 
спроведеном  поступку  јавне  набавке  у  складу  са  законом  којим  се  уређује 
поступак јавних набавки.

Члан 6.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о информисању 
јавности  о  раду  органа  и  служби  Града  („Службени  лист  Града  Ниша“  број 
32/2008).

Члан 7.

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Ниша“.

Број: ______________
У Нишу____________ године

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 јавном информисању од значаја за 
Град Ниш садржан је у члану 21. тачка 31. Статута Града Ниша којим је прописано 
да се Град Ниш стара о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује 
услове за јавно информисање на територији Града.

Овом  Одлуком  уређује  се  област  јавног  информисања  о  питањима  од 
значаја за Град Ниш тако што се прописује шта се сматра јавним информисањем 
од  значаја  за  Град,  као  и  да  се  јавно  информисање  врши  објављивањем 
информација  у дневним штампаним и електронским медијима за територију Града 
Ниша и путем електронских комуникационих мрежа.

Одлуком се такође прописује шта се сматра  другим услугама у области 
информисања од значаја за Град,  које су потребне за функционисање система 
јавног информисања.

За   пружање  услуга  објављивања  информација  од  значаја  за  Град  у 
дневном штампаном медију и  пружање других  услуга  у  области  информисања 
прописано  је  да  уговор  о  закључује  Градоначелник  Града  Ниша са  пружаоцем 
услуга  по  спроведеном  поступку  јавне  набавке  у  складу  са  законом  којим  се 
уређује поступак јавних набавки.

На  основу  изложеног,  предлаже  се  доношење  Одлуке  о  јавном 
информисању од значаја за Град Ниш.

                           Начелник 
          Управе за образовање, културу, 
                      омладину и спорт

             _______________
               Јелица Велаја



На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 1/2013) 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 06.03.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и 
допунама Статута Туристичке организације Ниш. 

II Предлог  решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Туристичке организације 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 Драган Карличић, начелник Управе за привреду, одрживи развој и 
заштиту животне средине.

Број: 324-5/2013-03
У Нишу, 06.03.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На основу члана 16 и 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'',  бр.  88/08)  и  члана  10.  Одлуке  о  туристичкој  организацији  Ниш 
(''Службени лист града Ниша'', бр. 1/2002,  32/2002 и 9/2013),

Скупштина  Града  Ниша,  на  седници  од  _________2013.  године, 
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I Даје се САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама Статута 
Туристичке организације Ниш који је сачинила Туристичка организација 
Ниш, а Одлуком број  167 од  26.02.2013. године усвојио Управни одбор 
ове организације.

II Решење  доставити  Туристичкој  организацији  Ниш,  Управи  за 
привреду,  одрживи  развој  и  заштиту  животне  средине  и  Управи  за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број ____________
У Нишу, _____________2013. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                                                                                     Председник

                                   Проф. др Миле Илић



О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Одлуком о Туристичкој организацији Ниш, предвиђено је у члану 10. 
да  сагласност  на  Одлуку  о  изменама  и  допунама  Статута  Туристичке 
организације  даје Скупштина Града Ниша.

На  седници,  одржаној  дана  26.02.2013.  године,  Управни  одбор 
Туристичке  организације  Ниш донео је  Одлуку  о  изменама и  допунама 
Статута Туристичке организације Ниш  и доставио га надлежној Управи за 
привреду, одрживи развој и заштиту животне средине.

Дана 13.02.2013.године Скупштина града Ниша донела је Одлуку о 
изменама  Одлуке  оТуристичкој  организације  Ниш-измену  оснивачког 
акта. Након доношења оснивачког акта  и ступањем  на снагу,  Туристичка 
организација  је  донела  на  Управном  одбору   Одлуку  о  изменама  и 
допунама  Статута  Туристичке  организације  Ниш  број  167  од 
26.02.2013.године.

Одлуком о  изменама  и  допунама  Статута  Турстичке  организације 
Ниш  обухваћена  измена  члана  9.  Статута  –  делатност  Туристичке 
организације и измена члана 36. став 1 алинеја 1 – степен стручне спреме 
који мора да испуњава директор Туристичке организације Ниш.

Сматрамо да је  Одлука  о изменама и допунама Статута Туристичке 
организације  Ниш  у  складу  са  Законом  о  класификацији  делатности  и 
Одлуком о изменама Одлуке о Туристичкој организацији  Ниш.

Управа за привреду, одрживи развој и
 заштиту животне средине

                       Н А Ч Е Л Н И К

     Драган Карличић, дипл. правник





ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ

Управни одбор-

Дел.бр.

Ниш, 26.02.2013 г.

На основу члана  20  став  1  тачка  1  Статута  „туристичке  организације  Ниш“ 
Управни одбор на седници одржаној дана 26.02.2013  године донео је следећу

ОДЛУКУ

О изменама и допунама Статута

Члан 1

Члан 9   Статута мења се тако да сада исти гласи

Претежна делатност Туристичке организације Ниш је:

84.13 Уређење пословања и допринос успешном пословању у области економије 
(туризам).

Поред  претежне  делатности  Туристичка  организација  обавља  и  следеће 
делатности:

18.12 Остало штампање

-штампање брошура,

-плаката,

-рекламних каталога,

-проспеката и

-других штампаних реклама.

46.18 Специјализовано посредовање у продаји посебних производа

46.19 Посредовање у продаји разноврсних производа

47.78  Остала  трговина  на  мало  новим  производима  у  специјализованим 
продавницама

-Продаја на мало сувенира, рукотворина, религијских предмета и



-Продаја непрехрамбених производа на другом месту непоменутих

47.99 Остала трговина на мало изван продавница

55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак. Смештај у:

-дечијим, ученичким и студентским одмаралиштима,

-апартманима и бунгаловима,

-сеоским кућама, брвнарама, без услуге одржавања,

-омладинским хотелима и планинарским домовима.

58.19 Остала издавачка делатност-издавање (укључујући он-лајн):

-каталога,

-фотографија,

-гравира и разгледница,

-честитки,

-формулара,

-постера и репродукција уметничких дела,

-рекламног материјала,

-осталог штампаног материјала

70.21 Делатност комуникација и односа с јавношћу

-давање савета,

-усмеравање  и  пружање  оперативне  помоћи  у  вези  са  комуницирањем  и 
односима с јавношћу у области туризма.

70.22 Консултантске активности у вези с пословањем

-давање савета и пружање помоћи економским субјектима и јавним службама, 
који  се  односе  на  планирање,  организациона  питања,  ефикасност  пословања  и 
контролу, управљање информацијама из области туризма и др.

73.11 Делатност рекламних агенција

-креирање  и  објављивање  реклама  у  новима,  часописима,  на  радију,  на 
телевизији, на интернету и другим медијама,

-креирање и постављање реклама на  отвореном простору,  нпр.  на рекламним 
таблама, панелима, билтенима, у излозима, осликавање аутомобила и аутобуса итд.



-дистрибуирање или испоручивање пропагадног материјала или узорака.

74.20 Фотографске услуге

-израда фотографија у комерцијалне сврхе и за потрошаче у области туризма

73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења

-Истраживање потенцијала тржишта,  обавештености,  прихватања и познавања 
производа и куповних навика потрошача у циљу промоције, продаје и развоја нових 
производа и услуга, укључујући и статистичку анализу резултата

79.11 Делатност путничких агенција

-Агенције примарно ангажоване на продаји путовања,  туристичких аражмана, 
превоза  и  услуга  смештаја  на  бази  велепродаје  или  малопродаје  појединачним 
корисницима или пословним клијентима.

79.12 Делатност тур-оператора

-организовање и спајање путовања која су продата преко туристичких агенција 
или директно преко тур-оператора. Путовања могу укључити све наведене услуге или 
само неке од њих: превоз, смештај, храну, посете музејима, историјским и културним 
местима, позориштима, музичким и спортским манифестацијама.

Члан 2

Члан 36 став 1 алинеја 1 мења се и гласи:

.  да  има  VI  или  VII  степен  стручне  спреме-туристички,  економски,  правни  или 
филозофски факултет или виша  школа одговарајућег смера.

Члан 3

Одлука о изменама и допунама Статута ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
на огласној табли 

                                                                                 Председник Управног одбора











На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 1/2013) 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 06.03.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог  решења о давању сагласности на Одлуку о измени и 
допуни Статута Апотеке Ниш. 

II Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  измени и  допуни 
Статута  Апотеке  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  Мирјана  Поповић,  начелник  Управе  за  дечију,  социјлану  и 
примарну здравствену заштиту.

Број: 324-6/2013-03
У Нишу, 06.03.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На  основу  члана  141.  Закона  о  здравственој  заштити  (,,  Службени 
гласник Републике Србије,,бр.107/05,72/09др.закон, 88/10,99/10,57/11,119/12) 
и члана 37. Статута Града Ниша (,,Службени лист Града Ниша бр.88/08) , и 
члана 11. Одлуке о оснивању Апотеке Ниш  ( Службени лист Града Ниша , 
бр.92/2006),

 Скупштина  Града  Ниша,  на  седници  одржаној  ______2013  године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје  се  сагласност  на  Одлуку  о  измени  и  допуни  Статута  Апотеке 
Ниш,  број 01-278/1 ,коју је донео  Управни одбор Апотеке Ниш  на седници 
одржаној  05.03.2013  године.

II

Ово решење доставити: Апотеци Ниш  и Управи за дечију ,социјалну и 
примарну здравствену заштиту .

Број:______________
У Нишу, ___________2013.године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

            Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

Управни одбор Апотеке Ниш  на седници одржаној 05.03.2013 године 
донео је Одлуку о измени и допуни Статута Апотеке Ниш. 
            
                        На основу члана 141. Закона о здравственој заштити и члана 37.  
Статута Града Ниша , Град као оснивач треба да да сагласност на измене и 
допуне Статута Апотека Ниш. 
           Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту је 
разматрајући измене и допуне Статута Апотеке Ниш  , утврдила да је сачињен 
у складу са законом и важећим прописима који регулишу садржину и обавезу 
доношења истог и израдила решење као у диспозитиву .  

УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ , СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ 

                              НАЧЕЛНИК
                                                                        ______________________________

Мирјана Поповић





Извод из Статута Апотеке Ниш

                                                         ’’Члан 18.

             Именовање и разрешење директора Апотеке врши се на начин и по поступку 
утврђеном законом.

              За  директора Апотеке  може бити именовано лице које поред  општих услова 
прописаних   Законом   испуњава   и следеће посебне   услове : 

         -  да je  дипломирани  фармацеут са 10 година  радног стажа из  области 
             здравствене  заштите  ;
         -  да је  доктор медицине са  10 година радног  стажа  из области   здравствене 
            заштите ;  
         -  да је дипломирани правник са   завршеном едукацијом  из  области 
            здравственог  менаџмента  и да има 5 година  радног стажа из  области
            здравствене заштите  ;       
         -  да је дипломирани економиста са  завршеном едукацијом  из  области 
            здравственог  менаџмента  и да има 5 година  радног стажа из  области 
            здравствене заштите  ;       

      
    Ако  за  директора  Апотеке  није  именовано  лице  са  завршеном високом 

школском спремом   фармацеутске или медицинске  струке  већ лице са завршеном 
високом школском спремом  правне или економске струке,  помоћник директора за 
фармацеутску делатност мора бити лице са завршеном  високом школском спремом 
фармацеутске струке.  

   Директор Апотеке  у складу  са  Статутом Апотеке и  Правилником о унутра-
шњој  организацији и  систематизацији послова  именује и  распоређује и помоћнике 
директора  и  то:          

   -  помоћника  директора за  фармацеутску  делатност 
               -  помоћника  директора за  правне, економско  финансијске  и друге 
послове.’’



На основу члана 56. тачка 1. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/08) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града  Ниша“, број  1/2013) 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 06.03.2013. године, доноси
                                                                                          

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I  Утврђује  се  Предлог решења  о   усвајању  Извештаја о   пословању  ЈП  за 
стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2012. годину.

II  Предлог решења о  усвајању Извештаја о  пословању ЈП за стамбене услуге 
„Нишстан“ Ниш за 2012. годину 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 мр Ненад Хафнер, в. д. директора ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ 
Ниш.

     

Број: 324-7/2013-03
У Нишу, 06.03.2013. године.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



На основу члана  37 тачка  24  Статута  Града  Ниша  ("Службени  лист  Града 
Ниша" број 88/08)

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној __________2013. године, доноси

                                                                                                

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I УСВАЈА СЕ Извештај о   пословању ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш за 
2012. годину, који је усвојио Управни одбор овог Предузећа, Одлуком број 01-956/1-2 
од 22.02.2013. године.

II  Решење  доставити:  ЈП  за  стамбене  услуге  "Нишстан"  Ниш,  ул.  Бранка 
Крсмановића број 1 и Управи за имовину и инспекцијске послове.

     
Број: _____________________

У Нишу, _____________ 2013. године.

                                       СКУПШТИНА ГРАДА НИША

           

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК

                                                                               Проф. др Миле Илић 

                                                 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На  основу  чл.  37  Статута  ЈП  за  стамбене  услуге  "Нишстан"   Ниш, 
Управни одбор Предузећа  донео је Одлуку број  01-956/1-2   од 22.02.2013. године 
којом је усвојио Извештај о  пословању ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш за 
2012. годину  и доставио је оснивачу.

У  2012.  години  ЈП  за  стамбене  услуге  "Нишстан"  Ниш  је  остварио 
приходе у износу од 204.702.271,16 динара, што је 82,79% од планираних прихода за 
2012. годину. Од планираних расхода за 2012. годину остварено је 86,08% у износу 
од  211.595.017,53 динара,  тако  да  је  исказан  негативан  финансијски  резултат  у 
износу од 6.892.746,37 динара.  По евидентирању одложених пореских прихода нето 
губитак  износи 13.114.068,03 динара.

Програмом пословања ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш за 2012. 
годину била је предвиђена реализација Програма делимичног и потпуног ремонта 
лифтова и Програма санација равних кровова и фасада. Средства за реализацију 
ових програма требало је  обезбедити из буџета Града у износу од 20.000.000,00. 
динара.  У  2012.  години   ЈП  „Нишстан“  није  учествовао  у  реализацији  Програма 
санација равних кровова и фасада, док је Програм делимичног и потпуног ремонта 
лифтова реализован у износу од 7.571.938,56. динара, што је 50,48% од планираних 
15.000.000,00. динара. 

Такође на негативан финансијски резултат је утицала и чињеница да у 
2012.  години нису реализоване активности на покретању инвестиција на локацији 
„Марко  Орешковић“  и  друга  фаза  изградње  пословно  –  стамбеног  објекта 
„Александрија“,  јер  нису  окончани  судски  поступци  везани  за  расељавање  на 
локацији  "Марко  Орешковић"  и  реконструкција  таванског  простора  на   локацији 
"Александрија".

Како није дошло до реализације напред наведених активности, односно 
нису остварени приходи по овом основу,   у 2012.  години су остварени расходи у 
износу  од  211.595.017,53 динара,  што  је  86,06%  од  планираних  245.855.000,00 
динара.

Исказани нето губитак у износу од 13.114.068,03  динара покриће се, у 
складу  са Законом о  рачуноводству  и  ревизији са  01.01.2013.  године  и  то 
4.855.522,22  динара  из  нераспоређене  добити,  2.451.169,89  динара  из  законских 
резерви и 5.807.375,92 из капитала предузећа. 

Имајући  у  виду да  је  Извештај  о   пословању ЈП за  стамбене  услуге 
"Нишстан"  Ниш  за  2012.  годину     сачињен  у  складу  са  важећим  законским 
прописима, циљевима садржаним у оснивачком акту јавног предузећа и пратећом 
нормативом,  Управа  за  имовину  и  инспекцијске  послове  предлаже  доношење 
решења као у диспозитиву. 

