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I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

ГРАД НИШ 
Николе Пашића 24 
18 000 Ниш 
ПИБ: 100232752 
Матични број: 17620541 
 

 
 
 
 
II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ: 
 

1.  ЈКП „Медиана“ Ниш; 
2.  ЈКП „Наиссус“ Ниш; 
3.  ЈКП „Горица“ Ниш; 
4.  ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш; 
5.  ЈКП „Тржница“ Ниш; 
6.  ЈКП „Градска топлана“ Ниш; 
7.  ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш; 
8.  ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш; 
9.  ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша. 
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III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА - ПРИКАЗ ПО 
ПРЕДУЗЕЋИМА 
 

 

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА  
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2018. године 

 
Табела 1.      у 000 динара 
Ред.  
бр.  Јавно предузеће/друштво капитала Укупни приходи Укупни расходи Нето резултат 

План Реализација План Реализација План Реализација 
1 ЈКП Медиана Ниш 1.579.690 1.493.694 1.579.206 1.424.766 484 68.928 
2 ЈКП "Наиссус" Ниш 1.646.051 1.503.644 1.591.513 1.437.262 54.538 66.382 

3 ЈКП "Горица" Ниш 264.665 211.287 264.580 242.272 85 -30.985 

4 ЈКП Обједињена наплата Ниш 190.660 170.012 190.309 169.576 351 436 

5 ЈКП "Тржница" Ниш 252.557 214.520 252.148 211.665 409 2.855 

6 ЈКП "Градска топана" Ниш 2.130.284 1.881.904 2.108.159 1.861.283 22.125 20.621 

7 ЈКП "Паркинг сервис" - Ниш 389.698 353.582 388.856 343.890 842 9.692 

8 ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша 1.377.000 1.295.755 1.393.998 1.306.298 -16.998 -10.585 

9 ЈП Дирекција за изградњу града Ниша  124.860 67.770 124.139 67.595 721 175 

  УКУПНО 7.955.465 7.192.168 7.892.308 7.064.607 63.157 127.519 
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Табела 2.     у 000 динара 

Ред. 
бр.  Јавно предузеће/друштво капитала 

Број запослених  Средства за зараде  
(Бруто I) Субвенције Кредитна 

задуженост 

План Реализација План Реализација План Реализација 
Стање на 

дан 
31.12.2018. г. 

1 ЈКП Медиана Ниш 1.119 1.087 703.009 691.189 0 0 429.834 
2 ЈКП "Наиссус" Ниш 811 792 647.194 599.603 0 0 332.235 

3 ЈКП "Горица" Ниш 116 105 99.801 86.857 0 0 10.000 

4 ЈКП Обједињена наплата Ниш 139 132 112.940 101.206  0  0 0  

5 ЈКП "Тржница" Ниш 201 191 148.010 128.172 0 0 27.743 

6 ЈКП "Градска топана" Ниш 243 228 223.839 199.444 0 0 648.904 

7 ЈКП "Паркинг сервис" - Ниш 207 195 166.871 141.404 0 0 22.645 

8 ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша 123 116 113.400 105.067 0 0 0 

9 ЈП Дирекција за изградњу града Ниша  30 30 30.534 29.163 0 1.218 0 

  УКУПНО 2.989 2.876 2.245.598 2.082.105 0 1.218 1.471.361 
¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода      
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1. Пословно име: Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш  
Седиште: Ниш, Ул. Мраморска број 10  
Претежна делатност: 38.11 – Сакупљање отпада који није опасан  
Матични број: 07319649  
Програм пословања: 
Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш за 2018. 

годину број 23319/НО/115-1 донео је Надзорни одбор предузећа дана 01.12.2017. 
године, а Скупштина Града Ниша 27.12.2017. године дала сагласност Решењем 
број 06-1290/2017-15-02. 

Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. 
годину, број 9415/НО/127 донео је Надзорни одбор предузећа дана 21.05.2018. 
године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број             
06-764/2018-13-02 од 03.07.2018. године. 

Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. 
годину, број 19810/НО/137-4 донео је Надзорни одбор предузећа дана 17.10.2018. 
године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број             
06-1234/2018-16-02 од 14.11.2018. године. 

Образложење одступања:  
Укупан приход предузећа планиран је у износу од 1.579.690 динара, а 

закључно са 31.12.2018. године остварен у износу од  1.493.694 динара. 
Укупан расход предузећа планиран је у износу од 1.579.206 динара, а 

закључно са 31.12.2018. године остварен у износу од  1.424.766 динара. 
У посматраном периоду предузеће је остварило нето добит у износу од 

68.928.000 динара и пословало у највећој мери у складу са Програмом пословања 
за 2018. годину.  
 

2. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће за водовод и 
канализацију "Наиссус" Ниш 

Седиште: Ниш, Ул. Кнегиње Љубице број 1/I 
Претежна делатност: 36.00 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција 

воде 
Матични број: 07211856 
Програм пословања:  
Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2018. годину, број 44354/1 донет 

је од стране Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш на седници одржаној 
01.12.2017.године, а Скупштина Града Ниша је дана 27.12.2017. године дала 
сагласност Решењем број 06-1290/2017-17-02. 

Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 
2018.годину број 15879/1 донео је Надзорни одбор предузећа дана 27.04.2018. 
године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број              
06-764/2018-9-02 од 03.07.2018. године. 
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Образложење одступања:  
Укупан приход предузећа планиран је у износу од  1.646.051.000, а 

закључно са 31.12.2018. године остварен у износу од  1.503.644.000 динара. 
Укупан расход предузећа планиран је у износу од  1.591.513.000, а закључно 

са 31.12.2018. године остварен у износу од  1.437.262.000 динара. 
У посматраном периоду предузеће је остварило нето добит у износу од 

66.382.000 динара и пословало у највећој мери у складу са Програмом пословања 
за 2018. годину.  
 

3. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће "Горица" Ниш 
Седиште: Ниш, Ул. Шумадијска број 4  
Претежна делатност: 96.03 – Погребне и сродне активности 
Матични број: 20550635 
Програм пословања: 
Програм пословања донео је Надзорни одбор ЈКП „Горица“ Ниш за 2018. 

годину под бројем 1-4871/2-1 дана 29.11.2017. године, а Скупштина Града Ниша 
27.12.2017. године дала сагласност Решењем број  06-1290/2017-23-02.  

Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 
2018.годину број 1-1444/2 донео је Надзорни одбор предузећа дана 16.04.2018. 
године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број             
06-764/2018-8-02 од 03.07.2018. године. 

Образложење одступања:  
Укупан приход предузећа планиран је у износу од  264.665.000, а закључно 

са 31.12.2018. године остварен у износу од  211.287.000 динара. 
Укупан расход предузећа планиран је у износу од  264.580.000, а закључно 

са 31.12.2018. године остварен у износу од  242.272.000 динара. 
У посматраном периоду предузеће је остварило нето губитак у износу од 

30.985.000 динара. 
Пословање у четвртом кварталу  оптеретило је значајно повећање расхода у 

односу на приходе као резултат обавезе предузећа да резервише средства  за 
процењене трошкове судских спорова и отпремнине, те су се јавила значајна 
одступања од вредности планираних Програмом пословања за 2018. годину и  
исказан је негативан резултат на крају последњег квартала.  
 

4. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату 
комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш – ЈКП                  
"Обједињена наплата" Ниш 

Седиште: Ниш, Ул. Наде Томић број 7 
Претежна делатност: 63.11 – Обрада података хостинг 
Матични број: 20116803 
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Програм пословања:  
Програм пословања донео је Надзорни одбор ЈКП „Обједињена наплата“ 

Ниш под бројем 00-6935/1 дана 01.12.2017.године, а Скупштина Града Ниша 
27.12.2017. године дала сагласност Решењем број  06-1290/2017-21-02. 

Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш 
број 00-5573/1 донео је Надзорни одбор предузећа дана 10.09.2018. године, на који 
је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1113/2018-5-02  од 
09.10.2018. године. 

Образложење одступања:  
Укупан приход предузећа планиран је у износу од  190.660.000, а закључно 

са 31.12.2018. године остварен у износу од  170.012.000 динара. 
Укупан расход предузећа планиран је у износу од  190.309.000, а закључно 

са 31.12.2018. године остварен у износу од  169.576.000 динара. 
У посматраном периоду предузеће је остварило нето добит у износу од 

435.751 динар, а проценат наплате потраживања код комуналних предузећа у чије 
име и за чији рачун ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш врши обрачун је на нивоу 
прошлогодишњег, док приходи предузећа остварени од комерцијалних уговора 
имају тенденцију раста. 

 
5. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће за пијачне услуге 

"Тржница"  Ниш'' 
Седиште: Ниш, Ул. Ђуке Динић број 4 
Претежна делатност: 47.89 – Трговина на мало осталом робом на тезгама и 

пијацама 
Матични број: 07174306 
Програм пословања:  
Програм пословања донео је Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Ниш под 

бројем 3390/2017 дана 30.11.2017.године, а Скупштина Града Ниша 27.12.2017. 
године дала сагласност Решењем број  06-1290/2017-22-02. 

Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Тржница“ Ниш број 
367/2018 донео је Надзорни одбор предузећа дана 21.08.2018. године, на који је 
Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1113/2018-7-02 од 
09.10.2018. године. 

Образложење одступања:  
Укупан приход предузећа планиран је у износу од  252.557.000, а закључно 

са 31.12.2018. године остварен у износу од  214.520.000 динара. 
Укупан расход предузећа планиран је у износу од  252.148.000, а закључно 

са 31.12.2018. године остварен у износу од  211.665.000 динара. 
У посматраном периоду предузеће је остварило укупне приходе мање за 

15% од планираних и расходе за 14% мање од планираних, што је последица лоше 
ликвидности и сезонског карактера основне делатности у првој половини године. 
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Предузеће је у четвртом кварталу остварило позитиван финансијски резултат 
услед повећања прихода и исказало нето добит у износу од 2.855.000 динара. 

 
6. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће " Градска топлана" 

Ниш 
Седиште: Ниш, Ул. Благоја Паровића број 3 
Претежна делатност: 35.30 – Производња и дистрибуција топлотне 

енергије 
Матични број: 07216009 
Програм пословања:  
Програм пословања донео је Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш 

под бројем 8539/3 на седници одржаној дана 30.11.2017. године, а Скупштина 
Града Ниша 27.12.2017. године дала сагласност Решењем број                               
06-1290/2017-24-02. 

Програм о изменама Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 
2696/2 донео је Надзорни одбор предузећа дана 25.05.2018. године, на који је 
Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-764/2018-10-02 од 
03.07.2018. године. 

Образложење одступања:  
Укупан приход предузећа планиран је у износу од  2.130.284.000, а 

закључно са 31.12.2018. године остварен у износу од  1.881.904.000 динара. 
Укупан расход предузећа планиран је у износу од  2.108.159.000, а закључно 

са 31.12.2018. године остварен у износу од  1.861.283.000 динара. 
У посматраном периоду предузеће је пословало уз незнатна одступања у 

односу на вредности појединих позиција планираних Програмом пословања за 
2018. годину  која су последица тржишних и економских утицаја и остварило нето 
добит у износу од 20.621.000 динара. 
  

7. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" - 
Ниш 

Седиште: Ниш, Ул. Светозара Марковића број 27 
Претежна делатност: 52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају 
Матични број: 20192542 
Програм пословања:  
Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш за 2018. годину број 

3367/17 донео је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 01.12.2017. 
године, а Скупштина Града Ниша 27.12.2017. године дала сагласност Решењем 
број  06-1290/2017-20-02.  

Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш за 
2018. годину, број 1052/18 донео је Надзорни одбор предузећа дана 21.05.2018. 
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године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број             
06-764/2018-11-02 од 03.07.2018. године. 

Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш за 
2018. годину, број 1923/18 донео је Надзорни одбор предузећа дана 27.08.2018. 
године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број             
06-1113/2018-6-02 од 09.10.2018. године. 

Образложење одступања:  
Укупан приход предузећа планиран је у износу од  389.698.000, а закључно 

са 31.12.2018. године остварен у износу од  353.582.000 динара. 
Укупан расход предузећа планиран је у износу од  388.856.000, а закључно 

са 31.12.2018. године остварен у износу од  343.890.000 динара. 
У посматраном периоду предузеће је остварило нето добит у износу од 

9.691.000 динара, иако је пословало уз незнатна одступања у односу на планиране 
вредности која се у највећој мери односе на смањење приходовне стране у првом 
кварталу и директна су последица сезонског карактера појединих врста прихода.  
 

8. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни 
превоз Града Ниша Ниш 

Седиште: Ниш, Ул. Генерала Милојка Лешјанина број 8 
Претежна делатност: 49.31 – Градски и приградски копнени превоз 

путника  
Матични број: 20136674 
Програм пословања:  
Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2018. 

годину, бр. 2389/17 донео је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 
01.12.2017. године, а Скупштина Града Ниша 27.12.2017. године дала сагласност 
Решењем број  06-1290/2017-16-02. 

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП Дирекција за 
јавни превоз Града Ниша, број 1243/18 донео је Надзорни одбор предузећа дана 
04.06.2018. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем 
број 06-764/2018-12-02 од 03.07.2018. године. 

Образложење одступања:  
Укупан приход предузећа планиран је у износу од  1.377.000.000, а 

закључно са 31.12.2018. године остварен у износу од  1.295.755.000 динара. 
Укупан расход предузећа планиран је у износу од  1.393.398.000, а закључно 

са 31.12.2018. године остварен у износу од  1.306.298.000 динара. 
У посматраном периоду предузеће је остварило нето губитак у износу од 

10.585.000 динара. 
Наведени резултат последица је озбиљних проблема у обављању комуналне 

делатности градског и приградског превоза, коју је предузеће обављало до 
30.06.2018. године. Престанак обављања наведене делатности, нужно је условио и 
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промену битних параметара за пословање иако су планске позиције Програма 
пословања за 2018. годину у највећој мери добро процењене и  реализоване.  

У исказаним подацима се до усвајања извештаја  о реализацији годишњег 
Програма пословања за 2018. годину очекују одређене промене, имајући у виду да 
нису прокњижени пописи имовине и обавеза предузећа и евентуална додатна 
књижења по захтеву независног ревизора, што ће све бити обухваћено приликом 
израде финансијског извештаја за 2018. годину. 
 

9. Назив предузећа:  Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града 
Ниша 

Седиште: Ниш, Ул.7 јули број 6  
Претежна делатност:  42.99 – Изградња осталих непоменутих грађевина 

Матични број: 06118496 
Програм пословања:  
Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша број 05-5063/17 

донео је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 01.12.2017 године, а 
Скупштина Града Ниша 27.12.2017. године дала сагласност Решењем број           
06-1290/2017-19-02.  

Програм о изменама и допунама Програм пословања ЈП Дирекција за 
изградњу града Ниша, број 02-846 донео је Надзорни одбор предузећа дана 
12.03.2018. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем 
број 06-692/2018-9-02 од 22.06.2018. године. 

Образложење одступања:  
Укупан приход предузећа планиран је у износу од  124.860.000, а закључно 

са 31.12.2018. године  остварен у износу од  67.770.000 динара. 
Укупан расход предузећа планиран је у износу од  124.139.000, а закључно 

са 31.12.2018. године остварен у износу од  67.595.000 динара. 
У посматраном периоду предузеће је остварило нето добит у износу од 

175.000 динара. 
 
