
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 88/2008) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 17.09.2015. 
године, доноси 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 
 

I  Прихвата се иницијатива Јавног комуналног предузећа “Горица“ 
Ниш, изнета у „Анализи пословања ЈКП „Горица“ Ниш са иницијалним 
предлогом организационих промена у предузећу“, усвојена од стране 
Надзорног одбора  ЈКП „Горица“ Ниш одлуком број 1-4939/1 од 
15.09.2015.године. 

Организационе промене ЈКП “Горица“ Ниш обухватају преузимање 
обављања следећих комуналних делатности: обезбеђивање јавног 
осветљења, одржавање улица и путева у градовима и другим насељима у 
делу одржавања хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације и 
опреме пута, одржавање јавних зелених површина и комуналне делатности 
од локалног интереса-декорације града из ЈКП „Горица“ Ниш у ЈКП 
„Медиана“ Ниш и ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш, заједно са имовином, 
запосленима и опремом неопходним за обављање истих. 

 
II  Предузећа из тачке I предузеће све неопходне активности ради 

реализације наведене иницијативе у смислу доношења одговарајућих аката. 
 
III Задужује се Управа за комуналне делатности, енергетику и 

саобраћај за израду нацрта аката органа Града Ниша у вези са реализацијом 
организационих промена из тачке I. 

 
IV Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај ће, у 

сарадњи са чланом Градског већа Града Ниша задуженим за област 
комуналних делатности, пратити предузимање активности и о томе 
редовно извештавати Градско веће, посебно имајући у виду предложени 
рок за  реализацију иницијативе.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Град Ниш је основао ЈКП “Горица“ Ниш за обављање делатности од 
општег интереса-комуналних делатности: управљање гробљима и погребне 
услуге, обезбеђивање јавног осветљења, одржавање улица и путева у 
градовима и другим насељима у делу одржавања хоризонталне, вертикалне 
и светлосне сигнализације и опреме пута, одржавање јавних зелених 
површина и комуналне делатности од локалног интереса-декорације града. 
  



 С обзиром на природу делатности и начин финансирања истих, 
структура прихода предузећа (однос сопствених прихода и прихода од 
Града 35%:65%) условљавала је зависност предузећа од Града, што је уз 
висок ниво кредитне задужености предузећа и без обзира на напоре да се 
ситуација побољша, резултовало трајно нарушеном ликвидношћу и 
онемогућило редовно функционисање ЈКП „Горица“ Ниш (нередовна 
исплата зарада и других принадлежности, високи судски трошкови, 
трошкови есконта меница добијених од ЈП Дирекције за изградњу града, 
судски трошкови, трошкови платног промета и принудне наплате).  
 Имајући у виду наведено, ЈКП “Горица“ Ниш је израдило Анализу 
пословања ЈКП „Горица“ Ниш са иницијалним предлогом организационих 
промена у предузећу, коју је усвојио Надзорни одбор предузећа одлуком 
број 1-4939/1 од 15.09.2015.године, те је иста достављена Управи за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај ради упућивања у 
процедуру прибављања сагласности Градског већа Града Ниша. 

Анализа израђена на основу података из пословања ЈКП „Горица“ 
Ниш, које су припремиле стручне службе предузећа, садржи детаљан 
преглед прихода и расхода, структуру и број запослених по секторима,  
преглед обавеза по кредитима, генезу финансијских проблема са којима се 
предузеће суочава, као и предлоге за решавање истих. 