  
                                                               УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И 

                                                                        ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
                                                                                     НАЧЕЛНИК

                                                                   Љубиша Јанић, дипл. правник
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1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

           А.   ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ЗАКОНСКИ ОКВИР

Јавно  предузеће  за  стамбене  услуге  ,,Нишстан,,  основано  је  Одлуком 
Скупштине  Града  Ниша (Сл.лист  Града  Ниша бр.89/2009) и  изменама   и  допунама 
Одлуке о оснивању (Сл.лист Града Ниша бр. 101/2012).

 

Годишњим програмом пословања на који оснивач даје сагласност утврђује се 
врста послова и начин обезбеђења средстава кроз:

- Програм  хитних  интервенција  и  текућег  одржавања  стамбених  зграда, 
станова и пословних просторија; 

- Програм инвестиционог одржавања стамбених зграда и пословног простора.
Пословање предузећа уређује се и базира на следећим позитивним законским 

прописима: 
- Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 119/2012). 
- Закон о јавној својини (Сл. Гласник РС 72/2011);  
- Закон о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 36/2011, 99/2011); 
- Закон о становању (Сл. Гласник бр.50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 

46/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005, и 99/2011));
- Закон  о  одржавању  стамбених  зграда  (Сл.  Гласник  бр.  44/95,  46/98, 

1/2001-Одлука УСРС бр. 186/96 и 101/2005, 27/2011, 88/2011)) 
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Б.  ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

- ДИРЕКТОР
- ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
- ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

    

1. СЕКТОР ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА

- СЛУЖБА ПРАВНИХ ПОСЛОВА
- СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА, ЗНР, ППЗ И ОСИГУРАЊА  

2. СЕКТОР ФИНАНСИЈСКО КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА

- СЛУЖБА ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА
- СЛУЖБА КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА

3. СЕКТОР ИЗГРАДЊЕ

- СЛУЖБА ПРОЈЕКТОВАЊА
-    СЛУЖБА ПРИПРЕМЕ И ИЗГРАДЊЕ

4. СЕКТОР ОДРЖАВАЊА

- СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА И ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА
- СЛУЖБА ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

               ЕЛЕКТРО И ТВ ИНСТАЛАЦИЈА
- СЛУЖБА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
- СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА

5. СЕКТОР КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА

- СЛУЖБА НАБАВКЕ
- СЛУЖБА ПРОДАЈЕ
- СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

 

В.   ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

 ЈП ,,Нишстан,, је предузеће које је тржишно оријентисано, што значи да је до 
сада  приходима  од  oбављања  своје делатности  финансирало целокупне  трошкове 
пословања,  без  коришћења  буџетских  средстава,  средстава  из  донација  и  осталих 
екстерних извора финансирања.

За финансирање Програма делимичног и потпуног ремонта лифтова и Програма 
за санацију равних кровова и уређење фасада, планирано је било ангажовање буџетских 
средстава  заједно  са  средствима  Скупштина  станара  чији  лифтови  и  кровови  као 
најугроженији и најургентнији за поправку, буду изабрани од стране Града. Програм 
ремонта лифтова делимично је реализован, док је програм за санацију равних кровова и 
фасада потпуно изостао.

Можемо  констатовати,  да  је  пословна  2012.  година,  и  ако  са  негативним 
резултатом,  завршена   финансирањем  из  сопствених  средстава  ЈП  ,,Нишстан,,  уз 
спорадично коришћење позајмица по текућем рачуну у току године.
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2. ОСТВАРЕЊЕ МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈЕ СА 
ЦИЉЕВИМА ПРОГРАМА

Јавно предузеће ,,Нишстан,, Ниш, своје пословање у 2012. години обављало је 
кроз остварење циљева и задатака који су били предвиђени Програмом пословања за 
2012.  годину.  Како  је  дошло  до  извесних  проблема  у  финансирању  предвиђених 
програма,  узимајући  у  обзир тешку материјалну ситуацију  како у  предузећу  тако и 
шире,  неки  циљеви  из  Програма  пословања  за  2012.  годину  нису  могли  бити 
реализовани  у  целости.  Пословну  2012.  годину  предузеће  је  завршило  на  следећи 
начин:
1. Планирано је да у 2012. години, ЈП ,,Нишстан,, одржава 1.384 стамбене зграде, 
са 31.721 станом, 481 лифтом и 415 хидрофора.      
    У 2012. години, на одржавању код ЈП ,,Нишстан,,  била је 1.401 стамбена зграда, 
са укупно 32.122  корисника, 482 лифта и 425 хидрофора.
2. Хитне  интервенције,  текуће  и  инвестиционо  одржавање,  организовано  је  на 
начин  којим је  обезбеђено  рационално  и  безбедно  коришћење  стамбених  зграда   и 
уређаја у њима, уз квалитетно и благовремено задовољавање потреба корисника услуга. 
Ови задаци обављани су у складу са Програмом пословања за 2012. годину.
3.  Пословну 2012. годину ЈП ,,Нишстан,, завршио је са укупно 178 запослоених а 
упошљавања нових радника везано за прооширење делатности, није било.
4.         Ниво зарада остварен у 2012. години, у складу је са планираном зарадом за 2012. 
годину. 
5. У  2012.  години,  планирано  је  предузимање  активности  на  покретању 
инвестиција  на   локацији    Марка  Орешковића  и  другој  фази  градње 
пословно-стамбеног  објекта  Александрија.  Значајних  активности  у  овом  делу  није 
било.

 
6.       Програмом пословања за 2012. годину, било је предвиђено остварење Програма 
за ремонт лифтова и Програма за санацију равних кровова и фасада, који су требали 
бити финансирани средствима из буџета Града и средствима Скупштина станара. 

У 2012. години, дошло је до делимичне реализације  програма за ремонт лифтова 
а санација равних кровова и фасада није реализована.
7.      Програмом  је  предвиђено  извођење  инвестиционих  радова  на  одржавању  и 
реновирању објеката Скупштине Града. 

У   току  2012.  године  изведено  је  више  инвестиционих  радова  по  налогу 
Скупштине града., а текуће одржавање је регулисано са надлежном градском Управом 
и  пореским управама на подручју југоисточне Србије.
8. У  циљу  стварања  финансијских  услова  за  реализацију  Програма  пословања, 
предвиђена је накнада  за текуће одржавање заједничких и посебних делова стамбених 
зграда и хитне интервенције, а у зависности од опремљености стамбене зграде. Накнада 
није коригована у току 2012. године.
9.     Маркетинг  стратегија  у  2012.  години,  предвиђала  је  директне  контакте  са 
представницима  Скупштина  станара  и  рекламирање  преко  локалне  штампе  и  ТВ 
станица, што је и током године остварено.
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3. ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, СТАНОВА 
     И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Основна делатност Јавног предузећа ,,Нишстан,, је одржавање стамбених зграда, 
станова и пословног простора и то у делу хитних интервенција и текућег одржавања, 
али и у делу извођења инвестиционих радова, по уговорима са Скупштинама станара и 
са трећим лицима.

Физички обим пружених услуга, сагледава се преко радних налога, што је дато у 
табели 1.

Табела 1 : Физички обим услуга
 

Ред.
 Бр.

Назив 
 услуге

Јед.
Мере

2011. год
остварење

2012. год
план

2012. год
остварење

1 2 3 6 5 6

1. хитне интервенције
рад.
нал.

16.021 18.000 16.593

2.
инвес.одржавање према
Скупштинама  станара

рад.
нал.

402 450 325

3.
инвес.одр.

трећих лица
рад.
нал.

468 500 337

Укупни  приходи  остварени  по  основу  пружања  услуга  на  хитним 
интервенцијама и инвестиционим радовима дати су у табели 2.

Табела 2 : Укупан приход  
Ред.
број

Назив 
услуге

Остварење
2011.

План 2012.
Остварење

2012.
1 2 5 4 5

1.
хитне
интервенције

147.168.693,49 151.553.000,00 145.458.358,12

2.
инвес.одржавање према
Скупштинама  станара.

6.794.135,33 7.000.000,00 5.883.360,06

3.
Инвестиције према
трећим лицаима

16.263.341,82 12.000.000,00 7.441.457,26

4.
Приходи по посебним 
програмима

8.310.324,16 20.000.000,00 7.571.938,56

5. приходи од продаје 7.796.472,94 16.700.000,00 11.031.366,15

6. остали приходи 6.047.923,74 33.050.000,00 13.844.756,76

Укупно: 192.380.891,48 240.303.000,00 189.231.236,91
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Укупни расходи остварени по основу пружања услуга на хитним интервенцијама 
и инвестиционим радовима дати су у табели 3.

Табела 3.  Укупни трошкови и расходи    
Ред.
број

Врсте трошкова
Остварење

2011.
План
2012.

Остварење
2012.

1 2 5 4 5

1.
Трошкови материјала и
енергије

31.046.886,30   43.895.882,00 31.886.979,45

2. Зараде и накнаде 128.686.822,00 151.647.618,00 138.595.386,73

3.
Трошкови производних
услуга

6.806.393,40     5.720.000,00 7.194.792,70

4. Трошкови амортизације 2.061.151,17     1.800.000,00 2.045.766,12 

5. Нематеријални трошкови 18.375.390,36   27.131.500,00 20.896.685,66    

Укупно: 186.976.643,23 230.195.000,00 200.619.610,66 

         А. ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМА ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА  И   ТЕКУЋЕГ 
             ОДРЖАВАЊА  СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, СТАНОВА  И ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА   
 

Остварење Програма одржавања за 2012. годину, реализовано је кроз радове на 
хитним интервенцијама и текућем одржавању, односно сервисирању виталних уређаја 
у стамбеним зградама.

Овим програмом су дефинисане врсте радова и начин на који се они обављају, 
материјали и делови који се уграђују при интервенцији, структура и број извршиоца, 
као и висина накнаде коју власници станова плаћају у циљу обезбеђења  услова за 
организовани  вид  одржавања,  који  је  од  јавног   интереса,  а  све  у  циљу   очувања 
стамбеног фонда од даљег пропадања.

Истовремено,  Програмом се уређују  услови  и начин одржавања заједничких 
делова стамбених  зграда, уређаја, опреме и инсталације, а све у циљу спречавања  и 
отклањања узрока, који  могу довести у опасност првенствено животе и  здравље  људи. 
Оваквим  активностима,  обезбеђује  се  сигурност  корисника  стамбених  зграда  и 
непосредне околине, односно, несметано коришћење  станова  и заједничких делова 
зграде.
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1. Хитне интервенције

Радови  на  хитним  интервенцијама,   организују  се  на  начин    да  обезбеде 
стамбеној згради  интервенцију  у најкраћем  могућем року, одмах након позива, а 
најкасније  у року од 48 сати. Задатак хитних интервенција је да се спречи  или 
отклони   опасност  по  живот   и  здравље  људи,  односно,  обезбеђује  сигурност 
корисника зграде, њених делова, уређаја, инсталација  и опреме у стање  поуздане 
функционалности. Хитне интервенције се организују за: 

- водоводне инсталације,
- канализационе инсталације,
- електроинсталације,
- лифтовска постројења,
- хидрофорска постројења и 
- грађевинске и грађевинско-занатске радове.

Радови  на  хитним  интервенцијама   у  делу  одржавања  стамбених  зграда, 
обезбеђују заштиту стамбеног фонда, чије је извођење од јавног интереса. Спровођење 
хитних интервенција подразумева  следеће радове  на:  

• водоводу :  

- заустављање  воде  ради  заштите  од  поплаве,  дефектажа  и  отклањање 
квара,

- замена прсле водоводне цеви свих димензија, у зиду или поду у дужини 
до  2м  по  интервенцији  -  предметни  радови  се  односе  на  водоводну 
инсталацију у стамбеној згради становима и заједничким просторијама, 
као  и  инсталацију  ПП  заштите;  предметни  радови  се  не   односе  на 
водоводну инсталацију изван стамбене  зграде (спољни развод),   као  и 
ангажовање инструмената за детекцију цурења,

- поправка  или  замена  неисправних  пропусних  вентила,  шибер  и 
ек-вентила  свих  димензија  у  заједничким  просторијама  и  становима; 
поменути  радови  се  односе  и  на  вентил  на  водомеру  који  припада 
стамбеној згради, осим за вентиле са прирубничком спојницом,

- остали  радови  на  замени  и  уградњи делова  и  опреме,  које  обезбеђују 
власници станова, као што су: одлив и прелив од каде, разне славине, туш 
батерије, водокотлићи, испирне цеви за водокотлић, све гумене манжетне 
и сл.,

- остали радови са заменом делова, према спецификацији резервних делова 
и материјала.

• канализацији:  
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- замена прсле и неисправне цеви за канализацију свих димензија ливених 
и  пластичних  у  зиду  или  поду,  у  дужини  до  2  м  по  интервенцији  - 
предметни  радови  се  односе  на  инсталације  у  стамбеној  згради, 
становима и заједничким просторијама; предметни радови се не односе 
на канализациону инсталацију изван стамбене зграде ( спољни развод),

- одгушавање  канализационе  мреже  у  згради  (заједничке  просторије, 
подрум, ходник, степениште, сушионице, просторије хидрофора и сл.)  и 
одношење изливних остатака,

- одгушивање канализационе вертикале у становима и одношење изливних 
остатака,                     

- одгушивање  канализационе  инсталације,  спољни  и  унутрашњи  развод 
шахти, ревизија, кинета, каскада и сл. помоћу ауто-цистерне у складу са 
Одлуком  о  водоводу  и  канализацији   (  Сл.  лист  града  Ниша  бр. 
86/2005-пречишћени текст) и изношење изливних остатака,

- одгушивање вертикала атмосферске канализације и изношење изливних 
остатака,

- превентивно  испирање  канализационе  инсталације  у  стамбеној  згради, 
помоћу ауто-цистерне у циљу отклањања узрока, због којих може доћи до 
загушења и изношење изливних остатака,

- отварање ревизија у циљу приступа до места загушења, уградња обујмица 
са спојним и заптивним материјалом,

- замена гензле за ВЦ шољу са одговарајућим пратећим радовима,
- летовање или замена одвода од умиваоника и судопере у зиду,
- избацивање  подземних  и  сливних  вода  из  подрумских  и  других 

просторија у згради, као и у шахти водомера помоћу пумпе за отпадну 
воду (не односи се на ручно избацивање воде),

- остали радови у стану као што су: одгушивање одвода и прелива од каде, 
сливника у поду, одвод од судопере и умиваоника,

- остали  радови са  заменом  делова према  спецификацији  резервних 
делова и материјала.

• електроинсталацији :  

- отклањање  узрока  нестанка  струје  услед  квара  на  електроинсталацији 
зграде,  од  струјомерног  ормана  до  разводне  табле  у  стану,  односно 
сијаличног места у заједничким просторијама,

- замена  комплетног  осигурача  (  тело,  контакт  завртањ,  капа  )  у  ГРТ; 
изузима се интервенција у случају нестручног руковања корисника, као 
што су ,,крпљени патрони” и сл.,

- замена патрона осигурача за заједничке просторије и уређаје,
- утврђивање и отклањање узрока електризирања уређаја и инсталација у 

згради,
- замена ножастих осигурача за лифтовска, хидрофорска постројења и за 

уређаје заједничких потрошача у згради,
- замена  -  наставак  прегорелих  веза  у  ГРТ  зграде,  као  и  подтаблама 

заједничких делова зграде  ( подруми, вешернице... ),
- поправке са мањим утрошком материјала као што су: проводници до 2 м, 

изолир трака, разни завртњи и остали потрошни материјал,
- поправка или замена степенишног аутомата,
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- отклањање  нестанка  фазе  за  лифтовско  и  хидрофорско  постројење, 
односно за инсталацију и уређаје заједничких потрошача у згради,

- замена - наставак нагорелих доводних проводника у подтабли стана,
- интервенције на спречавању појаве пожара,
- остали  радови  на  уградњи  делова  и  опреме  које  безбеђују  власници 

станова:  утичница,  арматуре  и  грло сијалице,  индикатора  за  купатило, 
замена осигурача,

- остали радови уз замену делова према спецификацији резервних делова и 
материјала.                          

