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I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Назив јединице локалне самоуправе: Град Ниш- Градска управа града Ниша-Секретаријат
за планирање и изградњу

Контакт подаци: 018/504-466

II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ:

1. Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш

2. Јавно предузеће Градска стамбена агенција Ниш

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ
ПОКАЗАТЕЉА - ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА

1. Назив предузећа: Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш
Седиште: Ниш, 7.јули број 6
Претежна делатност: 7411-Архитектонска делатност
Матични број: 07261063
Програм пословања: (Решењем Скупштине Града Ниша, број 06-790/2016-27-02 од
28.12.2016.године дата је сагласност на Програм пословања ЈП Завод за урбанизам
Ниш за 2017.годину)

Образложење одступања:

У извештајном периоду 01.01.2017-30.09.2017.године укупни приходи износе
49.477.000,00 динара а укупни расходи 64.126.000,00 динара, тако да је исказан негативан
финансијски реултат (губитак) у износу од 14.649.000,00 динара. Програмом пословања за
2017.годину планирано је остварење добити у износу од 318.000,00 динара.

Што се тиче остварених прихода за дати период, од укупно планираних пословних
прихода по основу реализације поверених послова за Град Ниш, у периоду јануар-
септембар 2017.године остварен је приход у износу од 29.388.000,00 динара што износи
42,59% годишњег плана, јер је остварен мањи обим послова од планираног.

Остали приходи у структури укупних прихода, а по основу обављања послова на
тржишту, остварени су углавном у оквиру планираних износа.

Укупни расходи у посматраном периоду извршени су у оквиру планираних износа.
Расходи материјала, расходи зарада, накнада зарада и остали расходи планирани су за
2017.годину у износу од 95.682.000,00 динара, а остварени у периоду 01.01-
30.09.2017.године у износу од 64.126.000,00 динара.
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Расходи материјала извршени су у износу од 57%, а остали расходи у износу од
72% планираних расхода на годишњем нивоу.

Средства за зараде (бруто 1), за период 01.01-30.09.2017.године, планирана су у
износу од 42.590.556,00 динара, а реализација у истом периоду износи 40.103.539,00
динара.

У периоду 01.01-30.09.2017.године исплаћено је укупно 9,5 месечних зарада, с
обзиром да је у претходном периоду било кашњења у исплати зарада запосленима.
На дан 30.09.2017.године исплаћена је зарада за август 2017.године, што значи да
предузеће нема доспелих обавеза према запосленима по основу зарада.

Број запослених по Програму пословања за 2017.годину је 69 (шестдесетдевет).
Укупан број запослених на дан 30.09.2017.године износи 74 (седамдесетчетири)-

према кадровској евиденцији и то: 68 (шестдесетосам) на неодређено време ( oд чега
једном запосленом мирује радни однос по основу именовања – Главни урбаниста) и 6
(шест) на одређено време, од чега 1 (један) по основу именовања-директор.

Назив предузећа: Јавно предузеће Градска стамбена агенција Ниш

Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина број 8
Претежна делатност: 6499-Остале непоменуте финансијске услуге, осим осигурања и
пензијских фондова
Матични број: 17263838
Програм пословања: (Решењем Скупштине Града Ниша, број 06-790/2016-28-02 од
28.12.2016.године дата је сагласност на Програм пословања ЈП Градска стамбена
агенција Ниш за 2017.годину)

Образложење одступања:

Програмом пословања ЈП Градска стамбена агенција Ниш за 2017.годину
планирани су пословни приходи у износу од 243.800.000,00 динара.За период 01.01.-
30.09.2017.године планирани су пословни приходи у износу од 182.850.000,00 динара а
реализација је 3.379.000,00 динара (приходи од закупнина), због кашњења на изградњи а
самим тим и продаји станова за социјално становање.

За редовно пословање у 2017.години планиран је износ од 28.552.000,00 динара а у
периоду 01.01-30.09.2017.године реализован износ од 16.736.000,00 динара (реализација се
односи на расходе материјала и енергије, расходе зарада, накнада зарада и остале личне
расходе, као и остале пословне расходе).

Расходи материјала и енергије извршени су у износу од 19%, а остали расходи у
износу од 54% планираних расхода на годишњем нивоу.

Према евидентираним и процењеним приходима од 3.841.000,00 динара и
расходима од 16.736.000,00 динара, у извештајном периоду 01.01.-30.09.2017.године
исказан је негативан финансијски резултат (губитак) у износу од 12.895.000,00 динара.

Средства за зараде (бруто 1), за период 01.01-30.09.2017.године, планирана су у
износу од 6.869.595,00 динара, а реализација у истом периоду износи 6.930.804,00 динара.

Број запослених по Програму пословања за 2017.годину је 8 (осам) и то седам
запослених на неодређено време и једно постављено лице.
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Укупан број запослених на дан 30.09.2017.године за који се врши исплата зарада
износи 10 (десет). Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених у
јавном сектору, која је донета у првој половини 2017.године, предвиђено је 10 запослених
у ЈП Градска стамбена агенција Ниш.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У 2017.години дошло је до промене наручиоца у поступку закључивања уговора за
израду планске документације са ЈП Завод за урбанизам Ниш, тако да је уместо
Дирекције за изградњу Града, наручилац Град Ниш. Због нове организације Градске
управе,  уговор обављању поверених делатности закључен је у мају 2017.године, који је у
значајној мери створио услове за превазилажење проблема  по питању текуће ликвидности
предузећа.Ради стварања услова који би на дужи рок обезбедили повољнију финансијску
ситуацију, активност овог предузећа усмерена је ка реализацији закључка о покретању
иницијативе за предузимање активности у циљу уређивања статуса предузећа као
регионалног центра.

Због кашњења на изградњи станова, ЈП Градска стамбена агенција Ниш је тек у
трећем кварталу ове године расписало конкурс за продају и давање у закуп станова за
социјално становање на локацији у Улици Мајаковског у Нишу. Из тог разлога укупни
приходи нису реализовани у складу са планираним, што је имало за последицу губитак у
пословању предузећа.

Прилог: Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период
од 01.01. до 30.09.2017.године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Број: 1507-22/2017-03

Ниш, 05.12.2017. године ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић, дипл.правник


