
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 
и 144/2016) 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 24.12.2019. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм 
пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2020. годину. 
 

II Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП 
Дирекција за изградњу града Ниша за 2020. годину, доставља се председнику 
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III    За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређују се Владислава Ивковић, секретар Секретаријата за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Небојша Ловић, директор ЈКП 
Дирекција за изградњу града Ниша. 
  
 
 
 

Број: 1347-18/2019-03 
У Нишу, 24.12.2019. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 



 На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени 
гласник РС", број 15/2016 и 88/2019), члана 37. Статута Града Ниша 
("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 
23. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града 
Ниша  ("Службени лист Града Ниша", број 141/2016-пречишћен текст и 
118/2018), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној                   године, 
донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
I 

 
Даје се сагласност на Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу 

Града Ниша  за 2020. годину, број 01-5264/19, који је донео Надзорни 
одбор овог предузећа на седници одржаној 29.11.2019. године. 
 
 

II 
 

Решење доставити: Јавном предузећу Дирекција за изградњу Града 
Ниша, Градској управи - Служби начелника Градске управе, Секретаријату 
за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Секретаријату за 
финансије. 

 
 

Број:  
У Нишу                      године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

               ПРЕДСЕДНИК 
 
 

                   Мр Раде Рајковић 
 
 
 

 
 
 



 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
 Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша, на 
седници одржаној 29.11.2019. године, донео је Програм пословања ЈП Дирекција 
за изградњу Града Ниша  за 2020. годину број 01-5264/19 и исти је достављен 
Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи 
поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града Ниша као оснивача. 

 Правни основ за доношење Програма пословања садржан је у члану 59. 
Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019), 
који прописује обавезу доношења програма пословања за сваку календарску 
годину. 
 Програм пословања садржи: Опште податке, Анализу пословања у 2019. 
години, Циљевe и планиране активности за 2020. годину, Планиранe изворe 
прихода и позиције расхода по наменама, Планирани начин расподеле добити, 
План зарада и запошљавања, Кредитну задуженост, Планиране набавке, План 
капиталних улагања и инвестиција и Критеријумe за коришћење средстава за 
посебне намене. 
 У оквиру финансијских показатеља за 2020. годину, предузеће планира 
приходе у износу од  1.116.841.500 динара. Планирани расходи за 2020. годину 
износе 1.111.664.456 динара, док планирана добит износи 5.177.044 динара. 

Број запослених у 2020. години планиран је у складу са Законом о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Одлуком о 
максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора 
Града Ниша за 2017. годину.  

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша планира у 2020. години набавку 
два путничка аутомобила и  опреме у укупном износу од 4.740.000 динара која је 
у функцији обављања делатности предузећа. Набавка два путничка возила, како 
је наведено у програму је нужна из разлога што су постојећа возила скоро у 
потпуности амортизована и захтевају високе трошкове одржавања, а због 
повећаног обима послова управљања путевима и ангажовања већег броја екипа 
на терену. 

   Секретаријат за финансије је израдио и доставио мишљење на Програм 
пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша  за 2020. годину, број             
11-2695/2019 од 19.12.2019. године. 
 Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, 
разматрајући достављени Програм, утврдио је да је исти сачињен у складу са 
важећим прописима и предлаже доношење решења као у диспозитиву. 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 
 

                                                                                 СЕКРЕТАР 
 

                                                                               Владислава Ивковић                       
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