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АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НИШ

ЗА ПЕРИОД 01.01.2017. - 31.12.2017. ГОДИНЕ

Чланом 64. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016) прописана је обавеза надлежног органа јединице локалне самоуправе да
сачињава и доставља Министарству привреде Републике Србије Информацију о
степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа
чији је оснивач, у року од 60 дана од дана истека тромесечја.

Такође, наведеном одредбом прописује се и 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.

Оснивачким актима јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш прописано је
да Градско веће Града Ниша, као надлежни орган јединице локалне самоуправе,
сачињава и доставља Министарству привреде Републике Србије Информацију о
степену усклађености планираних и реализованих активности и Анализу
пословања јавних предузећа.

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

1. Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш (скраћено пословно име ЈКП
„Медиана“ Ниш)

2. Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш
(скраћено пословно име ЈКП „Наиссус“ Ниш)

3. Јавно комунално предузеће „Горица“ Ниш (скраћено пословно име ЈКП
„Горица“ Ниш)

4. Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених
и других услуга и накнада Ниш (скраћено пословно име ЈКП „Обједињена
наплата“ Ниш)

5. Јавно комунално предузеће „Тржница“ Ниш (скраћено пословно име ЈKП
„Тржница“ Ниш)

6. Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Ниш (скраћено пословно
име ЈКП „Градска топлана“ Ниш)

7. Јавним комуналним предузећем „Паркинг-сервис“ Ниш (скраћено
пословно име ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш)



8. Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш
(скраћено пословно име ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш)

9. Јавно предузеће за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ (скраћено
пословно име ЈП „Аеродром-Ниш“ Ниш)

10. Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша (скраћено пословно
име ЈП Дирекција за изградњу града Ниша).

У складу са изнетим, наведена предузећа благовремено су  доставила
Извештаје о реализацији годишњег програма за период 01.01.-31.12.2017. године,
на обрасцима прописаним Правилником о oбрасцима тромесечних извештаја о
реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних
предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016), који су уредно попуњени и
одштампани, употпуњени пропратним актом и одлуком надзорног одбора
предузећа о усвајању, 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.

На основу достављених Извештаја, израђена је анализа пословања предузећа
у посматраном периоду (01.01.-31.12.2017. године), са описом предузетих мера за
отклањање поремећаја у пословању.

У посматраном периоду наведена јавна предузећа у највећој мери пословала
су у складу са усвојеним програмима пословања за 2017. годину, уз незнатна
одступања у реализацији планираних активности.

Значајнија одступања од параметара који су утврђени усвојеним програмима
пословања за 2017. годину, односе се на пословање ЈКП „Горица“ Ниш.

Одступања у реализацији Програма пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2017.
годину огледају се у високом степену неликвидности предузећа, високим
трошковима судских спорова и трошкова камате, блокади рачуна у дужем
временском периоду, што све указује на вишегодишње проблеме у пословању.

Оснивач, у циљу обезбеђења континуитета у обављању комуналне
делатности на територији Града Ниша, после извршене свеобухватне анализе
пословања ЈКП „Горица“ Ниш и крајем 2015. године покренуо je поступак
реорганизације предузећа.

У 2016. и 2017.години активности на реорганизацији су обухватиле промену
делатности предузећа (у наведеном предузећу остало обављање комуналне
делатности управљања гробљима и сахрањивање), промену руководства ЈКП
„Горица“ Ниш и рационализацију броја запослених.



Поред наведених мера, извршена је докапитализација предузећа којом је
основни капитал повећан за износ од 334.000.000, динара, а такође су у току
године предузимане активности на растерећењу расхода предузећа, како
смањеном реализацијом планираних трошкова, тако и редефинисањем постојећих
дуговања под повољнијим условима.

И поред наведеног ЈКП „Горица“ Ниш у периоду 01.01.-31.12.2017. године
исказује значајна одступања у односу на параметре планиране Програмом
пословања за 2017. годину, што за последицу има исказан губитак у нето износу
51.420.000 динара.

Иако параметри пословања указују на позитивне трендове у последњем
кварталу 2017. године, посебно у делу побољшања ликвидности предузећа и
смањења трошкова који се односе на тужбене захтеве и поступке извршења, а
како динамика побољшања резултата пословања није у оквирима очекиване, Град
Ниш је формирао радну групу са задатком да дефинише даље активности  на
побољшању индикатора пословања предузећа.

У том смислу, предложено је да се у  2018. години изврши додатна
реорганизација предузећа тако што би и одређен  број запослених, који обавља
послове на одржавању зеленила на гробљима, прешао у ЈКП „Медиана“ Ниш, које
је и основано за обављање комуналне делатности одржавања јавних зелених
површина, чиме би се  предузеће додатно растеретило трошкова запослених и
истовремено заокружио процес рада у предузећу и допринело стабилнијем
пословању.

Саставни део ове Анализе је Информација о степену усклађености
планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа,
друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о
јавним предузећима  чији је оснивач   Град  Ниш за период од 01.01.2017. до
31.12.2017. године.
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