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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 предузеће Завод за урбанизам Ниш (скраћено пословно име ЈП Завод
за урбанизам Ниш)
2. Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ниш (скраћено пословно име
ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш).
У складу са изнетим, наведена предузећа су доставила Извештаје о
реализацији годишњег програма пословања 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.
Значајна одступања од параметара који су утврђени усвојеним програмима
пословања за 2017.годину, односе се на одступања у износу остварених прихода у
односу на планиране приходе.
У реализацији Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2017.
годину изражена је квартална диспропорција прихода, која узрокује проблем са
текућом ликвидношћу.У првом кварталу 2017.године текућа ликвидност је на
задовољавајућем нивоу, а у другом, трећем и четвртом кварталу је побољшана на
шта је утицало закључивање и почетак реализације Уговора о обављању поверених
делатности.
Наиме, уговорима о изради планске документације, степен завршетка посла на
изради плана везан је за завршетак одређене фазе израде.По том основу је и приход
од послова на изради плана, везан за завршетак фазе посла.
Ради стварања услова који би на дужи рок обезбедили повољнију финансијску
ситуацију, активност овог предузећа усмерена је ка реализацији закључка о
покретању иницијативе у циљу уређивања статуса предузећа као регионалног
центра.
У пословању Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш у
2017.години, постоје одступања у делу остварених прихода у односу на приходе
планиране програмом пословања.Ово из разлога кашњења на изградњи станова за
социјално становање, о чему смо у претходном периоду више пута указивали овом
предузећу и Надзорном одбору предузећа на доследну примену Уговора о извођењу
радова.
Конкурс за продају и давање у закуп изграђених станова за социјално
становање на локацији у улици Мајаковског у Нишу расписан је тек у трећем
кварталу 2017.године, што је и имало за резултат мањи износ остварених прихода
од продаје у односу на годишњи план.
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