
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 1/2013, 95/2016 и 98/2016) 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   03.10.2016. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама 
и допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2016. 
годину. 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 
Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2016. 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 Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај и Бранислав Јоцић, директор ЈП Дирекција за изградњу 
града Ниша. 

 
 

 
Број: 1391-6/2016-03 
У Нишу,  03.10.2016. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

    ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 

 
 



На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник 
РС", број 15/2016), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008) и члана 22. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
Дирекција за изградњу града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 
51/2013- пречишћен текст и 18/2016) 

 
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _________ године, 

донела је 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

 
 
I 
 

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма 
пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2016. годину број  04-6777 
од 08.09.2016. године. 

 
II 

 
Решење доставити: Јавном предузећу Дирекција за изградњу града Ниша, 

Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Управи за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и Министарству привреде 
Републике Србије. 

 
 
 

Број: _____________ 
 
У Нишу, ___________. године 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 
 ПРЕДСЕДНИК 
 
 

  Мр Раде Рајковић 
 
 
 
 

 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу града Ниша донео је Програм о 

изменама и допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града 
Ниша за 2016. годину број  04-6777 од 08.09.2016. године и исти је достављен 
Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даље поступање. 

Правни основ за доношење решења садржан је у члану 59. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016), члану 37. Статута Града 
Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008) и члану 22. Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша ("Службени 
лист Града Ниша", број 51/2013- пречишћен текст и 18/2016), који прописују да 
се програм пословања сматра донетим кад надлежни орган оснивача, у 
конкретном случају Скупштина Града Ниша, на исти да сагласност.  

Измена Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 
2016. годину број  04-10052 од 17.12.2015. године, на који је Скупштина Града 
Ниша дала сагласност решењем број 06-668/2015-11-02 од 28.12.2015. године, 
условљена је доношењем Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града 
Ниша за 2016. годину ("Службени лист Града Ниша", број 79/2016) и 
утврђивањем Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града 
Ниша за 2016. годину, који је Градско веће Града Ниша утврдило дана 
05.09.2016. године. 

Наведеним актима мењају се поједине буџетске апропријације, које су, 
имајући у виду да је предузеће индиректни корисник буџета Града Ниша, 
обухваћене Програмом пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 
2016. годину број  04-10052 од 17.12.2015. године и финансијским планом, те се 
у том смислу изменом Програма пословања за 2016. године врши усаглашавање 
са изменама Одлуке о буџету Града Ниша. 

Промене се  односе на планиране приходе, расходе и издатке, и то тако 
што се и укупни приходи и укупни расходи и издаци повећавају са 
2.356.682.000 динара на 2.566.137.000 динара (повећање од 209.455.000 динара). 

Управа за финансије је доставила мишљење број 11-1664/2016 од 
27.09.2016.године, у коме је навела да је износ укупних средстава за 
реализацију Програма у складу са предлогом Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о буџету Града Ниша за 2016. године. 
 Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је, разматрајући 
достављени Програм, утврдила да је исти донет у складу са важећим прописима 
и израдила нацрт решења као у диспозитиву. 

 
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 

                                                                                НАЧЕЛНИК 
 
 

                                                                                           Миодраг Брешковић            
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