
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), 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 Града Ниша", број 125/2008), 
 

Градско веће Града Ниша, на седници од 09.08.2019. 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 2019. годину. 
 

II Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и 
допунама Програма  пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2019. 
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 Небојша Ловић, директор ЈП Дирекција за изградњу града 
Ниша и Владиславa Ивковић, секретар Секретаријата за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај. 
 
 
 

Број:   753-16/2019-03 
У Нишу,  09.08.2019. 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, 143/2016 и 18/2019) и члана 23. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
Дирекција за изградњу града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 141/2016-
пречишћен текст и 118/2018), 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 2019. годину, број 01-2601-2/19,  који је 
донео Надзорни одбор  овог предузећа, на седници одржаној  05.07.2019. 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 05.07.2019. 
године, донео је Програм o изменама и допунама Програма пословања  ЈП 
Дирекција за изградњу града Ниша за 2019. годину, број 01-2601-2/19 и исти је 
достављен Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на 
даљи поступак, ради добијања сагласности Скупштине Града као оснивача. 

Измене и допуне програма пословања за 2019. годину извршене су у циљу 
стварања услова да предузеће у оквиру својих делатности обавља послове 
управљача пута на територији Града Ниша и постане основни носилац 
организације извршења програма у делу управљања, изградње, одржавања и 
заштите општинских путева и улица, сходно одредбама Закона о путевима 
(„Службени гласник РС“ број 41/2018 и 95/2018).  

Предложеним изменама Програма приходи су планирани у износу од 
800.636.012 динара, а расходи у износу од 798.715.392 динара, тако да планирани 
добитак пре опорезивања износи 1.920.620 динара, а нето добитак 1.813.000 
динара. 

У структури прихода највеће учешће, чак 84%, чине приходи по основу 
реализације програма радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити 
саобраћајница на територији Града Ниша.  

Планирано је да предузеће у 2019. години оствари приходе од 
Министарства заштите животне средине за реализацију Програма управљања 
Церјанском пећином у износу од 1.200.000 динара. 

Уважавајући законска и друга ограничења, расходи су планирани у износу 
од 798.715.392 динара и одговарају извршењу планираних послова. 

Како је наведено у образложењу за измену Програма,  ради успешног 
остваривања задатих циљева и планираних активности на обављању послова 
управљача пута и благовремене реализације програма изградње, заштите и 
одржавања општинских путева и улица планирано је запошљавање  20 радника, 
тако да  ће  укупан број запослених на неодређено време у предузећу износити 50. 

Секратиријат за финансије израдио је и доставио мишљење број 11-
1837/2019  од 05.08.2019. године.   
 Имајући у виду да је Програм сачињен у складу са процедуром утврђеном 
важећим прописима предлаже се доношење решења као у диспозитиву. 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И 

САОБРАЋАЈ 
 

 
СЕКРЕТАР 

 
Владислава Ивковић 
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