
         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 09.04.2013. године, доноси
                                                                                          

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I  Утврђује  се  Предлог решења  о   усвајању  Извештаја о  реализацији 
годишњег  Програма  пословања  Пословног  удружења  Зона  Унапређеног 
Пословања „Нишка Варош“ Ниш за 2012. годину.

II Предлог решења о  усвајању Извештаја о реализацији годишњег Програма 
пословања  Пословног  удружења  Зона  Унапређеног  Пословања  „Нишка  Варош“ 
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  менаџер  Пословног  удружења  Зона  Унапређеног 
Пословања „Нишка Варош“ Ниш, Иван Николић. 

Број: 570-18/2013-03
У Нишу, 09.04.2013. године.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



На основу члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 
број 88/2008),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _________2013.  године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији  годишњег Програма пословања 
Пословног удружења Зона Унапређеног Пословања „Нишка Варош“ Ниш за 
2012.  годину,  који је  усвојен Одлуком Управног  одбора  број   02/2013 од 
25.03.2013. године.

II Решење  доставити:  Пословном  удружењу  Зона  Унапређеног 
Пословања  „Нишка  Варош“  Ниш,  Управи  за  комуналне  делатности, 
енергетику  и  саобраћај 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

Управни  одбор  Пословног  удружења  Зона  Унапређеног  Пословања 
''Нишка Варош'' Ниш на седници одржаној дана 25.03.2013. године Одлуком 
број  02/2013  усвојио  је  Извештај  о  реализацији  годишњег  Програма 
пословања  за  2012.  годину  и  доставио  Управи  за  комуналне  делатности, 
енергетику и саобраћај на даљи поступак.

Извештај  је  израђен  у  складу  са  чланом  4  Уговора  о  регулисању 
међусобних  права  и  обавеза  број  2998/2008-01  од  25.12.2008.  године 
закљученог између Града Ниша и ПУ Зона Унапређеног Пословања ''Нишка 
Варош''  Ниш,  којим  је  прописана  обавеза  достављања  Извештаја  о 
реализацији  годишњег  Програма  пословања  по  пројектима  са 
спецификацијом трошкова.

          Имајући  у  виду  да  извештај  о  реализацији  годишњег Програма 
пословања  Пословног  удружења  Зона  Унапређеног  Пословања  ''Нишка 
Варош''  Ниш  за  2012.  годину  садржи  све  неопходне  елементе,  Управа  за 
комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај  израдила  је  решење  као  у 
диспозитиву.

            Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

НАЧЕЛНИК

  Миодраг Брешковић



                                                                                                                          Број: 02/2013
                                                                                                                      Датум: 25.3.2013.

Управни одбор Пословног удружења Зона Унапређеног Пословања «Нишка Варош» из 
Ниша, донео је дана 23.3.2013. године следећу:

О Д Л У К У
О  УСВАЈАЊУ  ИЗВШТАЈА  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ГОДИШЊЕГ  ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА  ЗА  2012. ГОДИНУ

                                                    Члан 1.   

Усваја се извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2012. годину.

                                
                                                    Члан 2.  

Одлука ступа на снагу даном доношења.

                                                                                                 Председник Управног одбора

                                                                                                ___________________________



                                                                                                                  Број: 01/2013
                                                                                                                  Датум: 23.3.2013.

ЗОНА УНАПРЕЂЕНОГ ПОСЛОВАЊА – “НИШКА ВАРОШ”

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ПОСЛОВАЊА ЗА 2012. ГОДИНУ

I      Квартал  

ПРОЈЕКАТ АКТИВНОГ МАРКЕТИНШКОГ НАСТУПА
WEB  сајт  је  редовно  ажуриран додавањем  страница  са  новим  активностима. 
Удружење  је  промовисано  на  локалним  WEB  сајтовима  (WEB  advertising). 
Удружење је промовисано на целој колорној страни  пословно-туристичког водича 
града ниша - “City Vodič”, који се штампа у 10000 примерака и дистрибуира се на 
територији југоисточне Србије.
Трошкови медијске промоције, ажурирања WEB сајта и промовисања у штампаним 
пубикацијама, укупно: 51.000,00 RSD

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
Реализација пројеката предвиђених Програмом пословања за 2012.  годину поред 
трошкова  везаних  за  непосредне спољне  извршиоце  истовремено захтева  и 
ангажовање како људских,  тако и материјалних ресурса унутар самог пословног 
удружења  ЗУП „Нишка  Варош“.  То  су  трошкови  куповине потрошног 
канцеларијског материјала,  трошкови комуникације,  трошкови превоза,  трошкови 
књиговодствених услуга,  трошкови службених путева, трошкови фотокопирања и 
сл.
Трошкови припреме и реализације пројеката, укупно:  43.110,00 RSD

