
На основу члана 48 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
број 15/2016), члана 20 Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Горица“ 
Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 145/2016-пречишћен текст), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 08.06.2018. године, 
подоноси 
 

ПРЕДЛОГ 
за разрешење вршиоца дужности директора ЈКП „Горица“ Ниш 

 
 I Предлаже се разрешење в.д. директора ЈКП „Горица“ Ниш, Игора 
Новаковића, дипломираног економисте. 
 
 II Образложени предлог за разрешење доставља се Игору Новаковићу,в.д. 
директора ЈКП „Горица“ Ниш, да се у року од 20 дана  изјасни о разлозима због којих 
се предлаже његово разрешење.   
  

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Скупштина Града Ниша је Решењем број 06-417/2017-32-8-02, од 09.06.2017. 
године именовала Игора Новаковића, дипломираног економисту, за вршиоца 
дужности директора ЈКП „Горица“ Ниш. 
 
 Буџетска инспекција града Ниша, у вршењу финансијско – материјалне 
контроле и наменског и законитог кошишћења средстава од стране субјеката над 
којима се врши контрола,  извршила је  контролу пословања у  ЈКП „Горица“ Ниш 
којом  приликом је утврђено да је у ЈКП ''Горица'' извршено повећање зарада  иако 
до краја 2017. године траје забрана било каквог повећања зарада осим када је у 
питању напредовање у послу у складу са одредбама чл. 4. Закона о привременом 
уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних 
примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС бр.. 116/14). 

Како је ЈКП „ Горица“ корисник јавних средстава,   а  имајући у виду одредбе  
члана  2. став 1. тачка 4. наведеног Закона обухваћена су и јавна предузећа 
основана од стране локалне самоуправе, на које се односи горе наведена одредба, 
буџетска инспекција налази да је повећање зарада изршено супротно наведеном 
Закону. 
 Увидом, који је буџетска инспекција извршила,  у  обрачунске листе и поједине 
Анексе уговора о раду запослених, утврђено је да су, по усвајању Правилника о 
организацији и систематизацији послова бр. 6655 донетог 09.12.2016. године, а који 
је ступио на снагу дана 31.12.2016. године, коефицијенти умањени,  али вредности  
истих  увећани тако да су запосленима исплаћене увећане основне зараде. 
Вредност коефицијента за исплату зарада за јануар 2016. године износила је 
12.900,00 динара, за јануар 2017. година 27.990,00 динара. За март 2017. године 
вредност коефицијента за обрачун основне зараде је утврђана у висини од 32.441,00 
динара. 

ЈКП „Горица“ је отпочела са повећањем основице за обрачун и исплату зарада 
у 2017. години, што је супротно одредбама чл. 4. Закона о привременом уређењу 
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 
корисника јавних средстава (Сл. гласник РС рб. 116/14). Овим чланом је дефинисано 
да су ништавне одредбе општег или појединачног акта (осим појединачног акта којим 
се плата повећава по основу напредовања) којима се повећавају основице, 
коефицијенти и други елементи, односно уводе нови елементи, на основу којих се 



повећава износ плата и другог сталног примања код субјеката из чл. 2. овог закона, 
донет за време примене овог закона. 
  

На основу свега изнетог утврђено је да је ЈКП „Горица“ при исплати зарада у 
2017. години, у периоду мандата в.д. директора Игора Новаковића, поступала 
супротно одредбама наведеног закона. 
 

ЈКП „Горица“ је у вези са Извештајем Буџетске инспекције бр. 11/2017-17/4 од 
11.07.2017. године, а у делу исплаћених зарада у ЈКП „Горица“, сачинила 
Изјашњење бр. 1-3552 од 28.07.2017. године и упутила га Градској управи Града 
Ниша.  

У изјашњењу је уочљиво да се врше  поређења  висине масе зарада  пре и 
после повећања зарада ,без узимања у обзир и  поређења броја запослених пре и  
после повећања. 

Забраном повећања зарада, исте се ограничавају на масу зарада  исплаћену  
окобра  2016. године у односу на број запослених у том периоду . 

С обзиром да је број запослених . у предузећу смањен, маса зарада се 
аутоматски смањује сходно мањем броју запослених.  

ЈКП “Горица'' Ниш није у свом изјашњењу упоредила масу зарада за тренутно  
запослене.  

Упоређењем просечне зараде по запосленом у 2016.години   са  просечном 
зарадом после повећања у 2017.години, што је у периоду мандата в.д. директора,  
уочљиво је већа просечна зарада у 2017.години.Тачна разлика,односно увећање  
масе зарада утврдиће се увидом у број запослених  на истим  пословима и 
задацима, односно, сходно истим показатељима у контролисаном периоду 
2017.године (упоредити структуру степена стручности отпуштених и тренутно  
запослених ). 

Законом о јавним предузећима (Сл.гласник РС, број 15/2016.) предвиђено је 
могуће разрешење директора уколико исплату зарада врши без овере обрасца 
(ЗИП)  за исплату зарада , као и обавезно разрешење уколико не обавља своје 
директорске дужности.(одредбе чл.49. и 50.а у вези  чл.66.) Како је надлежни 
Секретаријат за комуналне делатности потврдио да обрасце за исплату зарада за 
ЈКП Горица не оверава од децембра 2016 године,односно јануара 2017 године 
,стекли су се услови да надлежни органи у предузећу предузму мере из своје 
надлежности. 
 Имајући у виду одредбе члана 48 Закона о јавним предузећима(„Службени 
гласник РС“, број 15/2016), члана 20 став 3 Одлуке  о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Горица“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 145/2016-пречишћен 
текст), предлог за разрешење доставља се Игору Новаковићу в.д. директора ЈКП 
„Горица“ Ниш, ради изјашњења, у року од 20 дана, након чега ће Градско веће Града 
Ниша, на основу утврђених чињеница, предложити Скупштини Града Ниша 
доношење одговарајућег решења. 
 
Број: 715-12/2018-03 
У Нишу, 17.05.2018. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
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