
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008 и 143/2016), 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 ГрадаНиша“, број 125/2008), 

 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 04.04.2018. 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 2018. годину. 
 

II   Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и 
допунама Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2018. 
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 Хранислав Ђорђевић, из Секретаријата за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај Градске управе Града Ниша и Небојша Ловић, 
директор ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 
 
 

Број: 448-3/2018-03 
У Нишу,  04.04.2018. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

    ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 



    
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 143/2016) и члана 23. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа Дирекција за изградњу града Ниша ("Службени лист Града Ниша", 
број 141/2016-пречишћен текст), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ________ године, донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
                                                                                                                                                                                           
 
I 

 
Даје се сагласност на Програм o изменама и допунама Програма 

пословања  ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2018. годину, број 02-846,  
који је донео Надзорни одбор овог предузећа, на седници одржаној  12.03.2018. 
године 
 
 

II 
 

Решење доставити: Јавном предузећу Дирекција за изградњу  града Ниша, 
Градској управи Града Ниша - 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 ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, дана 12.03.2018. 
године, донео је Програм o изменама и допунама Програма пословања  ЈП 
Дирекција за изградњу града Ниша за 2018. годину, број 02-846  и исти је 
достављен Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на 
даљи поступак, ради добијања сагласности Скупштине Града као оснивача. 

Наведене измене и допуне Програма пословања ЈП Дирекција за 
изградњу града Ниша за 2018. годину извршене су у циљу усаглашавања 
пословања са Одлуком о раскопавању површина јавне намене, коју је 
Скупштина Града Ниша донела на седници од 06.03.2018. године.  

Предложеним изменама Програма приходи су планирани у износу од 
124.859.750 динара, а расходи у износу од 124.139.130 динара, тако да 
планирани добитак износи 720.620 динара. 

Политика запошљавања у 2018. години планирана је у складу са Уредбом 
о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 
113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015), а број запослених је у 
складу са одредбама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено 
време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017.годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 106/2017 и 18/2018).  

У циљу обезбеђења финансијских средстава за исплату солидарне помоћи 
ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених планирана су 
средства у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна 
предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије 
(„Сл.гласник РС“, број 5/2018).  

Имајући у виду ангажовање предузећа сходно одредбама Одлуке о 
раскопавању површина јавне намене, у делу инвестиционих улагања планирају 
се средства за набавку опреме и то: динамичког мерног уређаја са падајућим 
тегом за контролу сабијености тла и насутих материјала и машине за 
дијамантско бушење (керновање) бетона и асфалта, чија се вредност процењује 
на износ од 1.200.000 динара. 

Изменама и допунама Програма врши се усаглашавање  планираних 
набавки добара, радова и услуга. 

Секратиријат за финансије израдио је и доставио мишљење број 11-
728/2018  од 26.03.2018. године.   
 Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ценећи формално-правну исправност достављеног Програма, утврдио да је исти 
сачињен у складу са процедуром утврђеном 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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