• лифтовима :  

- ослобађање  лица  и  ствари  из  заглављеног  лифта  и  његово  поновно 
стављање у погон,

- отклањање узрока нестанка једне фазе на НХ мрежи,
- активирање биметала склопки,
- замена прегорелих патрона на подтаблама,
- штеловање за фино пристајање лифта у станици,
- штеловање спратних чланака,
- поправка  електроинсталација  за  осветљење  лифтовског  окна  кабине  и 

машинске кућице,
- штеловање потпатосних прекидача,
- штеловање  контакта откочног магнета,
- штеловање летве централног затварања,
- штеловање виљушки  на  прилазним вратима лифта,  чишћење контакта, 

замена опруга
- штеловање патоса лифта,
- варење шарки на вратима лифта,
- исправљање, саосавање шина у возном окну, у случају када су вођице за 

контратег  и  кабину   испале  из  лежишта,  као  и  брушење  шина  после 
фангловања лифта,

- скраћивање  вучних  сајли  лифта  и  компензационог  ланца,  као  и  сајле 
регулатора брзине,

- разрађивање доњег затезача регулатора брзине,
- замена биксни магнета централног затварања,
- остали  радови  као  што  су:  штеловање  кочница  машина,  учвршћивање 

заставица, носача магнета и сл.,
- замена стакла на вратима лифта као и на возном  окну,
- остали застоји лифта са заменом делова, према спецификацији резервних 

делова и материјала.

• хидрофорима:  

- интервенција услед слабог притиска воде у инсталацији зграде,
- сва прскања цеви, арматура и неповратних вентила свих димензија,
- замена  прегорелих  патрона  осигурача  на  подтабли  у  просторији 

хидрофорског постројења,
- штеловање биметалне заштите,
- интервенције услед промене редоследа фазе,
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- регулација висинског притиска, додавање ваздуха у хидросферама,
- замена неисправног неповратног вентила на пумпи,
- браварски  радови  као  што  су:  варење  шарки  на  улазним  вратима 

просторије хидрофорског постројења, обрада металног постоља пумпи и 
сл.,

- провера правилности рада пумпе отпадних вода,
- провера исправности водене инсталације визуелним путем од водомера 

до  хидрофора,  када  се  установи  да  стамбена  зграда  има  увећану 
потрошњу воде,

- остале  поправке,  уз  замену  делова  према  спецификацији  резервних 
делова и материјала.

• грађевинским и грађевинско - занатским радовима :  

- скидање малтера, фасадних облога и других елемената фасаде и крова, за 
које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине,

- скидање или поправке оштећених делова зграде на балкону, тераси, лођи 
и степеништу зграде, за које се утврди да угрожавају безбедност људи и 
имовине,

- крпљење  кровног  покривача,  хидроизолационим  материјалом у  једном 
слоју до 3м2 по крову,

- обрада пукотина и холкера хидроизолационим материјалом, у ширини до 
30 цм и дужини до 10 м по крову,

- обрада кровних сливника и вентилационих глава,
- местимична  замена  кровног  покривача  (цреп,  салонит,  етернит)  у 

површини до 2м2 по крову, 
- чишћење олука и олучних вертикала зграде,
- замена ливених штуцни за одвод воде са крова,
- причвршћивање лимених опшива на крову,
- обрада подних сливника у купатилу и просторији за веш машину,
- фуговање керамичких плочица у купатилу,
- разни  штемарски  радови,  крпљење  шлицева  и  отвора,  бетонирање, 

малтерисање,  постављање  класичних  зидних  и  подних  керамичких 
плочица  и  други  пратећи  радови  који  су  последица  интервенција  на 
водоводу, канализацији или електроинсталацији, од стране ЈП ,,Нишстан,,

- земљани  радови-ископи  са  употребом  компресора,  који  су  последица 
хитних интервенција на водоводу и канализацији.

Програмом  утврђени  радови  на  хитним  интервенцијама,  извршавају  се  без 
одлагања,  а најкасније  у року  од  48 часова.

За  квалитетно  обављање  радова  на  хитним  интервенцијама,  обезбеђено  је 
свакодневно присуство  и рад 79 запослених, који су стручно оспособљени  да обаве и 
најсложеније послове  по свим врстама радова.

Преглед броја извршиоца по сменама у 201. и 2012. години  по врстама послова 
на хитним интервенцијама и укупан број извршиоца дата је у табели 4.         

 
  Табела 4 :   Број извршиоца по сменама по врстама послова на хитним   
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                       интервенцијама у 2011. и 2012. години  

Број извршиоца на хитним интервенцијама, димензиониран је према величини, 
опремљености   и  стању  стамбеног  фонда,  броју  интервенција  у  2011.  години, 
снимљених потреба, као и на основу дугогодишњег искуства  ЈП ,,Нишстан,,  у области 
одржавања стамбених зграда.  

Радови на хитним интервенцијама организују се 24 часа и то активно  у 1. и 2. 
смени свакодневно, а у трећој смени дежурства су пасивна. За рад у дане недељног 
одмора, државних  и верских празника, организује се дежурство и рад запослених  у 1, 
2. и 3. смени према посебном режиму рада Предузећа.

За 2012. годину, планирано је 18.000  интервенција, а остварено је 16.593 хитних 
интервенција. Број интервенција по врстама радова oстварених у 2012. годину дат је у 
табели 5.

Табела 5: Планирани и остварени број интервенција у 2012. години по врсти радова

Водовод и канализација 8.600 7.678
Употреба цистерне 1.000 1.003
Електрика 1.900 1.804
Лифтови 4.550 3.803
Хидрофори    500    531
Грађ.и грађ.-зан.радови                    1.450 1.774

Укупно:                  18.000                 16.593
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Врста радова

Укупан број
извршилаца
у 2011.години

Број 
извршилаца
у првој смени 
у 2012.

Број 
извршилаца
у другој 
смени у 2012.

Укупан број
извршилаца
у  2012.години

Оператер хитних 
нтервенција

4 2 2 4

Водовод и 
канализација

23 15 8 23

Цистерна 6 3 3 6

Електрика 9 7 2 9

Лифтови 8 6 2 8

Хидрофори 3 2 1 3
Грађевински и 
грађевинско-занатски 
радови

20 20 - 20

Обрачун и евиденција 
средстава СС зграда

2 2 - 2

Возач набављач 2 2 - 2

Ускладиштење 
материјала и алата

2 2 - 2

Свега:
79 61 18 79



2.  Текуће одржавање заједничких делова стамбених зграда 

Радови  текућег одржавања  заједничких делова  стамбене зграде,  обухватају 
редовне, месечне прегледе и сервисирање лифтовских и хидрофорских постројења, као 
и  заједничких  антенских   и  сателитских   ТВ  система,  два  пута  годишње,  према 
упутству произвођача  и техничким нормативима  и прописима.

Ови  радови  обезбеђују  поуздану  функционалност  уређаја,  спречавају  велике 
хаварије  и продужују век њиховог коришћења.

Редовно одржавање обухвата преглед постројења и уређаја, контролу  њиховог 
рада,  према упутству   произвођача и то на: 

• лифтовима:

- провера  правилности  рада  свих  сигурносних  уређаја  а  нарочито  рада 
сигурносних  уређаја,  као  што  су  кочнице  погонске  машине,  хватачки 
уређај,  граничник  брзине,  крајње  склопке,  одбојника,  врата  и  забраве 
врата возног окна,

- провера  носеће  ужади  или  ланца  и  њихове  везе  са  кабином  и 
противтегом,

- провера вуче, која се остварује преко трења,
- провера изолације свих струјних кола и њихових веза са уземљењем,
- провера прикључка за громобранску инсталацију,
- чишћење и подмазивање делова лифта,
- провера исправности рада лифта, при вожњи од станице до станице, дуж 

возног окна у оба смера, као и при пристајању,
- провера нужних излаза,
- провера исправности погонских и управљачких уређаја лифта,
- одржавање хигијене у машинској просторији лифт кућице и возног окна,
- вођење књиге одржавања.

Стамбена зграда сноси трошкове везане за редовни годишњи преглед лифтова, 
од стране овлашћене институције,  у циљу добијања стручног мишљења за употребу 
лифта,  као  и  трошкове  везане  за  усклађивање  стања  лифта  са  важећим  техничким 
прописима.

Обавеза  Предузећа  је,  да  обезбеди  најповољнију  цену  за  преглед,  на  основу 
прикупљених  понуда  од  стране  лиценцираних  инситута  и  да  о  томе  обавести 
Скупштину стамбених зграда. 

• хидрофорима:  

- провера  правилности  рада  хидрофорског  постројења,  а  нарочито 
исправност  склопки  висинског  притиска  у  циљу  заштите  постројења 
од ,,сувог” рада,

- надгледање притиска на усисном и потисном делу постројења,
- додавање ваздуха у посудама,
- провера струје коју вуче погонски електромотор,
- провера  електроспојева  у  командном  ормару,  и  замена  прегорелих 

патрона,
- наизменична измена рада пумпи пострјења,
- регулација висинског притиска за атоматски рад постојења,
- провера лежаја на постројењу,
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- провера контактне опреме и биметалне заштите,
- поправка или замена вентила који ,,цуре”  у постројењу,
- чишћње хватача нечистоће,
- одржавање пумпе отпадних вода за аутоматски рад и чишћење каменца 

на сондама,
- одржавање хигијене у просторији хидофорског постројења,
- вођење књиге одржавања,

• заједничким и сателитским ТВ  антенама:  

- провера исправности рада заједничких и сателитских ТВ  антена,
- провера  нивоа  сигнала  из  антена  и  појачивача,  непосредно  до  ТВ 

пријемника,
- провера антенских вертикала.

У циљу реализације радова текућег одржавања – сервисирања постројења, 
свакодневно је ангажовано 25 радника. Структура и број извршиоца по врстама посла 
дат је у табели 6.

  Табела 6 : Структура и број извршиоца на сервисирању постројења

Ред.бр. Врста срвиса
Број извршиоца
у 2011. години

Број извршиоца 
у  2012. години

1. Лифтовска постројења 18 19
2. Хидрофорска постројења   7   8

                         Укупно: 25 27

Број и структура извршиоца на пословима превентивног одржавања одређен је 
на основу обима послова,  броја постројења, њиховог техничко-технолошког стања и 
реализованих сервиса у 2011. години.

За  2012.  годину планирано  је  9.700 сервиса  на  лифтовима и хидрофорима,  а 
остварено је 5.428 сервиса, што је приказано у табели 7. 

Табела 7 : Планирани и остварени број сервисирања постројења у 2012. години
Ред.бр. Врсте постројења Планирани сервиси Остварени сервиси

1.                Лифт 5.070 3.206 
2.                Хидрофор 4.500 2.222
                               Укупно: 9.570 5.428 

Чињеница је, да је вишегодишња запостављеност инвестиционог одржавања као 
и  старосна  структура  постројења  у  просеку  од  30-35  година,  утицала   на  дужину 
трајања сервиса.
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3. Висина накнаде за текуће одржавање заједничких 
    делова стамбених  зграда

 За  реализацију Програма одржавања стамбених зграда  на територији Града 
Ниша,  утврђује  се  накнада  за  текуће  одржавање  стамбених  зграда.  Накнада  се 
наплаћује  преко  обједињених  рачуна,  од  стране  ЈКП ,,Обједињена  наплата,,  које  је 
основано,  односно,  коме  је  поверено  обављање  послова  обједињене  наплате 
комуналних, стамбених и других услуга и накнада.  

  Висини  накнаде   за  текуће  одржавање   заједничких  и  посебних  делова 
стамбених зграда   и хитних интервенција,  у  зависности  од опремљености  зграда  у 
децембру месецу 2012. године, износила је:

     -     за зграде које имају само инсталације и
хидрофоре  ……………………………...................................5,88 дин/ м2

  
      - за зграде које поред инсталација имају

хидрофорска и лифтовска постројења,
заједничке и сателитске ТВ антене ......................................11,82 дин/ м2

      -    за пословни простор................................................................22,10 дин/м2

 Висина накнаде није коригована у току 2012. године.  Накнада је изражена са 
урачунатим порезом на додату вредност.

 Очекивани приход од одржавања стамбених зграда у 2012. години  износио је 
151.553.000,00 динара, а остварен је приход у износу 145.458.358,12 динара.

Према  утврђеној   висини  накнаде,  месечна  обавеза  власника  станова   у 
површини  од 50,00 м2  износи  за зграду са:

    -   инсталацијама  без лифтова................ 294,00 дин.
                -   инсталацијама и лифтовима ................591,00 дин.  

 
Накнада коју месечно плаћају  власници станова  и других пословних делова 

стамбених зграда, поред дефинисаних радова на хитним интервенцијама и сервисирању 
уређаја,  обухвата  и  трошкове  обрачуна,  наплате  и  евиденције  средстава  накнаде, 
трошкова израде  предмера и предрачуна  за инвестиционе  радове,  трошкове израде 
годишњег  програма  одржавања  стамбених  и  стамбено  пословних  зграда,  програме 
према  захтеву  скупштина  стамбених  зграда  и  непосредно  исказивање  потреба  за 
извођење радова који нису обухваћени  годишњим Програмом, као и  пружање услуге 
правне помоћи  скупштинама  стамбених зграда  у делу управљања  стамбеном  зградом 
и принудној  наплати заједничких трошкова.

Организацијом  на  хитним  интервенцијама  у  све  три  смене,  уз  обезбеђење 
материјала и резервних делова, створени су услови, да се у најкраћем могућем року 
интервенише  и  успостави  функција  нормалног  коришћења  станова  и  других 
заједничких и посебних делова зграда.

Из тог разлога, хитне интервенције ће се организовати и изводити на:  
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- водоводној  инсталацији,
- канализационој  инсталацији,
- електроинсталацији,
- лифтовским  постројењима,
- хидрофорским  постројењима и 
- грађевинско и грађевинско-занатским  радовима.

Радови  на  хитним  интервенцијама  и  срвисирању  уређаја  у  делу  одржавања 
стамбених зграда,  обезбеђују  заштиту  стамбеног фонда и безбедност грађана,  те је 
њихово извођење од јавног интереса. 

Б.    РЕАЛИЗАЦИЈА  ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА     
                  СТАМБЕНИХ  ЗГРАДА  И  ПОСЛОВНОГ  ПРОСТОРА 

За разлику од хитних интервенција, текућег одржавања  и сервисирања уређаја, 
за  које  власници  плаћају  месечну  накнаду,  радови  инвестиционог  одржавања  се 
финансирају  из  средстава   које  власници   станова  посебно  обезбеђују   на  основу 
Програма  скупштине стамбене зграде.

Према  важећим  прописима,   ЈП  ,,Нишстан,,  Ниш   у  области  инвестиционог 
одржавања  нема  права  и  обавезе  у  погледу  обезбеђивања  средстава.  За  ову  врсту 
радова одговорни су власници станова, односно, Скупштине стамбених зграда. Њихово 
је искључиво право и обавеза да утврђују потребе, доносе програме, уступају радове, 
контролишу обим  и квалитет извођења радова, врше коначне обрачуне, пријем радова 
и старају се о гарантном року.

Редовно   пратећи   потребе  у  инвестиционом  одржавању,  а  непосредно 
контактирајући са представницима Скупштине стамбених зграда, може да се каже, да 
ни за једну  зграду не постоји целовит програм инвестиционог одржавања. У оквиру 
инвестиционих радова,  углавном због недостатка  финансијских средстава  корисника 
станова  и  пословног  простора,  отклањају  се  само  кварови  и  недостаци  који  битно 
нарушавају безбедно становање.

