
На  основу  члана  56.Статута  града  Ниша  („Сл.лист  Града  Ниша“  бр.88/2008),
члана 33.  Одлуке  о  финансијској  подршци породици са  децом на  територији  Града
Ниша („Сл.лист Града Ниша“,  бр.66/10,71/10 и 2/12)  и члана 72.  Пословника о раду
Градског Већа Града Ниша („Сл.лист Града Ниша“ бр.1/2013)

Градско Веће Града Ниша, на седници одржаној 19.9. 2013 године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Установе Дечије одмаралиште
„Дивљана“  Ниш  број  49 од  05.09.2013  године,  о  цени  услуга  у  Установи  Дечије
одмаралиште „Дивљана“ Ниш  за децу основношколског узраста од I до IV разреда, за
које се организује настава у природи, као и за талентовану децу од V до VIII разреда.

II

Доношењем овог решења престаје да важи Решење Градског Већа  Града Ниша
број   210-77/2011-03 од 02.03.2011. године.

III

Решење и Одлуку  Управног  одбора Установе Дечије  одмаралиште „Дивљана“
Ниш из тачке I објавити у ''Службеном листу Града Ниша''.

Број: 1332-12/2013-03
У Нишу, 19.09.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



О б р а з л о ж е њ е

Управни одбор Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш на седници 
одржаној 05.09.2013.године донео је Одлуку број 49/2013 којом се утврђује 
цена услуга за децу од I до IV разреда, за коју се организује настава у природи
као и за талентовану децу од V до VIII разреда у износу од 1.794,00 динара по 
кориснику за пансион дан.

Чланом 2 Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у дечијим 
установама (Сл.гласник РС број 1/93 6/96), предвиђено је да општински орган 
утврђује цене услуга у дечијим установама за услуге у чијем финансирању 
учествује општина. 

Чланом 33 Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији 
Града Ниша(„Сл.лист града Ниша „бр.66/10,71/10  и 2/12) предвиђено је да на 
цену боравка деце у одмаралишту чији је оснивач Града,сагласност даје 
Градско веће и да са Установом Дечије одмаралиште Град Ниш закључује 
уговор којим се регулишу међусобне права и обавезе.

Установа Дечије одмаралиште“ Дивљана“ Ниш је у складу са важећим 
прописима утврдила и доставила цену услуга у одмаралишту по кориснику за 
пансион дан.

У складу са чланом19.Правилника о поступку,припреми и изради и достави 
материјала Управа за дечију,социјалну и примарну здравствену заштиту је од 
Управе за финансије,изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 
тражила мишљење на Одлуку Управног одбора установе Дечије одмаралиште 
„Дивљана“ о утврђеној цени услуга. Мишљењем број 11-1110/2013 од 
24.07.2013 године, Управа за финансије изворне приходе локалне самоуправе 
и јавне набавке се изјаснила да се финансирање услуга трошкова боравка деце
основношколског узраста у дечијем одмаралишту у Дивљани може вршити у 
оквиру средстава пројектованих буџетом града Ниша за 2013 годину.



Узимајући у обзир предложену цену,трошкове материјала,трошкове 
материјала,трошкове горива и енергије,трошкове амортизације као и услуге 
одржацвања и трошкове накнаде, Управа за дечију,социјалну и примарну 
здравствену заштиту сматра да је предложена цена од 1.794,00 динара по 
кориснику за пансион дан реална и у складу за износом предвиђених 
средстава у буџету града Ниша за ту намену.

НАЧЕЛНИК

     Мирјана Поповић
