 

 
IV    ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 
 
 

Ова Информација обухвата параметре о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач  
Град  Ниш, а над којима Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај, као организациони део Градске управе Града Ниша, врши надзор и то: 
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1. ЈКП „Медиана“ Ниш; 
2.  ЈКП „Наиссус“ Ниш; 
3.  ЈКП „Горица“ Ниш; 
4.  ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш; 
5.  ЈКП „Тржница“ Ниш; 
6.  ЈКП „Градска топлана“ Ниш; 
7.  ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш; 
8.  ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш; 
9.  ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша. 
 
Чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

15/2016) прописана је обавеза јавних предузећа, чији је оснивач јединица локалне 
самоуправе, достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег, 
односно трогодишњег програма надлежном органу јединице локалне самоуправе 
у року од 30 дана од дана истека тромесечја. 

Чланом 64. наведеног Закона прописана је обавеза надлежног органа 
јединице локалне самоуправе да, на основу извештаја из члана 63. сачињава и 
доставља министарству информацију о степену усклађености планираних и 
реализованих активности у року од 60 дана од дана истека тромесечја. 

У складу са наведеним одредбама, предузећа из надлежности Секретаријата 
благовремено су  доставила извештаје о реализацији годишњег програма за период 
01.01.-31.12.2018. године. 

Сви извештаји су достављени на обрасцима прописаним Правилником о 
oбрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016), са 
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. 

Број запослених на неодређено време у свим јавним предузећима која су 
предмет ове информације у складу је са Одлуком о максималном броју 
запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. 
годину ("Службени лист Града Ниша", бр. 106/2017, 18/2018 и 65/2018). 

Негативне финансијске резултате на крају четвртог квартала исказала су 
предузећа ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш и ЈКП „Горица“ Ниш. 

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш исказала је нето губитак у 
износу од 10.585.000 динара.  

Наведени резултат последица је озбиљних проблема у обављању комуналне 
делатности градског и приградског превоза, коју је предузеће обављало до 
30.06.2018. године. Престанак обављања наведене делатности, нужно је условио и 
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промену битних параметара за пословање и довео до одређених одступања, те 
иако су позиције Програма пословања за 2018. годину у највећој мери добро 
процењене и  реализоване, појављују се одступања од којих се као значајнија 
издвајају трошкови амортизације и позиција стална имовина предузећа.  

Имајући у виду планиране уштеде на расходовној страни и усаглашавање са 
планираним приходима, очекивања су да у пословној 2019. години параметри 
пословања буду позитивни, уз обавезу континуираног и квалитетног обављања 
делатности. 

ЈКП „Горица“ Ниш је у пословној 2018. години исказала нето губитак у 
износу од 30.985.000 динара. 

У четвртом кварталу  пословање предузећа је оптеретило значајно повећање 
расхода у односу на приходе као резултат обавезе предузећа да резервише 
средства  за процењене трошкове судских спорова и отпремнине, те су се упркос 
дотадашњим позитивним параметрима пословања, јавила значајна одступања од 
вредности планираних Програмом пословања за 2018. годину, што је условило и 
негативан резултат на крају пословне године.  

Имајући у виду  досадашње мере које је оснивач предузео на 
реорганизацији ЈКП „Горица“ Ниш, очекује се да ће наведени расходи који 
значајно оптерећују пословање предузећа бити смањени у пословној 2019. години 
и утицати на позитивно пословање. 

Напомињемо да Град Ниш предузима континуиране активности на 
побољшању индикатора пословања, па су сва остала јавна предузећа која су 
предмет ове информације у периоду 01.01-31.12.2018. године исказала позитивне 
финансијске резултате. 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

Број: 169-10/2019-03 

Ниш, 21.02.2019. године      

      

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
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