Због оваквог стања на инвестиционом одржавању стамбених зграда, чињеница је 
да стамбени фонд  интезивно, не само пропада, већ се због тога озбиљно нарушавају 
његове основне функције, а у последње време  угрожавају се  животи  и здравље људи 
као и њихова имовина.

 Сагледавајући  проблеме  наших  суграђана  и  стање  стамбеног  фонда,  ЈП 
,,Нишстан,,  је  детаљним  анализама,  утврдио  приоритете  у  комплексном  решавању 
проблема  стамбеног  фонда.  Предност  се  недвосмислено  даје  проблему  везаном  за 
стање на лифтовима и равним крововима.

ЈП  ,,Нишстан,,  у  2012.  години  на  подручју  целе  југоисточне  Србије,  обавља 
послове везане за инвестиционо одржавање пословног простора Пореских управа. Ове 
послове предузеће обавља ангажовањем запослених радника,  са својим материјалом, 
резервним деловима и возним парком.

У  2012.  години,  ЈП  ,,Нишстан,,  је  обављао  инвестиционе  радове  стамбеног 
фонда у оквиру следећих група послова:
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-водовод и канализација,
-лифтовска постројења,
-хидрофорска постројења,
-електро инсталација,
-грађевинских и грађевинско-занатских радова,
-замена громобрана са радиоактивним извором.

1. Реализација инвестиционог одржавања  на водоводним 
и канализационим  инсталацијама 

Програм инвестиционог  одржавања водовода и канализације  за  2012.  годину, 
садржао је само нужне и неопходне радове у стамбеним зградама,  као и радове за трећа 
лица,  односно  за  пословне   и  објекте  здравства,  образовања,  културе  и  других 
корисника.

При  изради  Програма,  прегледане  су  од  стране  стручне  службе  Предузећа, 
најпроблематичније  инсталације  водовода и  канализације   на  65  стамбених  објекта. 
Предрачунска вредност  ових радова  износи  630.000,00 динара.

У  току  2012.  године  обављено  је  69  инвестиција  на  водоводним  и 
канализационим инсталацијама у вредности од 608.928,00 динара.

2. Реализација инвестиционог одржавања  на лифтовским 
постројењима  

Програмом инвестиционог одржавања лифтовских постројења за  2012. годину, 
планиран је преглед 485 лифта.  

Отклањање уочених и утврђених недостатака  на  320 лифтова,   захтевали  су 
знатна материјална средства, која су власници станова требало да обезбеде, па је из тог 
разлога,  стручна  служба   Предузећа  понудила  Програм инвестиционих  радова,  који 
могу да финансирају Скупштине стамбених зграда. Предрачунска вредност ових радова 
износила је  5.670.000,00 динара.

У току 2012. године обављено је 174 инвестиција на лифтовским постројењима у 
вредности од 4.530.187,00 динара.

3. Реализација инвестиционог одржавања  на хидрофорским 
постројењима  

Програмом инвестиционог одржавања хидрофорских постројења  обухваћено је 
и прегледано 398  хидрофорских постројења, по истом принципу као и  код лифтова 
Скупштинама стамбених зграда  понуђен је реалан Програм  инвестиционих  радова, 
које  власници могу да финансирају.

Програмом су обухваћена 40 хидрофора. Предрачунска вредност ових  радова 
износи  210.000,00 динара.

У  току  2012.  године,  обављене  су  34  инвестиције  на  хидрофорским 
постројењима у вредности од 224.156,00 динара.  
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4.  Реализација инвестиционог одржавања на електроинсталацијама
 

Програм   инвестиционих  радова   на  електроинсталацијама   је  сагледан   на 
основу искуства из ранијег периода одржавања, као и на основу захтева  Скупштина 
стамбених зграда  за овим радовима.

Програмом је предвиђена санација, односно поправка неисправних инсталација 
са пратећом опремом  на 30 стамбених зграда.  Предрачунска вредност  ових радова 
износи  70.000,00 динара.

У току  2012.  године  обављено  је  19 инвестиција  на  електро-инсталацијама у 
вредности од 132.964,00  динара.

5. Реализација инвестиционог одржавања у области
грађевинских и грађевинско -занатских радова  

Потребе   за  инвестиционим   радовима,   у  делу  грађевинских  и 
грађевинско-занатских радова  су изузетно велике, а нарочито изражене у  делу равних 
кровних површина  због дотрајалости  хидроизолационих  покривача.

При изради Програма, стручне службе су обишле и прегледале 300  стамбених 
зграда са равним и косим крововима  које су најугроженије.

За санацију ових равних кровних површина, неопходна су знатна материјална 
средства, која по важећим прописима у делу инвестиционог  одржавања,  обезбеђују 
власници  станова.

Из  тог  разлога,  стручне  службе  су  сагледале  и  сачиниле  Програм 
инвестиционих  радова  у делу санација кровних површина, као и пратећих  занатских 
радова, које власници станова могу да  изфинансирају.

Програмом је обухваћено 30  стамбених зграда. Предрачунска вредност  ових 
радова износи  420.000,00 динара. У току 2012. године, обављена је 29 инвестиција са 
грађевинско-занатским радовима, у вредности од 387.125,00 динара.

В.   РЕАЛИЗАЦИЈА ПРУЖАЊА УСЛУГА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

 
 

                У 2012. години укупно је било предвиђено 500 инвестиционих радова према 
трећим  лицима  а  предрачунска  вредност   ових  радова  планирано  је  да  износи 
12.000.000,00 динара.

 У току 2012. године обављено је 337 радова на пружању услуга трећим лицима 
у вредности од 7.441.457,26 динара. 
 

4. ОСТВАРЕЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 
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      ЗА РЕМОНТ ЛИФТОВА  И САНАЦИЈУ  
РАВНИХ КРОВОВА

 

Планирано  је,  да  се  у  2012.  години,  отпочне  са  остварењем  Програма 
делимичног и потпуног ремонта лифтова,  као и санацијом равних кровова и фасада. 

Како градски буџет није у могућности да у потпуности изфинансира Програм, 
који је  већ неколико година уназад  ЈП ,,Нишстан,,   достављао  кроз  своје Програме 
пословања, у 2012. години отпочеће се са делимичним остварењем ових програма.

Како се у 2011. години продужило са  потписивањем  уговора везаних за  ремонт 
лифтова,  који  представљају  највећу  опасност  за  безбедност  грађана  приликом 
коришћења, и за лифтове који због већих кварова нису у функцији, планирано је да се у 
2012. години  настави  са  реализацијом  ових  уговора  и  по  том  основу  из  буџета 
издвојити 15.000.000,00 динара.

У току 2012. године укупно остварени приходи по програмима за репарацију 
лифтова, изнсили су 7.571.938,56 динара. 

У 2012.  години,  извршен је  ремонт на осам лифтова и то код следећих Скупштина 
станара: - Војводе Мишића 60 (два лифта)

   - Страхињића Бана 8 (два лифта)
   - Зетска 4 (један лифт)
   - Обреновићева 82 (један лифт)
   - Бул.Немањића 28 (један лифт)

Учешће  Дирекције  за  изградњу града Ниша по наведеним ремонтима  износи 
75% од укупне вредности ремонта,  а осталих 25% остало да изфинансирају Скупштине 
станара.

По  Програму  за  санацију  равних  кровова  и  фасада  у  граду,  планирано  је 
издвајање из  буџета,  5.000.000,00 динара,  где  би се  по истом критеријуму  као и  за 
лифтове, поправљале и санирале зграде, које су у погледу оштећења најугроженије, али 
би приоритет имале   зграде које су под заштитом државе.

У 2012. години није дошло до реализације овог програма.

За реализацију поменутих Програма, ЈП ,,Нишстан,,  је планирало да обезбеди 
резервне делове у вредности од 5.000.000,00 динара. 

У 2012. години на име резервних делова, по програму за репарацију лифтова, 
утрошено је 5.781.806,90 динара.

ЈП ,,Нишстан,, је за реализацију ових програма ставио на располагање постојеће 
машине, алате и возни парк. 
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5.  ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНОГ 
УЛАГАЊА 

 
Програмом  инвестиционог  улагања  за  2012.  годину,  планирано  је  улагање  у 

грађевинске објекте и улагање у опрему. Улагања у грађевинске објекте, односе се на 
дугорочна инвестициона улагања, која  подразумевају активности на припреми градње 
пословних  и  стамбених  објеката,  као  и  извођење  грађевинских  радова.  Улагања  у 
опрему,  планирана  су  у  складу  са  потребама  предузећа,  а  реализација  је  зависила 
искључиво од финансијских могућности предузећа.

Структура инвестиционог улагања приказана је у табели 8.

       Табела 8: Техничка структура инвестиција
Ред.
број   

опис 
Oстварење 

2011.година
План
2012.

Остварење 
2012.

4/3 5/3

1 2 3 4 5 6 7

1.

Грађевински
објекти

0,00 5.000.000,00 1.387.690,18  0,00       0,00

2.
Опрема

30.950,00 1.000.000,00 771.107,83 3.231,02 2.491,46

 
 

Свега: 30.950,00 6.000.000,00 2.158.798,01 19.386,11 6.975,11

Извори финансирања  у  делу инвестиционог  улагања  у  грађевинске  објекте  и 
опрему у 2012. години су сопствена средства, што је и приказано у табели 9.

 
       Табела 9: Извори финансирања

Ред.
број

Извори
Остварење

2011.
План
2012.

Остварење 
2012.

4/3 5/3

1 2 3 4 5 6 7

1. 

 
Сопствена 
средства 30.950,00 6.000.000,00 2.158.798,01 19.386,11 6.975,11

2.

Буџетска 
средства

- -                 -

 
 

Свега: 30.950,00 6.000.000,00 2.158.798,01 19.386,11 6.975,11

.  
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А. ДУГОРОЧНА  ИВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 
           

 ЈП  ,,Нишстан,,  је  у  2012.  години  планирао  градњу  пословних,  стамбених  и 
пословно-стамбених објеката на следећим локацијама:  
              - ,,Александрија,, – друга фаза и окончање прве фазе кроз реконструкцију 
                  таванског простора и

- ,,Марка Орешковића,,   

 Преговори са суфинансијером око изградње друге фазе пословно - стамбеног 
објекта  ,,Александрија,,  још  нису  започети  јер  се  планира  да  исти  започну  након 
завршетка реконструкције таванског простора прве фазе.

За  локацују  ,,Марко  Орешковић,,  је  предвиђен  наставак  утврђивања  накнаде 
ради завршетка експорпријације  земљишта  и градњу објкта.  За катастарску парцелу 
1682/3,  Зорану  Аранђеловићу,  наследнику  Динић  Драгице,  исплаћена  је  накнада  по 
окончању управног поступка. За парцелу  1683/1 постојао је прекид од 2008. године 
због смрти власника Илић Војислава.  У садашњем моменту,  а након правноснажног 
окончања оставинског поступка, очекујемо наставак поступка за одређивање накнаде.

 У табели 10, дат је преглед планираних и реализованих инвестиција у  2012. 
години.

        Табела 10: Инвестициона улагања
Ред.бр. Назив објекта План

2012.
Остварење

2012.

1 2 3 4
1. Марка Орешковића 4.000.000,00 -
2. Александрија – друга фаза 1.000.000,00 1.387.690,18

Свега: 5.000.000,00 1.387.690,18

 Б. УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА

  У току 2012. године, имајући у виду изузетно тешку финансијску ситуацију, 
вредност улагања у основна средстава износила је 771.107,83  динара.  

 Набавка се односила  агрегат који је био неопходан за процес рада,   док су 
остале набавке, мање вредности, а односе се на нужне потребе канцеларијске опреме и 
намештаја.
   
Табела 11 : План и остварење набавке основних средстава за 2012.годину

Редни
бр.

Назив основног средства План за 2012.год
Остварење
2012.год

1. Компјутери 2 1
2. Штампачи 2 10
3. Фиксни телефони 2 0
4. Канцеларијски намештај и опрема по потреби 3 Стола,  11 столица, тепих
5. Машине за обав. осн.дел. по потреби компресор
6. Аутомобили 1 0
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6. ПЛАНИРАНИ  И РЕАЛИЗОВАНИ УТРОШАК    
    МАТЕРИЈАЛА, РЕЗЕРВНИХ  ДЕЛОВА  И АЛАТА 

У циљу обезбеђења процеса   одржавања,  Програмом је  предвиђена  одређена 
количина  материјала  и  резервних  делова,  који  се  користе  за  радове  на  хитним 
интервенцијама,  сервисирању  уређаја,  инвестиционом  одржавању  и  извођењу 
уговорених  инвестиционих радова.   

 Спецификација  резервних  делова  и  материјала,  по  свим  врстама  радова, 
формирана   је  на  основу   наведених   техничких  критеријума  и  захтева  корисника 
услуга. Све ове врсте материјала набављене су путем јавних набавки, што је обезбедило 
најнижу  могућу  цену,  висок  квалитет  материјала  и  сарадњу  са  најреномиранијим 
добављачима. Вредност планиране и реализоване набавке материјала и алата у 2012. 
години, дата је у табели 12.  

Табела 12 : Вредност планиране и реализоване набавке материјала и алата у  
                    2012.години

Врста набавке План 2012. Остварење 2012.
Материјал за хитне инт.и рез. делови   14.000.000,00 9.721.452,74

Алат   1.000.000,00   822.723,34
Материјал и резервни делови по посебном 

програму који се финансира из буџета
5.000.000,00  5.781.806,90

 Свега: 20. 000.000,00 16.325.982,98 

22



 7.  KАДРОВИ
(ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ БРОЈ  ЗАПОСЛЕНИХ, 

НИВО   ЗАРАДА  И  НАКНАДА)  
        

  На крају 2012. године, у ЈП ,,Нишстан,, била су запослена 178 радника, од чега 
168 на неодређено време и 10 радника на одређено време.  Промена броја запослених у 
2012. години, вршена  је по одлуци директора предузећа, а у складу са потребама и у 
циљу реализације Програма пословања. Смањење броја запослених забележено је по 
основу одлазака у пензију у складу са Законом и споразумним раскидом радног односа. 
Број  запослених  у  основној  делатности,  администрацији  и  менаџменту  на  дан 
31.12.2012. године,  дат је у табели 13.

 

         Табела 13: Број запослених у основној делатности, администрацији и  менаџменту       
Основна делатност Aдминистрација Менаџмент Укупно

96 79 3 178

Старосна и родна структура запослених, на дан 31.12.2012. године,  дата је у табели 14. 

 
Табела 14:     Старосна и родна структура запослених на дан 31.12.2012. године

Квалификациона
структура

Године старости Пол

do 27 28-38 39-48 49-53 54-58 59-63 64 + мушки женски
у

укупно

ВСС 1 3 7 4 4 4 1 15 9 24
ВШС 0 3 1 4 0 1 0 6 3 9
ССС 0 18 18 10 9 5 0 41 19 60
ВКВ 1 2 4 2 1 1 0 11 0 11
КВ 5 13 13 17 8 2 0 58 0 58

ПКВ 0 0 1 1 1 0 0 3 0 3
НКВ 0 1 5 1 4 2 0 12 1 13

УКУПНО 7 40 49 39 27 15 1 146 32 178

Број запослених  по годинама радног стажа на дан 31.12.2012. године дат је у 
табели 15.

