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СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: 
 
1. Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш  
2. Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш  
3. Јавно комунално предузеће „Горица“ Ниш  
4. Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених 
и других услуга и накнада Ниш  

5. Јавно комунално предузеће „Тржница“ Ниш  
6. Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Ниш  
7. Јавно комунално предузеће „Паркинг-сервис“ Ниш  
8. Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш  
9. Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НИШ 
ЗА ПЕРИОД 01.01.2020- 31.12.2020.године 

 
 
Чланом 64. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

15/2016 и 88/2019) прописана је обавеза надлежног органа јединице локалне 
самоуправе да једном годишње, у року од 60 дана  од завршетка календарске 
године, сачињава и доставља Министарству привреде Републике Србије 
Анализу пословања јавних предузећа чији је оснивач, са предузетим мерама 
за отклањање поремећаја у пословању. 

Имајући у виду наведене одредбе, сачињена је анализа пословања којом 
су обухваћена следећа јавна предузећа: 

 
1. Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш  
2. Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш  
3. Јавно комунално предузеће „Горица“ Ниш  
4. Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, 
стамбених и других услуга и накнада Ниш  
5. Јавно комунално предузеће „Тржница“ Ниш  
6. Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Ниш  
7. Јавнo комуналнo предузеће „Паркинг-сервис“ Ниш  
8. Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш  
9. Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша.  

 
У складу са Упутством Министарства привреде РС о начину достављања 

образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 од  
11. априла 2016. године, наведена предузећа су  благовремено доставила 
Извештаје о реализацији годишњег програма за период 01.01.-31.12.2020. 
године, са одлуком Надзорног одбора о усвајању, на обрасцима прописаним 
Правилником о oбрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, 
односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени 
гласник РС“, број 36/2016). 

На основу достављених Извештаја, израђена је Анализа пословања 
предузећа у посматраном периоду (01.01.-31.12.2020. године), са описом 
предузетих мера за отклањање поремећаја у пословању. 

Број запослених на неодређено време у свим јавним предузећима која су 
предмет ове информације у складу је са Одлуком о максималном броју 



 
 

запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 
2017. годину ("Службени лист Града Ниша", брoj 106/2017, 18/2018, 65/2018, 
44/2019, 63/2019, 65/2019 и 85/2019). 

Предузећа су у извештајном периоду пословала у условима ванредног 
стања, уз поштовање важећих прописа донетих од стране  Владе РС, као и 
мера Штаба за ванредне ситуације на територији Града Ниша и Акционог 
плана са контролном листом за поступање у јавним предузећима и 
установама, што је имало утицаја на  остварене пословне резултате 
првенствено у делу смањења физичког обима посла и планираних прихода. 

У смислу наведеног, пословање предузећа која су предмет ове Анализе, у 
највећој мери се обављало у складу са усвојеним програмима пословања за 
2020. годину, уз одступања у реализацији планираних активности и 
параметара, у циљу обезбеђивања континуитета у обављању комуналних 
делатности у условима поремећених услова рада и ликвидности и 
финансијске стабилности предузећа. 

Град Ниш се, као оснивач, пратећи динамику прихода и могућности 
предузећа да остварују планиране циљеве, одлучио да повећа основни 
капитал ЈКП „Горица“ Ниш и ЈКП  Дирекција за јавни превоз града Ниша 
Ниш у укупном износу од 141.000.000 динара. 

Наиме, одмах после проглашења ванредног стања 15.03.2020. године 
ступиле су на снагу мере надлежних државних органа ради спречавања 
ширења заразне болести COVID – 19, које су подразумевале и меру забране 
јавног превоза путника аутобусима, осим посебног линијског превоза, која је 
била у примени до 07.05.2020. године. Иако је  градски и приградски превоз 
путника поново успостављен већ 08.05.2020. године, тек почев од септембра 
месеца 2020. године долази до повећања броја продатих карата, али је тај број 
још увек доста мањи у односу на период пре појаве епидемије. 

У наведеним околностима, ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша 
Ниш није ималo објективне могућности да оствари планирани физички обим 
посла, а како је било нужно да јавни градски и приградски превоз путника 
функционише у специфичним условима, односно да се обезбеди стабилно 
пословање предузећа, Град Ниш је донео одлуку о повећању основног 
капитала у износу од 33.000.000 динара. 

ЈКП „Горица“ Ниш је, као предузеће које је у дужем временском периоду 
исказивало негативан финансијски резултат, предмет сталног праћења од 
старне оснивача и субјекат реорганизације пословања предузећа. Како је 
предузеће у последњим кварталима показивало позитивне параметре 
пословања, било је нужно обезбедити финансијку подршку како би позитивни 



 
 

трендови у функционисању предузећа и у ванредним околностима опстали и 
били трајније природе, те је оснивач донео одлуку о повећању основног 
капитала за износ од 108.000.000 динара. 

Остварујући уштеде кроз примену рестриктивних мера на расходовној 
страни и ангажујући расположива средства, сва јавна предузећа пословну 
2020. годину завршила су остварујући позитиван пословни резултат, односно 
добит.  

Напомињемо да овако исказани резултати пословања у периоду 
01.01.2020. године до 31.12.2020. године нису коначни, имајући у виду да су 
извештаји које ова Анализа обухвата израђени пре усвојеног пописа стања 
имовине, обавеза и потраживања, док ће дeо прихода и трошкови бити 
исказани тек у финансијским извештајима предузећа за 2020. годину у складу 
са важећим прописима. 

У пословној 2021. години, у складу са усвојеним програмима пословања, 
планирани су позитивни параметри пословања, уз обавезу континуираног и 
квалитетног обављања делатности. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

Број: 376-16/2021-03 

Ниш, 05.04.2021. године 

                  
               ПРЕДСЕДНИЦА 

 

            Драгана Сотировски 