UKUPNO I KVARTAL: 94.110,00 RSD 

II      Квартал  

ПРОЈЕКАТ ОРГАНИЗОВАЊА ЈАВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
Одржан  је  дводневни  музички  фестивал  под  називом  «БИД  ФЕСТ  2012»  на 
локацији Копитарева улица, на платоу код чесме. Наступила су два нишка бенда, 
две плесне групе и организоване су две модне ревије. 
Трошкови ангажовања извођача, дизајнирања и изнајмљивање озвучења: 
укупно: 77.000,00 RSD



ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
Реализација пројеката предвиђених Програмом пословања за 2012.  годину поред 
трошкова  везаних  за  непосредне спољне  извршиоце  истовремено захтева  и 
ангажовање како људских,  тако и материјалних ресурса унутар самог пословног 
удружења  ЗУП „Нишка  Варош“.  То  су  трошкови  куповине потрошног 
канцеларијског материјала,  трошкови комуникације,  трошкови превоза,  трошкови 
књиговодствених услуга,  трошкови службених путева, трошкови фотокопирања и 
сл.
Трошкови припреме и реализације пројеката, укупно:  18.000,00 RSD

UKUPNO II KVARTAL: 95.000,00 RSD

III    Квартал  

ПРОЈЕКАТ АКТИВНОГ МАРКЕТИНШКОГ НАСТУПА 
WEB  сајт  је  редовно  ажуриран додавањем  страница  са  новим  активностима. 
Удружење је промовисано на локалним WEB сајтовима (WEB advertising).
Трошкови медијске промоције и ажурирања WEB сајта, укупно: 36.000,00 RSD

ПРОЈЕКАТ ОРГАНИЗОВАЊА ЈАВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
Одржана  је  изложба  фотографија на  локацији  Копитарева  улица (угао 
Обреновићеве и Николе Пашића – код чесме) у сарадњи са фото клубом “ФОН” из 
Ниша. Изложба је трајала три дана. 
Трошкови изнајмљивања паноа за слике и њиховог превоза, монтаже и демонтаже, 
штампање брошура, укупно: 26.500,00 RSD

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
Реализација пројеката предвиђених Програмом пословања за 2012.  годину поред 
трошкова  везаних  за  непосредне спољне  извршиоце  истовремено захтева  и 
ангажовање како људских,  тако и материјалних ресурса унутар самог пословног 
удружења  ЗУП „Нишка  Варош“.  То  су  трошкови  куповине потрошног 
канцеларијског материјала,  трошкови комуникације,  трошкови превоза,  трошкови 
књиговодствених услуга,  трошкови службених путева, трошкови фотокопирања и 
сл.
Трошкови припреме и реализације пројеката, укупно:  32.300,00 RSD

UKUPNO III KVARTAL: 94.800,00 RSD



IV  Kvartal

ПРОЈЕКАТ АКТИВНОГ МАРКЕТИНШКОГ НАСТУПА
Дизајнирани су и отштампани зидни календари за 2013. годину са мотивима BID-a 
у тиражу од 200 примерака. Удружење је промовисано на локалним WEB сајтовима 
(WEB advertising).
Трошкови дизајнирања и штампања календара, медијске промоције и ажурирања 
WEB сајта, ukupno: 60.000,00 RSD

ПРОЈЕКАТ ОРГАНИЗОВАЊА ЈАВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
Организована је дводневна акција «У сусрет Новој години», ангажовани су «Деда 
Мраз» и фотограф, како би наши најмлађи суграђани могли да се сликају са Деда 
Мразом  ,  а  сутрадан  дошли  по  своје  бесплатне  фотографије.  Дизајниране  су  и 
отштампане новогодишње честитке, које су подељене малишанима.
Трошкови ангажовања Деда Мраза и фотографа, израда фотографија, дизајнирање 
и штампа новогодишњих честитки, укупно: 44.000,00 RSD

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
Реализација пројеката предвиђених Програмом пословања за 2012.  годину поред 
трошкова  везаних  за  непосредне спољне  извршиоце  истовремено захтева  и 
ангажовање како људских,  тако и материјалних ресурса унутар самог пословног 
удружења  ЗУП „Нишка  Варош“.  То  су  трошкови  куповине потрошног 
канцеларијског материјала,  трошкови комуникације,  трошкови превоза,  трошкови 
књиговодствених услуга,  трошкови службених путева, трошкови фотокопирања и 
сл.
Трошкови припреме и реализације пројеката, укупно:  21.540,00 RSD

УКУПНО IV КВАРТАЛ: 125.540,00 RSD

УКУПНО 2012. ГОДИНА:  409.450,00 RSD

                                                                                           менаџер ЗУП Нишка Варош
У Нишу, 23.3.2013. године                                            Иван Николић, дипл. инг. зжс