 Табела 15:  Број запослених по годинама радног стажа у 2012. години                                            

Квалификациона
структура

Радни стаж
Укупно0-10

година
11-20 

година
21-30 

година
31-40 

година
41 + 

година
ВСС 3 8 7 6 0 24
ВШС 1 3 5 0 0 9
ССС 16 16 16 11 1 60
ВКВ 1 3 5 2 0 11
КВ 13 18 16 11 0 58

ПКВ 0 1 1 1 0 3
НКВ 2 2 4 5 0 13

УКУПНО 36 51 54 36 1 178
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 Планирана  и остварена структура  запослених према школској спреми, за 2012. 
годину,  дата је у табели 16.

       Табела 16: Структура запослених у 2012. у односу на план
Ред. 
број

Стручна
 спрема

План   запослених
за 2012. год.

Запослени 
на дан 

31.12.2012.год
1 ВСС 25 24

2 ВШС 12 9

3 ССС 56 60

4 ВКВ 11 11

5 КВ 60 58

6 ПКВ 3 3

7 НКВ 15 13

Укупно:                   182 178

На име зарада  запослених  радника, планирано је за  2012. годину да се издвоје 
средства у висини од  121.410.165,00 динара, од чега за старозапослене 118.371.594,00 
динара а за новозапослене раднике, планирано је да се издвоји 3.038.571,00 динара. У 
току 2012. године на име зарада запослених издвојено је  111.419.708,11  динара,  док 
новозапослених радника није било.   

             а) укупна зарада за запослене раднике  остварена у 2012.   
                            
- бруто 1............................................................ 111.419.708,11 динара 
- доприноси на терет послодавца.................... 20.491.467,79 динара 

                  -          бруто 2............................................................. 131.911.175,90 динара
 

Пословдство предузећа чини директор предузећа, извршни директор, помоћник 
директора  и  сарадник  за  безбедност  и  здравље  на  раду.  Пословодство  се  стара  о 
финансијском положају предузећа, и у вези са тим, организује и контролише процес 
рада у предузећу и води пословну и кадровску политику предузећа.  Критеријуме за 
обрачун и исплату зарада за директора предузећа утврђивао је Управни одбор.  

            б) укупна зарада за пословодство остварена у 2012. години
                            
- бруто 1................................................................ 6.135.618,07 динара 
- доприноси на терет послодавца.......................1.098.275,66 динара 
- бруто 2.............................................................. ..7.233.893,73 динара

 

             в) укупна зарада за запослене без пословодства у 2012. години 
                            
- бруто1 ...........................................................105.284.090,04 динара 
- доприноси на терет послодавца...................19.393.192,13 динара
-           бруто 2..........................................................124.677.282,17 динара
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 Зарада се исплаћивала у два дела у складу са утврђеном динамиком.
  Регрес је  у току 2012. године био исплаћиван у висини просечне зараде у 
Републици Србији, према објављеним статистичким подацима и саставни је део бруто 1 
зараде. 
 Остварена  просечна  зарада  (бруто  I),  на  нивоу  предузећа   за  2012. годину, 
износила је  50.219,75  динара.  

На име  превоза  планирана  средства  у  2012.  години износила  су  4.800.000,00 
динара, а исплаћено је 4.153.922,83 динара.

Дневнице за службени пут исплаћиване су у износу од 2.350,00 динара, током 
целе 2012. године.

 Критеријуми за исплату отпремнина  одређени су Законом и Колективним 
уговором, а исплаћују се на основу   решења директора предузећа.

Исплата отпремнина за одлазак у пензију запослених, планирана је, на нивоу од 
1.200.000,00 динара и вршена је у складу са законским прописима. На име отпремнина 
исплаћено је 686.949,00 динара. 

 Критеријуми за  разне  врсте  помоћи запосленима,  утврђени  су  на  основу 
процењеног броја потреба за издвајање средстава за те намене, у укупном износу од 
198.000,00  динара.  Одлуку  о  исплати  сваке  појединаче  солидарне  помоћи,  доноси 
директор  предузећа  на  захтев  запослених,  а  у  складу  са  Колективним  уговором  и 
тренутним  финансијским  могућностима  предузећа.  У  2012.  години  за  ове  намене 
исплаћено је 337.920 ,00 динара.

 Критеријуми за исплату накнада  члановима Управног и Надзорног одбора, 
утврђени су Одлуком Управног одбора и исплаћују се по основу рада на припремању, 
сазивању  и  одржавању  седница  и  не  зависе  од  броја  одржаних  седница.  Накнаде 
члановима  Управног  одбора  планиране  су  у  бруто  износу  од  690.030,00  динара,  а 
исплаћено  је  692.104,00  динара,  док  је  за  чланове  Надзорног  одбора  планирано 
350.658,00 динара, и исплаћено је 351.698,00 динара.

Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију, планирани су на 
основу  очекиваног  броја  пословних  догађаја,  посета  пословних  партнера,  јубилеја 
предузећа, организованих пословних пријема, како у оквиру просторија предузећа, тако 
и ван предузећа и организовања разних прослава. Сагласност о појединачним издацима 
за ове намене, давао је искључиво директор предузећа. Укупан износ средстава на име 
репрезентације, планиран је на нивоу од 800.000,00 динара, а реализовано је  885.773,54 
динара.

Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду, базирани су 
на  потребама  предузећа,  у  циљу  остваривања  бољих  пословних  резултата  у  делу 
одржавања стамбеног  фонда као  и у  делу боље и ефикасније  продаје  некретнина  у 
пословно стамбеном објекту. За ове намене планирано је 300.000,00 динара, а утрошено 
је 229.614,40 динара. О коришћењу ових средстава одлучује директор предузећа.

8.  ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
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А.  БИЛАНС СТАЊА

Укупна средства и извори средстава у предузећу износе 413.989.885,00 динара, 
што је детаљније дато у табели 17.

Табела:17

ред.бр. назив план 2012.
остварење

2012.год
индекс %

4/3

1 2 3 4 5

АКТИВА  397.446.526,00 413.989.885,00 104,16
     

1. Стална имовина 299.290.869,00 288.569.358,00 96,42
     

1.1. Нематеријална улагања 290.869,00 135.412,00 46,55

1.2. Некретнине 298.000.000,00 287.707.859,00 96,55

1.3. Дугорочни пласмани 1.000.000,00 726.087,00 72,61
     
     

2. Обртна имовина 98.155.657,00 125.420.527,00 127,78
     

2.1. Залихе 22.100.000,00 16.172.883,00 73,18

2.2. Краткорочна потраживања 56.055.657,00 100.873.119,00 179,95

2.3. Грађ.објекти намењени продаји 20.000.000,00 8.374.525,00  
     
     

ПАСИВА  397.446.526,00 413.989.885,00 104,16
     

1. Капитал 265.854.526,00 246.832.894,00 92,85
     

1.1. Основни капитал 97.102.367,00 95.694.368,00 98,55

1.2. Резерве 2.451.169,00 2.451.169,00 100,00

1.3. Ревалоризационе резерве 164.892.990,00 161.801.425,00 98,13

1.4. Нераспоређена добит 1.408.000,00 0,00  

1.5. Губитак 0,00 -13.114.068,00  
     
     

2.
Дугорочна резервисања и 
обавезе 131.592.000,00 167.156.991,00 127,03

     

2.1. Дугорочне обавезе 11.000.000,00 13.761.756,00 125,11

2.2. Краткорочне обавезе 112.592.000,00 139.051.321,00 123,50

2.3. Одложене пореске обавезе 8.000.000,00 14.343.914,00 179,30
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А к т и в а

Активу чини стална имовина предузећа и обртна имовина. 
У  2012.  години,  стална  имовина  износи  288.569.358,00  динарa и  чине  је 

нематеријална  улагања  у  износу  од  135.412,00 динара,  некретнине,  постројења  и 
опрема у износу од 287.707.859,00 динарa  и дугорочни финансијски пласмани у износу 
од 726.087,00 динара. 

У 2012. години обртна имовина износи  125.420.527,00 динара, и чине је залихе у 
износу од 16.172.883,00 динара,  краткорочна потраживања у износу од 100.873.119,00 
динара  и грађевински објекти намењени продаји у износу од 8.374.525,00 динара. 

П а с и в а

Пасиву чини капитал,   дугорочна резервисања и обавезе и одложене пореске 
обавезе.

У  2012.  години  капитал  предузећа  износи  246.832.894,00  динара  и  чини  га 
основни капитал у износу од  95.694.368,00 динара, резерве од  2.451.169,00 динара и 
ревалоризационе резерве од  161.801.425,00 динара, које ће се умањити за губитак од 
13.114.068,00 динарa, исказан по завршном рачуну за 2012. годину.

У 2012. години, дугорочна резервисања и обавезе износе 167.156.991,00 динарa и 
чине  их  дугорочне  обавезе  од  13.761.756,00  динара  и  краткорочне  обавезе  од 
139.051.321,00 динара.

Одложене пореске обавезе износе 14.343.914,00 динара.

Б. БИЛАНС УСПЕХА

  Приходи  остварени  у  2012.  години,  износе  204.702.271,16  динара,  а  расходи 
износе  211.595.017,53 динара  што је  условило  губитак  у пословању од  6.892.746,37 
динарa a са књижењем одложених пореских расхода, нето губитак износи 13.114.068,03 
динара. У односу на планиране приходе и расходе, разлике су се јавиле у делу који је 
предвиђао инвестиције у грађевинске објекте и инвестиције по посебним програмима за 
ремонт  лифтова  и  санацију  равних  кровова  и  фасада  Детаљнији  приказ  прихода  и 
расхода дат је у табели 18.

Табела: 18 остварење 
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2011.

1 2 3 4 5 6 7

 П  Р  И  Х  О  Д  И

199.081.477,85 247.263.000,00 204.702.271,16 102,82 82,79

       

       

1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

170.414.531,35 177.553.000,00 166.908.188,02 97,94 94,00

       

1.1. пр.од пружања услуга на хитним 
инт.и тек.од.

139.584.929,77 151.553.000,00 145.458.358,12 104,21 95,98

1.2. приходи од одржавања пословног 
простора

7.583.763,72 6.500.000,00 7.816.316,67 103,07 120,25

1.3. приходи од пружања услуга трећим 
лицима

16.263.341,82 12.000.000,00 7.441.457,26 45,76 62,01

1.4. приходи од пружања услуга 
Ск.станара

6.794.135,33 7.000.000,00 5.883.360,06 86,59 84,05

1.5. остали приходи од пружања услуга 188.360,71 500.000,00 308.695,91 163,89 61,74

  

  

  

2.   ПРИХОДИ ИЗ ПОСЕБНИХ 
ПРОГРАМА

8.310.324,16 20.000.000,00 7.571.938,56 91,11 37,86

  

2.1. приходи  од санације равних кровова 0,00 5.000.000,00 0,00  0,00

2.2. приходи од ремонта лифтова 8.310.324,16 15.000.000,00 7.571.938,56 91,11 50,48

  

3. ПРИХОДИ ОД ПРОМЕНЕ 
ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА

7.796.472,94 36.700.000,00 11.031.366,15 141,49 30,06

  

3.1. приходи од продаје непокретности 7.796.472,94 16.700.000,00 11.031.366,15 141,49 66,06

3.2. приходи од градње објктаа 0,00 20.000.000,00 0,00  0,00

  

  

4.   ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 5.859.563,03 6.050.000,00 5.719.744,18 97,61 94,54

  

4.1. приходи од закупа 5.029.844,03 5.200.000,00 4.854.313,18 96,51 93,35

4.2. приходи од судских такси по утужењу 826.197,00 800.000,00 865.431,00 104,75 108,18

4.3. остали пословни приходи 3.522,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

  

  
  

5.  ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 4.087.060,58 3.310.000,00 4.697.720,80 114,94 141,93

  

5.1. приходи од затезних камата 3.888.698,00 3.000.000,00 4.624.494,00 118,92 154,15

5.2. приходи од камата на уложена 
средства

198.362,58 10.000,00 73.226,80 36,92 732,27

5.3. остали финансијски приходи 0,00 300.000,00 0,00  0,00

  
  

6.   ОСТАЛИ ПРИХОДИ 2.613.525,79 3.650.000,00 8.773.313,45 335,69 240,36
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6.1. приходи по основу ефеката за откуп 
станова

71.214,00 200.000,00 71.742,00 100,74 35,87

6.2. приходи од наплаћених 
дисципл.казни и штета

136.591,96 200.000,00 46.396,09 33,97 23,20

6.3. приходи од накнада штета правних 
лица

1.359.096,12 50.000,00 0,00 0,00 0,00

6.4. остали приходи 26.880,33 200.000,00 1.021,07 3,80 0,51

6.5. приходи по основу вишкова и отписа 1.019.743,38 3.000.000,00 8.654.154,29 848,66 288,47

  

   

  

 
Р  А  С  Х  О  Д  И

214.367.025,66 245.855.000,00 211.595.017,53 98,71 86,06

  

1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И 
ЕНЕРГИЈЕ

31.046.886,30 43.895.882,00 31.886.979,45 102,71 72,64

  

1.1. трошкови материјала   10.787.519,49 14.000.000,00 9.271.452,74 85,95 66,22

1.2. трошкови алата 883.841,65 1.000.000,00 822.723,34 93,08 82,27

1.3. трошкови канцеларијског материјала 736.582,92 900.000,00 961.327,94 130,51 106,81

1.4. трошкови горива и мазива 4.785.702,58 4.000.000,00 4.693.205,35 98,07 117,33

1.5. трошкови електричне енергије 1.320.596,25 1.500.000,00 1.223.433,82 92,64 81,56

1.6. трошкови топлотне енергије 1.479.422,41 2.000.000,00 1.734.344,36 117,23 86,72

1.7. трошкови резервних делова 5.466.361,00 5.000.000,00 5.781.806,90 105,77 115,64

1.8. трошкови набавне 
вред.прод.станова

5.586.860,00 15.495.882,00 7.398.685,00 132,43 47,75

      

  

2. ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА 
ДАВАЊА

128.686.822,00 151.647.618,00 138.595.386,73 107,70 91,39

  

2.1. бруто зараде запослених (бруто 1) 94.262.981,89 118.371.594,00 111.419.708,11 118,20 94,13

2.2. трош. пореза и доприноса на терет 
послодавца

17.337.523,50 21.721.339,00 20.491.467,79 118,19 94,34

2.3 бруто зараде новозапослених (бруто 
1)

8.904.163,30 3.038.571,00 0,00 0,00 0,00

2.4. трош. пореза и доприноса на терет 
послодавца

1.594.024,07 557.426,00 0,00 0,00 0,00

2.5. накнада по уговорима 37.651,00 50.000,00 37.480,00 99,55 74,96

2.6. накнада члановима Управног одбора 594.809,20 690.030,00 692.104,00 116,36 100,30

2.7. наканда члановима Надзорног 
одбора

298.937,30 350.658,00 351.698,00 117,65 100,30

2.8. отпремнине  768.303,00 1.200.000,00 686.949,00 89,41 57,25

2.9. солидарне помоћи 345.455,00 198.000,00 337.920,00 97,82 170,67

2.10. трошкови превоза на рад и са рада 3.978.528,74 4.800.000,00 4.153.922,83 104,41 86,54

2.11. накнада запосленима на службеном 
путу

564.445,00 570.000,00 334.137,00 59,20 58,62

2.12. накнада за спортске активности 
радника

0,00 100.000,00 90.000,00  90,00

     

  

  

3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ 6.806.393,40 5.720.000,00 7.194.792,70 105,71 125,78
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УСЛУГА
  

3.1. трошкови сервисирања и одржавања 
уређаја

931.620,50 1.000.000,00 858.228,15 92,12 85,82

3.2. трошкови инвестиција 4.649.382,68 3.000.000,00 4.478.094,47 96,32 149,27

3.3. трошкови птт услуга 1.051.650,22 1.200.000,00 1.590.191,08 151,21 132,52

3.4. трошкови огалса у новинама 0,00 50.000,00 127.440,00  254,88

3.5. трошкови за коришћење аутопута 173.740,00 250.000,00 140.839,00 81,06 56,34

3.6. остали трошкови 0,00 220.000,00 0,00  0,00

  

  

  
  

4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 2.061.151,17 1.800.000,00 2.045.766,12 99,25 113,65

  

4.1. амортизација основних средстава 2.061.151,17 1.800.000,00 2.045.766,12 99,25 113,65

       
       

5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 18.375.390,36 27.131.500,00 20.896.685,66 113,72 77,02

  

5.1. трошкови ревизије 199.593,50 230.000,00 200.000,00 100,20 86,96

5.2. трошкови адвокатских услуга 0,00 300.000,00 242.500,00  80,83

5.3. трошкови здрвствених услуга 446.746,37 500.000,00 286.002,50 64,02 57,20

5.4. трошкови лиценци и стручног 
усавршавања

150.708,47 350.000,00 308.590,02 204,76 88,17

5.5. трошкови услуга трећих лица 444.120,95 500.000,00 489.226,83 110,16 97,85

5.6. трошкови за одржавање станова 234.802,97 200.000,00 476.272,96 202,84 238,14

5.7. трошкови улагања у инвестиције 0,00 5.000.000,00 1.387.690,18  27,75

5.8. трошкови услуга обједињене 
наплате

9.459.954,12 12.500.000,00 10.502.549,48 111,02 84,02

5.9. трошкови репрезентације 807.825,98 800.000,00 885.773,54 109,65 110,72

5.10. трошкови реклaме 126.065,90 300.000,00 229.614,40 182,14 76,54

5.11. премије осигурања имовине и 
радника

534.727,30 700.000,00 339.619,11 63,51 48,52

5.12. трошкови платног промета 485.258,87 500.000,00 464.794,53 95,78 92,96

5.13. чланарине пословним удружењима 56.400,00 100.000,00 32.200,00 57,09 32,20

5.14. порез на имовину 995.979,29 1.000.000,00 973.802,11 97,77 97,38

5.15. порез на земљиште 139.671,91 150.000,00 115.819,80 82,92 77,21

5.16. порез на уређење градског 
грађевинског зем.

343.693,56 380.000,00 370.324,68 107,75 97,45

5.17. порез на употребу моторних возила 246.054,00 250.000,00 166.840,00 67,81 66,74

5.18. порез на оружје 2.700,00 3.000,00 2.920,00 108,15 97,33

5.19. комунална такса 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,00 100,00

5.20. остали порези и накнаде 0,00 50.000,00 799,29  1,60

5.21. трошкови административних такси и 
огласа 

3.197.324,22 2.700.000,00 2.929.222,17 91,61 108,49

5.22. трошкови стручних публикација 495.262,95 500.000,00 483.624,06 97,65 96,72

5.23. трошкови по утужењу за етажу и 
закуп

0,00 60.000,00 0,00  0,00

5.24. остали нематеријални трошкови 0,00 50.000,00 0,00  0,00

   

6. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 160.098,86 260.000,00 680.478,00 425,04 261,72

  

6.1. трошкови затезних камата 107.685,26 200.000,00 517.240,26 480,33 258,62

6.2. негативне курсне разлике 52.413,60 0,00 0,00 0,00  
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6.3. остали финансијски расходи 0,00 60.000,00 163.237,74  272,06

  

  
  

7. ОСТАЛИ РАСХОДИ 27.230.283,57 15.400.000,00 10.294.928,87 37,81 66,85

   

7.1. казне за привредне преступе и 
прекршаје

0,00 50.000,00 1.600,00  3,20

7.2. издаци за хуманитарне сврхе 101.000,00 50.000,00 98.999,00 98,02 198,00

7.3. накнада штете трећим лицима 8.105.992,02 100.000,00 258.427,00 3,19 258,43

7.4. индиректни отпис потраживања 17.536.623,00 15.000.000,00 9.617.555,20 54,84 64,12

7.5. директни отпис потраживања 17.033,09 0,00 294.820,74 1.730,87 0

7.6. трошкови расходовања опреме и 
мањкови

1.469.635,46 100.000,00 23.521,62 1,60 23,5216

7.7. остали непоменути расходи 0,00 100.000,00 5,31  0,01

       

  
       

  Д О Б И Т  /  ГУБИТАК -15.285.547,81 1.408.000,00 -6.892.746,37 45,09 -489,54

  

 одложени порески приходи / расходи 142.823,41 0,00 -6.221.321,66 4.355,95  

  

 НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК -15.142.724,40 1.408.000,00 -13.114.068,03 86,60 -931,40

Приходи

 Од  укупно  планираних  247.263.000,00  динара  прихода,  у  2012.  години, 
остварено је 82,79%, односно, 204.702.271,16 динара. 

 Приходи од пружања услуга на хитним интервенцијама, остварени су 95,98% 
од планираних и износе 142.458.358,12 динара. Цене услуга нису мењане у току 2012. 
године.

  Приходи од одржавања пословног простора бележе раст од 20% у односу на 
планираних 6.500.000,00 динара и износе 7.816.316,67 динара.  

Приходи  од  пружања  услуга  трећим  лицима остварени   су  знатно  испод 
планираних  (62,01%)  и  у  односу  на  планираних  12.000.000,00  динара,  износе 
7.441.457,26 динара.   

Приходи  од  Скупштина  станара, су  такође  мањи  у  односу  на  планиране. 
Њихово  остварење  од  84,05%,  тј.  5.883.360,06  динара  у  односу  на  планираних 
7.000.000,00  динара  последица  је  недостатка  финансијских  средстава  чланова 
Скупштина станара у делу финансирања инвестиција на стамбеним зградама. 
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Остали приходи представљају углавном приходе од рефактурисања,  приходе од 
разних ситних услуга које ЈП ,,Нишстан,, обавља како према физичким лицима тако и 
према Скупштинама  станара  и  осталим правним лицима и у  односу на  планираних 
500.000,00 динара,  износе 61,74%  односно, 308.695,91 динар.   

Приходи из буџета Града планирано је да износе 20.000.000,00 динара и везани 
су  били  за  финансирање  посебних  програма  за  ремонт  лифтова  (15.000.000,00)  и 
реконструкцију равних кровова и фасада (5.000.000,00). У ЈП ,,Нишстан,, није дошло до 
реализације програма за фасаде и равне кровове а финансирање програма за ремонт 
лифтова реализовано је од планираних 15.000.000,00 динара само 7.571.938,56 динара 
односно 50,48%.    

Приходи од  промене  вредности залиха, планирано  је  да  износе  36.700.000,00 
динара,  али  је  њихова  реализација  која  се  односи  на  инвестиције  у  делу  градње 
пословно-стамбених објеката, потпуно изостала у 2012. години. Једини приход у износу 
од 11.031.366,15 динара, остварен је продајом непокретности које потичу из ранијег 
периода. 

Други  пословни  приходи износе  укупно  5.719.744,18  динара  и  у  односу  на 
планираних  6.050.000,00,00  динара  забележили  су  пад  од  5,5%.  Ове  приходе  чине 
приходи по  основу  давања пословног  простора  у  закуп,  наплаћене  судске  таксе  по 
утужењу и приходи од реализације дела спорног потраживања из ранијег периода.

 Финансијски приходи  износе  4.697.720,80 динара, што у односу на планираних 
3.310.000,00 динара представљају повећање од скоро 42%. У оквиру ове групе, налазе 
се  приходи  од  обрачунатих   камата  на  средства  по  текућем  рачуну  и   приходи од 
затезних камата по тужбама ЈКП ,,Обједињена наплата,,  и остали финансијски приходи 
настали из пословних уговора.

Остали  приходи  су  већи  од  планираних  3.650.000,00  динара  и  износе 
8.773.313,45 динара,  односно 240,36% од планираних прихода.    

Расходи

Од  планираних  245.855.000,00  динара  расхода,  у  2012.  години,  остварено  је 
86,06%, односно 211.595.017,53 динара.

Трошкови  материјала  и  енергије, износе  31.886.979,45 динара  и  у  односу на 
планираних 43.895.882,00 динара, представљају реализацију од 72,64%.  Трошкови се 
односе  на  набавку  материјала,  резервних  делова  и  алата  за  редовно  пословање  и 
посебне  програме,  затим  на  потрошњу  горива  и  мазива,  електричне  и  топлотне 
енергије, канцеларијског материјала и трошкове набавне вредности продатих станова. 

Зараде,  накнаде  и  остала  давања,  лимитирани  су  Меморандумом  Владе 
Републике  Србије  и  кретали  су  се  у  границама  дозвољених.  Остварени  трошкови 
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износе  138.595.386,73  динара,  што  у  односу  на  планираних  151.647.618,00  динара 
износи 91,39%.  Остала давања у складу су са Зконом и Одлукама управног одбора.

Трошкови производних услуга  износе 7.194.792,70 динара што је за скоро 26% 
више од планираних 5.720.000,00 динара.  

Трошкови амортизације износе 2.045.766,12 динара, и произилазе из законског 
обрачуна амортизације за постојећа и новонабављена основна средства.

Нематеријални трошкови  износе 20.896.685,66 динара, што је само 77,02% од 
планираних 27.131.500,00 динара.  У ову групу трошкова спадају трошкови ревизије, 
здравствених услуга, лиценци, одржавања станова као и порези на имовину, земљиште 
и остали порези из пословања, који сви заједно, скоро да и не одступају од планираних.  
Знатно смањење трошкова у оквиру ове групе забележено је код адвокатских трошкова 
и трошкова услуга трећих лица и трошкова улагања у инвестиције.  
 

Финансијски расходи  износе 680.478,00 динара, што од планираних 260.000,00 
динара представља повећање за 161,72%. 

Остали расходи из пословања, односе се, на накнаду штете трећим лицима и 
индиректни  отпис  потраживања,  по  попису,  као  и  трошкови  сумњивих  и  спорних 
потраживања по утужењу. У односу на  планираних 15.400.000,00 динара,  остварено је 
10.294.928,87 динара, што представља остварење од 66,85%.   

Резултат пословања

У складу са оствареним приходима и расходима, које смо напред образложили и 
дали у табели број 18,  Предузеће ЈП ,,Нишстан,,  је исказало негативан финансијски 
резултат,  у  износу  од  6.892.746,37.  динара.  По  евидентирању  одложених  пореских 
расхода, нето губитак износи 13.114.068,03 динара.

 Нето губитак ће се у потпуности покрити под 01.01.2013. године, онако како 
Закон о рачуноводству и ревизији прописује и то на следећи начин: 
- 4.855.522,22 динара из нераспоређене добити и
- 2.451.169,89 динара из законских резерви
- 5.807.375,92 динара из капитала.

 Како  по  Програму  пословања  за  2012.  годину  није  планиран  негативан 
финансијски  резултат,  сматрамо  потребним  да  ближе анализирамо  узроке  и  висину 
губитка по битним моментима у пословању.

1. ЈП ,,Нишстан,, је Програмом пословања за 2012. годину дата сагласност од 
стране  Скупштине  града  Ниша,  за  финансирање  Програма  делимичног  и 
потпуног ремонта лифтова и Програма за санацију равних кровова и фасада. 
Средства за ове намене требало је обезбедити из буџета Града у износу од 
20.000.000,00 Укупно је реализовано у току године 7.571.938,56 динара.
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2. Изостала је изградња друге фазе пословно-стамбеног објекта ,,Александрија,, 
и објекта на локацији Марка Орешковића што је условило мање приходе за 
20.000.000,00 динара. 

3. Услед повећања стопе пореза на добит са 10% на 15%, уследио је и обрачун   
      књиговодствене и пореске амортизације и евидентирање одложених  
      пореских обавеза које су остварени губитак из пословања у 2012. години  
      увећале за још 6.221.321,66 динара те је укупни нето губитак исказан на  
     13.114.068,03 динара.
4.   Како су неки од наведених разлога већ дуже година присутни, а неки су се 
     јавили непланирано, ЈП ,,Нишстан,, је продао три стна, и користио дозвољени 
     минус по текућем рачуну како би обезбедило средства за испуњење пореских 
     и других обавеза из пословања.

 

         ЈП  ,,Нишстан,,  Ниш

_____________________________
 В.Д. Директор, Мр Ненад Хафнер
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       На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',  број 
88/2008), члана  72.  Пословника о  раду Градског  већа  Града  Ниша (“Службени лист 
Града  Ниша”  број  1/2013) 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 06.03.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се  Предлог  решења о  разрешењу и именовању члана Комисије  за 
израду предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Града Ниша.

II Предлог  решења  о  разрешењу  и  именовању  члана  Комисије  за  израду 
предлога  годишњег  програма  заштите,  уређења  и  коришћења  пољопривредног 
земљишта на територији Града Ниша 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  Саша Стоиљковић, начелник Управе за пољопривреду и развој села.

              

Број: 324-8/2013-03
У Нишу,  06.03.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На основу члана 60. став  2, 3, 4, 5. и 6. Закона о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“, број 62/2006, 65/2008-3 - др. закон и 41/09) и члана 27, 37. и 44.  
став 5. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 

Скупштина Града Ниша, на седници од              2013. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

I

У  Решењу  о  образовању  Комисије  за  израду  предлога  годишњег  програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша, 
(„Службени лист Града Ниша“, број 12/2010 и 49/2011) врше се следеће измене.

Разрешава се дужности члана у Комисији за израду предлога годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша, 
„Ђокица  Миловановић,  дипломирани  инжењер  пољопривреде  –  Управа  за 
пољопривреду и развој села“.

За члана Комисијe  за израду предлога годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша, именује се  „Весна 
Милић, дипломирани правник, Управа за пољопривреду и развој села“.

II

Ово решење објавити 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

Решењем Скупштине Града Ниша број (''Службени лист Града Ниша'' бр. 12/10, 
40/2011),  образована  је  Комисија  за  израду  предлога  годишњег  Програма  заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша.  За члана 
ове Комисије именован је Ђокица Миловановић, дипломирани инжењер пољопривреде, 
тада запослен у Управи за пољопривреду и развој села Града Ниша.

Како је Ђокици Миловановићу престао радни однос у Управи за пољопривреду и 
развој  села  Града  Ниша,  предлаже се  да  се  за  члана  Комисије  за  израду предлога 
годишњег  Програма  заштите,  уређења  и  коришћења  пољопривредног  земљишта  на 
територији Града Ниша именује Весна Милић, запослена у Управи за пољопривреду и 
развој села.

 

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

                                                                                                      НАЧЕЛНИК

                                                                                                Саша  Стоиљковић



На основу члана чланова 41. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени  лист Града Ниша''  број  1/2013) и  члана 5.  Решења о увођењу регистра 
административних поступака (''Службени лист Града Ниша'', број 26/2010), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 06.03.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Радног тела за регулаторну реформу и анализу 

ефекта општих аката

I Образује  се  Радно  тело  за  регулаторну  реформу и  анализу ефекта  општих 
аката (у даљем тексту: Радно тело),  у саставу:

Председник:

Нађа Марковић, начелник Службе за послове Градског већа

и чланови:

1. Љубиша Јанић, начелник Управе за имовину и инспекцијске послове, 

2. Миљан Стевановић, начелник Управе за финансије, изворне приходе  локалне 
самоуправе и јавне набавке, 

3. Родољуб Михајловић, начелник Управе за планирање и изградњу, 

4. Драган  Карличић,  начелник  Управе  за  привреду,  одрживи  развој  и  заштиту 
животне средине, 

5. Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне,  делатности, енергетику и 
саобраћај, 

6. Лидија Миладиновић, начелник Управе за грађанска стања и опште послове,

7. Мирјана  Поповић,  начелник  Управе  за  дечију,  социјалну  и  примарну  и 
здравствену заштиту,

8. Јелица Велаја, начелник Управе за образовање,  културу,  омладину и спорт,

9. Саша Стоиљковић, начелник Управе за пољопривреду и развој села,

10.Иван Николић, начелник Службе за послове Скупштине града, 

11.Дејан Андрејевић, начелник Службе за послове Градоначелника,

12.Аца Јанковић, начелник Службе за одржавање и информационо-комуникационе 
технологије.  

II  Радно тело се образује за обављањe стручних послова  и обављање других 
послова по налогу Градског већа,   у вези са увођењем административних поступака у 
Регистар и одговорно је  за тачност података, функционисање и одржавање Регистра.



Радно тело има задатак да на захтев Већа или Градоначелника:

− оцењује предложене регулативе или измене постојећих, 
− даје мишљење да ли су прописи применљиви, 
− колики су трошкови њиховог спровођења, 
− да ли су оправдани,
− даје  мишљење о  ефектима  очекиваног  учинка,  у  циљу унапређивања услова 

живота грађана и пословања привреде,
− анализира сврсисходност постојања прописа и доношење нових прописа, 
− оправданост и прописивање административних процедура.

III Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању Радног тела 
за регулаторну реформу, број 501-5/2010-03 од 07.05.2010. године.

IV Решење доставити: председнику и члановима Радног тима и архиви Градског 
већа.

Број:  324-9/2013-03
Датум: 06.03.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Зоран Перишић



На основу члана   60 Закона о јавним предузећима ("Службени гласник 
РС", број 119/2012),  члана 28 Закона о комуналним делатностима ("Службени 
гласник РС",  број 88/2011), и  члана 27 Одлуке о комуналним делатностима 
("Службени  лист  Града  Ниша",  број  32/2007 –  пречишћени  текст,  40/2007, 
11/2009 и 66/2010),

Градско веће Града Ниша, на седници 06.03.2013. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје  се  сагласност на  Одлуку  Управног  одбора  Јавног  комуналног 
предузећа "Паркинг сервис" Ниш о утврђивању цена паркирања и уклањања 
моторних возила број 565/12 од 11.12.2012. године.

II

Доношењем овог решења престаје да важи Решење Градског већа Града 
Ниша  о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП ''Паркинг сервис'' 
Ниш  о  утврђивању  цена  паркирања  и  уклањања  моторних  возила,  број 
190-11/2012-03  од  08.03.2012.  године (''Службени  лист  Града  Ниша'', број 
11/2012).

III

Решење  и  Одлуку  Управног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа 
"Паркинг  сервис"  Ниш  број  565/12 од  11.12.2012.  године  објавити  у 
"Службеном  листу Града Ниша".

Број: 324-10/2013-03
У Нишу, 06.03.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



О б р а з л о ж е њ е

Управни  одбор  Јавног  комуналног  предузећа  "Паркинг  сервис"  Ниш, 
Одлуком   број  565/12 од  11.12.2012.  године,  утврдио  је  цене  паркирања и 
уклањања моторних возила и исту доставио Управи за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај на даљи поступак.

Одлуком Управног одбора ЈКП "Паркинг сервис" Ниш о утврђивању цена 
паркирања и уклањања моторних возила извршено је повећање цена паркирања 
за  11,2%.  Овом  Одлуком  утврђено  je  смањење  цена  дневних  карата  за 
паркирање чиме се подстиче повећање броја корисника ове услуге.

 Такође, Одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних 
возила, цене уклањања возила у Нишу усклађене су са висином накнаде која је 
прописана  Одлуком  Владе  Републике  Србије  о одређивању  накнаде  за 
уклањање возила.

Имајући увиду наведено Управа за  комуналне делатности,  енергетику 
израдила је нацрт решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

            НАЧЕЛНИК

Миодраг Брешковић



JKT "TIAPKI4H| CEPBI,IC" - HI4ru
Epoj : 565112

Aaryu : I1.12.2012. roruaue

Ha ocnony aIJIaHa 24. Craryra JKII ,,flapxzur cepBr.rc" - Huru, Yupasuu o46op Jannor
KoMyHanHor upe4y:eha ,,IIaprIaHr cepn'ucoo - Huru ua cnojoj ce.qHr{qu o4pNaHoj Aana 11.12.2012.
roAI,IHe,4OneO je:

oAnvKv o vTBPbI4BAIsy UEHA rrApKIIpAIlA I4 yKJIArbAlbA
MOTOPHI4X BO3I4JIA

9n.l
OeoN{ oAnyKoM yrBpbyjy ce ueHe ycnyra ilapKr.rpirrBa }r yKnr}Earra MoropHrax eosuna xoje

Bprrrr4 JKII,,flaprranr cepBr.rc" Huru .

Hn.2
Ileue ycnyra napKllpama H yKnarrarsa MoropHux Bo3una r.rcKiuaHe cy y Hero rasnocy (6es

ypaqyHaror rope3a Ha AoAary npe4nocr).
9r.3

I-fene ilapKrlHr Kapara xoje cy Kopr.rcur{qu ycnyra fiaprt;lnparua o6asegnr.r 4a unahajy
yrBpbyjy ce y cnegehuM lr3uocr{Ma r{ ro:

1. sa aytouo6u:r na orrrrlTeM rlapKl4panurrrry, 3a 3arroqerr,r uac y rpajamy oA 60 rraranyra:

ra I soHy IIeHa rrpBor qaca LI3Hocw 41,67 Aktnapa, a rleua.qpyror uaca je rpocrpyKt4 HsHoc rleHe
rrpBor 'racau lr3Hocr,r 125,00 lktmapa.

sa II sony rlena 3a cBaKr.r 3anorrera rrac r.r3Hocr4 30,83 Ll,;rHapa.

2. BprruecarHa [apK]IHr Kapra xoja eaxu 3a ra:ryM ra4a je 3a[oqero r6eHo ropuruherre:

- sa I soHy 416,67 Akr*apa

- aa II sony 308,33 Ar.rHapa

- yur{Bep3anua 565,00 AHHapa

3. sa aytotrto6ur u ayto6yc Ha rlpr.rBpeMenr.rM rraprlrpanlrrrrrr{Ma 6ee o6er.rpa Ha BpeMe 3aApxaBarr,a
y roKy jeguor AaHa'.

- nyrHurrKr.r ayrouo6ul 94,17 A.arrapa

- ayto6yc 282,50 Ail:aapa



4. :a ayr:ouo6ur na [pI4BpeMeHLrM IrapKr.rpaJrr4rrrrr.rMa ca naymannoM rrperrrJraroM, 6es o6supa Ha
BpeMe 3a.upxaBar6a y roxy je4nor Meceqa:

- ayrorrao6ur 1.211,67 Alanapa

5. aa aytolao6rar sa rapKl4panslrlrlaMa no yroBopy y ryajarsy oa 60 MrrHyra, 3a cBaKra 3arroqerr.r
qac:

- ayrouo6rar 32,50 Aktnapa

6. aa ayrouo6nn na noce6nou npLIBpeMeHoM rrapKr4pzlnfirxry y rpajarry oa 60 Mr.rHyra, 3a cBaKr.r

3anoqeTra qac:

I sona 37,50 4rr*apa

II sona 23,33 auuapa

7. zarypucrurrKr.r ayro6yc Ha onrrrrr4M rrapKr{pan}rmrr{Ma 3a :

- npBa ABa rraca 216,67 ilunapa

- cBaKI4 Hape,4Hr qac 46,67 Euuapa

- rIeJro.uHeBHo 565,00 4fiHapa

8. ra ay:rouo6un $rsraqror nIaIla ca rrayruilnuoM rrperfinaroM 3a orrrrra rraprr.rpnnrrrura :

I:ona lI soua

- JeAan Mecerl 4.71L,67 wruapa 2.355,83 Aillaapa

- roAr.rilrrba rperrnara 47.116,67 Aktlaapa 23.558,33 1iu*apa

9. sa aytotr,to6une npaBHL{x il:arlau [peAy3erHr.rKa ca nosramheuoM nperrrnaroM 3a flapKrapanurura
sa najnrarue TpIr Bo3r.rna (qene cy r4cKa3arre uo je4uorra nosrzly) :

I soHa lI soHa

- jegan Meceq 4-711,67 prnnapa 2.355,83 1iumapa

- roAr,rrllrsa rrpernnara 47.116,67 AkrHapa 23.558,33 ilfi:napa



10. [lreena rrapKunr Kapra xoja naxu oA rpeHyrKav3p,aBarua.{o }Icror BpeMeHa y rIpBoM cre4eheu
AaHy y KoMe ce Bprxlr HafrJrara napKr{paBa:

-:a I:ouy 816,61 p.lz.:r'apa

- sa II souy 666,67 rr4napa

11. sa [yrHr.rr{Ka Bo3r.rJra [paBHr{x n}rrla 3a 3oHr4paHa pe3epBrrcaHa Mecra no ogo6persy HaAnexue
ynpaBe:

I soHa II soga BaH 3oHe

- Je.4aH MeCerI 15.548,33 At4napa 10.365,83 Aurapa 7.255,83.ul{Hapa

- roAr.rurra rperrirara 155.483,33 Elrr:aapa 103.658,33 Eumapa 72.558,33 Akrmapa

12. sa reperHa Bo3r{Jra u ayro6yce rapKr,rpaue ua uoce6no npegeuleHoM Mecry no ogo6perry
HaAJrexHe ylpaBe :

- ga jeAan,qau

- 3a Mecerl AaHa

- 3a roAr,rHy.qaHa

13. za ayrouo6ran na uoce6noM rrapKrrpanfimr"y ,faltp", flope.u craAlroHa OK Paanu.rxu Hrru:

659,17 At4napa

15.548,33 Aprmapa

155.483,33 Alauapa

- 3a cBaKr,r 3arroqerr,I qac oA 60 lrun.

- 3a Mecerl AaHa

27,50 przrnapa

932,50 at4napa

- n6srarnhena napKr.rHr Kapra 3a crarrape ca a,{pecoM 3ercrca 6p. 2 go 4 rcao u 3etcxa 6p.1 ao 53:
3a Mecerl AaHa 470,83 lvnapa
3a ro.u4rry AaHa 4.708,33 Aumapa

14. zaayrolvro6nr na noce6noM napKr,rpzlnr4rrrry ua CunfenuheeoN,r rpry :

- 3a cBaKr,r 3arroqerr.r qac o,q 60 lrun. 41,67 AilHapa

- craHaplr ca a4pecoM CrzulenzheB rpr 6p. 18, 20, 22, 24 u 26 xoju noce4yjy nonnaruheny
3oHr.rpaHy rrapKlrHr Kapry rarr,rajy ilpaBo Aa rrapxr.rpajy cnoje Bo3r4no na CraHlenuhesoNa rpry y
repuoly ol, 17 ao 08 qacoBa Hape.unor ,uana 6es Ao,[arHe HaKHa,{e, Br{KeHAoM o,q nerKa y 17 go

noHeAeJbra y 08 uaconauy AaHe.{pxaBHr{x npa3Hr,rKa 00-24,nca.



- rIpaBHa nurJav npeAy3erHur\H ca a.upecoM rrocJroBHr.rx npocropr{ja CraHlennhen rpr 6p. 18,20 w
22 xoju uoce.4yjy ilapKLIHr Kapry ca naytuanHoM flperrJraroM 3a rrpBy napKr{Hr :ouy uuajy [paBo
ga napxupajy Bo3lrno na uoce6noM [apKr{panrarrrry na Cunlenuhesord rpry 6es .{ogarHe HaKHaAe.

15. nonnarrrhena uapxllHr Kapra 3a craHape ca aApecoM Cuufe:raheB Tpr 6p. 18, 20,22.24u26
xoju ralrajy rpaBo Ia ilapKl4pajy 1 nosrno y cBoM BnacHrarrrrBy 6e: nperraeucxor orpaHr4r{erla Ha
uoce6uou rapKr.Ipanullrry Ha Craufe:ruheBoM Tpry, a r<oja BarKH r,r 3a orrrrrra fiaprr.rpiuurxra y
TSIIXOBOM CeKTOpy CTaHOBaTLa:

3aJeAaH Meceq
3a roAr4Hy Aarra

16. nosrauheHa
IlapKl4pan[rrrTr.rMa y

847 ,50 Ar.rHapa

8.475,00 \r,r,uapa

3onr.rpaHa [apKr.rHr Kapra 3a craHape rojn naprupajy
3oHLIpaHoM ceKTopy cTaHoBarLa - 3a npBo Bo3I4JIo y BnacHHIIITBy

HA

:

OTIIIITI4M

17. noerauheHa souupaHa napKlrnr Kapra 3a craHape xoju uaprupajy rua ofirrrrr{M
[apKIapanIrIrITLIMa y 3oH[IpaHoM cerTopy crauoBarra - 3a .{pyro Bo3r,rJro y BnacHurrrrny (xaga
craHap seh Elvra u3ilary uosramheHy 3oHr.rpaHy rrapKlrHr Kapry 3a craHape 3a rrpBo Bo3r.rno y
nnacrururny):

- 3aJeAaH MeCeU

- 3a foAHHy,{aHa

- 3aJeIaH Meceq

- -34 roAHHy IaHa

I soHa

423,33 Ar{Hapa

4.233,33 Al,zr:aapa

I soHa

1.27L,67 4ulaapa

12.716,67 p1nuapa

II gona

329,17 Alz,:r'apa

3.291,67 rillnapa

II gona

989,17 lvHapa

9.89I,67 Ar.rHapa

9ir.4.

I-{ene yr.naBalba MoropHI,Ix Bo3r{Jra, y Hero r.r3uocy (6es ypauyHaror nope3a Ha roAary
npe4uocr) roje cy KopI{cHI,IUI{ o6asesHr.r ga nrahajy 3a lr3BprrreHe ycnyre, yrBpbyjy ce y cne4ehran
I{3HOCHMA :

1. yKJIaIraIBe HerlponlacHo napKupaHr.rx Bo3rrJra Mace Ao 800 xr y rpaAy ca KonoBo3a, Tporoapa lr
3eJIeHLIx IIoBpITLIHa : 4.166,67 1tunapa

2. 3a nperxo.qHe paAILe npunI,IKoM yKnarbarla HetrpomlcHo [apKr{paxrrx Bo3r{Jra Mace Ao 800 rr y
rpaly ca KonoBo3a. Tporoapa I{ 3eJIeHHx rloBprrrr.rHa (xa4a ce Bo3aq uojasn Ha nrruy Mecra r,r

flpraxBaTr,r Aa yrnoHr{ nosulo): 2.083,33 N4mapa



3. yKJIaIbarLe HerlporlrlcHo napKllpaHux Bo3rrJra Mace [peKo 800 r<r y rpaly ca KoJroBo3a, Tporoapa
I4 3eJreHr.rx rroBprrrr{Ha : 5.000,00 Aillr.apa

4. za [perxo.{He paArre npHnIaKoM yKrrarbarLa Helpom.rcHo rrapKr4paHzx Bo3r.rJra Mace rrpeKo 800 xr
y rpaAy ca KoJIoBo3a, Tporoapa r4 3eJrenr.rx rroBprlr,rHa (xaga ce Bo3aq uojanra Ha nr.rqy Mecra r.r

IIpHXBarr,r Aa yKnour.r sosulo): 2.500,00 tunapa

5.yrcnarrarre Bo3r,rJra ras cao6pahajnrax yleca y rpaAy ( ae$opuncano no:r.rlo):
4.208,33 Alz,:aapa

6.yxnarrarre HarIyIIrreHVx rIyrHIiIrIKIltx Bo3IrJIa (ro ua-rory KoM.r{Hcrrexquje v cJr. KoM. uormquje):
3.375,00 Eumapa

T.ycnyre rlo 3ztxreBy rpehux nzqa (npeno3, rrpeuoc, rrrJrefroBarre u cn.), rro pa,qnoM qacy:

2.825,00 Alar'apa

S..rynarre Bo3l{na npeKo 24 uaca,3a cBaKr{ ,uaH :

783,33 p1ur:aapa

rfu.5.
Ognyry o6januru y,,Crryx6enoM nlrcry tpapla Hr4rra" no 4o6rajarry carnacnoc:rvr lpa4cror

eeha lpaga Hurua.

r{n.6.

Ona o4lyra cryna Ha cnary HapeAHor AaHa oA gana o6jaubvBarba y ,,Cryx6eHoM nr.rcry
Ipaaa Hilma".

Hr,.7 -

Cryuarrerra Ha cHary oBe oAnyKe npecraje Ia Baxr{ O4nyra Ynpannor o46opa o
yrspfunarry IIeHa rlapKllparra r.r yKnarsarra Moropulrx Bo3r{rra 6p.I8ll2 o124.01.2012. ro.4r{He.

yTIPABHLI OABOP
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OEPA3JIO}ItEIf,E

Yrparuu oa6op JKII ,.llapxuNr ceprac" - I{am je Ha ceguuuH ogpxauoi .qaHa } 1.12"2A 12. roJ:,ane

jloHeo Ol:ryxy o pnpfNralby ueHa rrapxr.rpaH,a H vn;rart,arba \{oTl}prrfix BosHJTa. Oeoru og,ryxol\.r cy

H3BpIileFIe o;lpellerre moperulnje qenay clilrajry ca llporparnr$r\{ ilocJrorar-ba npej{y:rehaza2Al2. rogany, na

roju je, crrrjal,r Penrenent 6p. $6-3912$12-34-tj2 oa 19.01.2{t12. roIHHe, caruracnocr ga;ra Cxynruruna
rpaga HNrra.

Belinna qexa je oBoM oA,ryKo*r noseliaxa 3a i{aKcua,rarso 1 I,2?o rcaxo je npegaufeHo nporpaMo\{

fiocloBan,a. flogcehau* ea JKII ..Ilapxaur cepBlrc" Hraur suure ojl /lBe rollane r*lje naemao qeue cnojlrx
ycilyra. I.Iocrteflme noeehalre qeHa je c'rym.{Jro rla cnar} 0l .09.20 I 0. roAx}le.

3a to *pe:ue je goru:ro go :Havajror nosehal*a qena roroBo crrlx npou3eora H ,vc"ryyra Ha rpxHrrrry. ruro -ie
y ne.:rxxo.i e{epH orrreperniro rrocironarbe rrpeEy:leha H, y3 cRe Nrepe }{ aKTlrBHoc'rH y AoN{eHy cr{a}be}La

TpoIxKoBa rociloBal*a H norshax,a c6nua ycJrlyra, HaMerH\'Jro Heonxogr{ocr noeeha}La ueHa.

Y cregehoj ra6ema 4ar je rperneA noje4aurx eJreMeHara xojr.r y uajrehoj Mepr.r yr4qy Ha ueHe

ycJryra rapKapa}Ba.

IPETJTEA yTTilIAJA IIOJETTHTIX BPCTA rrOCJrOBHr,rX PACXO,(A
HA fIPOMEIIy UEHA yCJIyTA JKII "IAPKI,IHT CEPBIIC" HI,III

P.6. Bpcra rporrrKoBa
Yoyrctnhay

yKyrrHr,rM

pacxoAr.rMa

%
noseharra
2012 I 2010

o/oyrw1aja

HA

noseharre
ueHa vcJTvra

1 Tpoumonr,r 6pyro 3apara 61,8 21,5 13.29

2 Tporrrroea fiope3a r{ rotrp]rHoc a Ha 3aoaJre 11,0 21.5 2.37

.J TDorurogu [poI,I3Bo.IIHIirx vcJTVra u orDxaBarLa 6,3 t8.7 1.18

4 Tporuroeu nrarepniala, HrrBeHT. lr pe3. AenoBa 3.0 19.2 0.58

5 TooruKosr,r aMoorusauui e 2-8 0.0 0.00

6 Ipoumosu Henpor{3BoAHr{x ycJrvra l-1 2t.5 0.24

7 Iooturosl4 toDLIBa u eneorzie 2.6 26.4 0.69

8 Ocrarpr nenaarepri alHr{ TporrrKoBu 4,0 22,6 0,91

YKYI]HO 92.6 19.24

Y crna.uy ca uJraHoBHMa25. u 26.3axosa o Kor.q/HaJrHr,rM AeJrarHocrlrMa xoja 4eSanurrry HaqeJra H

eJIeMeHTe :a ogpelrrearre IIeHa KoI\qrHirJrHI{x ycJryra a urvajyhuy BLtAy noAarKe r,B nperxoAHe ra6ele, 6ulo
6n onpaegaHo, y III4Jby rroKplrBarLa cBlrx nnaHr,rpaHrrx rporrrKoBa rrocJroBarsa 3a nepuoa 2010. - 2012. rol.,
noseharr rleHe ycJryra napKr4parba za 19,24Yo.

Haure MI{IrIJbeIbe je ga he nosehame ol 11,2 o/o 6uru AoBoJbHo ga nor<pnje noeehaHe rrocJroBHe

pacxoAe y nperxoAHoM neplroAy c o6suporr,r Ha ro 4a je upe4ysehe, xopracrehn npe cBera ynyrparrrrbe
peepBe, ycneno Aa Kpo3 cMarberLe 6poja sanocJreHr,rx u paqproHanuzaqujy rporuKoBa alryJrr.rpa Aeo

nonehama rporrrKoBa y nocMarpaHoM rrepproAy.

Tpe6a v:vra'rfi y BLIAy Aa roJllrrlrra xojy nogn Bnaga Perry6lure Cp6uje y AoMerry t|oprr,rr.rparra qena

MoropHlrx roplrBa yKa3yje Ha ro Aa ropuruherre MoropHlrx Bo3r{Jra, rra caMHM THM H ycJryre [apKr,rpa]La He

cnagajy y ooqujamry rareropujy. Ocuu rora rleHe ycJq/ra rapKr,rpama lre yna3e y cacraB rorporxaqKe Kopne

Kao MepI,IJra HpIBoa )KHBorHor craHAapAa rpatlaua, TaKo Aa nogehame rlcHa ycJryra flapKr,rpama nehe Aosecrr4

AO )'TpOXaBarLa ItrlrXoBOr craHAapAa.



Heorrxo4Ho je nanouenyru aa jaenu rpaAcKr,{ rpeBo3, xojr cua4a y couujarHy rareropujy rpeBo3a
rryrHzKa H AeJlarHocr ypeferra, HarIJIare H KoHTpone napKr.rpalba npeAcrae,'uajy cHcreM cuojeHu-x cyAoBa
xojaje eofeu 3aKoHoM axqnje u peaxqvje.

I{ene ycnyra xoje rp-yxa flapxnHr cepBuc rpe6a Aa 6yxy Br4rxe y orHocy Ha rleHe jarnor rpaAcror
lpeBo3a xaxo 6u 6zlo crralryll4caHo xopzruherre arrrepHaruBHlrx npeBo3Hr{x cpelcraBa, rrorryr jasuor
rpaAcKor rlpeBo3a, Ixro rpenyrno nuje cnl"raj c o6:r,pou Ha ro Aa rleHa Kapre sa noje4una.u{y Boxrsy y
jaenom rpaAcxoM npeBo3y sa I sony H3Hocr{ 50 4uHapa ca IIAB-ona 4ox je qena :a jegaH car napKr,rparra y I
3OHLI napKilpa+,a 45,77 l{vl*apa ca fI.{B. Tuue ce cuarryjy HoBrraHa cpeAcraBa HaMe}LeHa 3a

cy6eenquoHucarLe jannor rpeBo3a rryrHuKa ras 6yqera fpaga Huua, a rrcroBpeMeHo ce c*rarryje n 6poj
rryrHlrqKr{x Bo3HJra xoja rparrarnpajy xa rleHrpy rpaAa.

flopeg oBora HaBoAI,IMo .qa cy y rehranu rpaAoBa y Cpluju rleHe napKr.rpalta Brure oAHocy Ha rleHe
y HaIneM rpaAy. Y HosoN{ Ca4y qena napxr.Iparla y excrpa sonra je 70 gnuapa, y npeoj sonu je 55 gwuapa,y

apyroj 45 4utr, AoK qeHa y upnoj 3oHr{ napKr,rparba y Beorpaly r.r3Hocrr 56 gulapa.

O4rryrorvr o qeHaMa He AoJIa3r4 caMo Ao noneharra, geh Ia Ao cMarLerra HeKI,Ix qena. .{oHera je
oAJryKa o cMaIbeILy rleHa AHeBHI,rx Kapara, TaKo Aa he qena AHeBHe Kapre y upnoj sonu flapKuparLa, yMecro
1.322,04 H3HoclIrI,I 980,00 Aunapa,ayApyroj 3oHr.rnapKr.rpanayMecro 1.016,95 H3HocHrr4 800,00 rvtHapa,
ca fIAB-om. flpoqeua upe4yaeha je.qa oBr4M cHrDKerLHMa rleHa, AHeBHa Kapra ue ry6u cnoj cuucao a.qa he
g6or nuxce qeHe rlopacru 6poj Kopr,rcHr.rKa xoju he ua 4o6poeorsnoj ocHoeu rmaharu oBy Kapry.

Taxole, onou OgrryKoM, IIeHe yKJlalrarf,a MoropHlrx Bo3HJra ycrurafeHe cy ca 3axoHom o
6es6eAHoctu cao6pahaja Ha rD/TeBr4Ma oAHocHo Ogrryxorr,r o4 ogpefurarLy HaKHaAe 3a yrurarbarbe Bo3r,rJra oA

25.l220O9. roArrHe xojy je AoHerra BraAa Peny6raxe Cp6wje.

Y Hraury 18.02.2013. roa.

JKII,,[IAPKI4H| CEPBI4C" HI4III
B.A. AHpeKropa,

"a
,,-<- r' \.-,3 J * --u'''---Y.{

Mapro Janxoeuh



На основу члана   60 Закона о јавним предузећима ("Службени гласник 
РС", број 119/2012),  члана 28 Закона о комуналним делатностима ("Службени 
гласник  РС",  број 88/2011) и  члана  27  Одлуке  о  комуналним делатностима 
("Службени  лист  Града  Ниша",  број  32/2007 –  пречишћени  текст,  40/2007, 
11/2009 и 66/2010),

Градско веће Града Ниша, на седници  06.03.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје  се  сагласност на  Одлуку  Управног  одбора  Јавног  комуналног 
предузећа  "Медиана"  Ниш о  ценама  сакупљања  отпада  број  1-18930/3-1  од 
10.12.2012. године.

II

Доношењем овог решења престаје да важи Решење Градског већа Града 
Ниша  о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП ''Медиана'' Ниш 
о  утврђивању  висине  цена  комуналних  услуга  редовног  одвоза  смећа,  број 
985-12/2011-03  од  24.11.2011.  године (''Службени  лист  Града  Ниша'', број 
71/2011).

III

Решење  и  Одлуку  Управног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа 
"Медиана" Ниш број 1-18930/3-1 од 10.12.2012. године објавити у "Службеном 
листу Града Ниша".

Број: 324-11/2013-03
У Нишу,  06.03.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



О б р а з л о ж е њ е

Управни  одбор  ЈКП  "Медиана"  Ниш,  Одлуком  број  1-18930/3-1  од 
10.12.2012.  године,  утврдило  је  цене  сакупљања  отпада и  исту  доставио 
Управи  за  комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај  на  разматрање  и 
даљи поступак.

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај  je у мишљењу 
број 981/2013-09  од 04.03.2013.  године,  разматрајући  достављену  Одлуку, 
констатовала да су цене сакупљања отпада на територији града Ниша утврђене 
у складу са процедуром утврђеном важећим прописима, те је имајући у виду 
наведено израђен нацрт решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

              НАЧЕЛНИК
 

Миодраг Брешковић











На основу члана   60 Закона о јавним предузећима ("Службени гласник 
РС", број 119/2012) и члана 27 Одлуке о комуналним делатностима ("Службени 
лист  Града  Ниша",  број  32/2007 –  пречишћени  текст,  40/2007, 11/2009 и 
66/2010),

Градско веће Града Ниша, на седници 06.03.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје  се  сагласност на  Одлуку  Управног  одбора  Јавног  комуналног 
предузећа  "Медиана"  Ниш  о  ценама  обавезних  димничарских  услуга  број 
1-18930/3-2 од 10.12.2012. године.

II

Доношењем овог решења престаје да важи Решење Градског већа Града 
Ниша  о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП ''Медиана'' Ниш 
о  утврђивању  висине  цена  обавезних  димничарских  услуга,  број 
985-13/2011-03  од  24.11.2011.  године (''Службени  лист  Града  Ниша'', број 
71/2011).

III

Решење  и  Одлуку  Управног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа 
"Медиана" Ниш број 1-18930/3-2 од 10.12.2012. године објавити у "Службеном 
листу Града Ниша".

Број: 324-12/2013-03
У Нишу, 06.03.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



О б р а з л о ж е њ е

Управни  одбор  ЈКП  "Медиана"  Ниш,  Одлуком  број  1-18930/3-2  од 
10.12.2012.  године,  утврдио је  цене обавезних  димничарских  услуга  и  исту 
доставио  Управи  за  комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај  на 
разматрање и даљи поступак.

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај  je у мишљењу 
број 980/2013-09  од 04.03.2013.  године,  разматрајући  достављену  Одлуку, 
констатовала да су цене обавезних димничарских услуга на територији града 
Ниша утврђене у складу са процедуром утврђеном важећим прописима, те је 
имајући у виду наведено израђен нацрт решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

             НАЧЕЛНИК
 

Миодраг Брешковић









На основу члана 60 Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике  Србије“,  број  119/2012),  члана  28  Закона  о  комуналним 
делатностима  („Службени  гласник  РС“,  број  88/2011)  и  члана  27  Одлуке  о 
комуналним  делатностима  („Службени  лист  Града  Ниша“,  број  32/07- 
пречишћен текст, 40/07, 11/09 и 66/2010),

Градско Веће Града Ниша,  на седници 06.03.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје  се  сагласност на  Oдлуку  Управног  одбора  Јавног  комуналног 
предузећа  „Градска топлана“ Ниш о утврђивању цене грејања број 1776/2 од 
05.03.2013. године.

II

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Градског Већа Града 
Ниша  о  давању  сагласности  на  Одлуку  Управног  Одбора   ЈКП  „Градска 
топлана“ о утврђивању цене грејања број 985-9/2011-03 од 24.11.2011. године 
(„Сл. лист Града Ниша“, број 71/2011).

III

Решење  и  Одлуку  Управног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа 
„Градска  топлана“ Ниш  број  1776/2  од  05.03.2013.  године  објавити  у 
„Службеном листу Града Ниша“.

Број: 324-13/2013-03
У Нишу, 06.03.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



О б р а з л о ж е њ е

Управни одбор  ЈКП "Градска  топлана“ Ниш,  Одлуком број  1776/2  од 
05.03.2013. године, утврдио је цену производње и испоруке топлотне енергије 
и исту доставио Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на 
разматрање и даљи поступак.

Одлуком Управног одбора ЈКП "Градска топлана“ Ниш, која садржи све 
елементе дефинисане Уредбом о начину одређивања највиших и најнижих цена 
топлотне енергије у грејној сезони 2012/2013, на основу оправданих фиксних и 
варијабилних  трошкова  ЈКП  „Градска  топлана“  Ниш,  утврђена  је  цена 
производње и испоруке топлотне енергије као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

У Нишу,
марта 2013. године

НАЧЕЛНИК

Миодраг Брешковић