Поред наведених аката, Управи су достављене и одлуке Надзорних 
одбора ЈКП „Медиана“ Ниш и ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш, којима су 
прихваћени и подржани предлози организационих промена у предузећу, 
који су изнети у Анализи, а у чију реализацију ће и наведена предузећа 
бити укључена. 
 Предложене мере за обезбеђивање несметаног функционисања и 
обављања комуналних делатности ЈКП “Горица“ Ниш обухватају следеће 
организационе промене:  
           1. преузимање обављања комуналне делатности одржавања јавних 
зелених површина из ЈКП „Горица“ Ниш у ЈКП „Медијана“ Ниш, са 
имовином, опремом и запосленима неопходним за обављање наведене 
делатности; 

2. преузимање обављања комуналних делатности обезбеђивање 
јавног осветљења, одржавање улица и путева у градовима и другим 
насељима у делу одржавања хоризонталне, вертикалне и светлосне 
сигнализације и опреме пута и комуналне делатности од локалног 
интереса-декорације града из ЈКП „Горица“ Ниш у ЈКП „Паркинг-сервис“ 
Ниш, са имовином, опремом и запосленима неопходним за обављање 
наведених делатности; 

3. ЈКП „Горица“ Ниш обављало би комуналну делатност управљања 
гробљима и погребне услуге, са имовином, опремом и запосленима 
неопходним за обављање наведених делатности; 

Издвојене делатности несметано би се обављале у оквиру нових 
предузећа без нарушавања њихове финансијске структуре, посебно 
имајући у виду у сличност у структури потребне радне снаге и средстава за 



рад.       
Истовремено, на овај начин би се постигла повољнија структура 

прихода ЈКП „Горица“ Ниш и смањила зависност од буџета Града, што би 
текућу ликвидност ЈКП „Горица“ Ниш вратило на оптимални ниво и 
обезбедило потпуну финансијску одрживост.  
 На основу наведеног,  а имајући у виду обавезу Града Ниша да као 
јединица локалне самоуправе на својој територији обезбеди обављање 
комуналних делатности у складу са важећом регулативом, као и обавезу 
Града Ниша да, као оснивач јавних комуналних предузећа обезбеди 
оптимално пословање истих, Градско веће Града Ниша доноси закључак 
као у диспозитиву. 
 
Број: _____________ 
У Нишу,  17.09.2015. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

           ПРЕДСЕДНИК 
 
 

  Проф. др Зоран Перишић  
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JKn"ME,lJ,~AHA"H~W
5poj: 14276/HO/48-2
,lJ,aTYM: 16.09.2015.roAMHe

QF-E-005

Ha OCHOBY-rnaua 26. CTaTYTa JKn "MeA~Ha" Hnui ~ oanaurhe-sa no 3aKoHY HaA30pH~

OA6op JKn "MeA~aHa" Hnui a Ha OCHOBYAon~ca Ynpaae aa KOMYHaIlHe AeIlaTHOCT~, enepreraxy
~ caobpaha] OA 15.09.2015. rOA~He nOA 6pojeM 3643-1/2015-09 a Y Be3~ AOCTaBIbeHor
~H~LI~jaIlHor npeanora aa opraH~3aLl~oH~M npoueuaua Y JKn .J'opaua., H~w ~ AOCTaBIbeHe
AHaIl~3e nocnoaa-sa, AOHOC~ cneziehy:

O,lJ,flYKY CA 05PA3flO>KEtbEM

1. HaA30pH~ OA6op JKn "MeA~Ha" Haui nOAP>KaBa ~H~LI~jaIlH~ npeanor JKn .Fopaua., Hnui
na ce CXOAHO3aKOHCK~M oBIlaWnel-b~Ma ~3BPW~ peopraauaauaja oaor APywTBa xoje ~Ma

o36~IbHe npobneve Y nOCIlOBal-bY xao Ba>KaHKOMYHaIlH~ cy6jeKT Y rpaay Haury, npe csera

xao Ba>KaHneo KOMYHaIlHor C~CTeMa rpaaa Hnuia.

2. HaA30pH~ OA6op JKn "MeA~Ha" H~w xao WTO je n03HaTO HEMA 3aKOHCK~Xoanaurhe-sa
H~T~ npeuernx oanauihe-sa no 3aKoHY OA crpaue OCH~Ba4a - rpaaa Hauia Aa AOHOC~

6~IlO KaKBe OAIlYKe xoje ce onuoce aa nocnosa-se apyrax npaspenuo - KOMYHaIlH~x

cy6jeKaTa na Y TOM CM~CIlY o4eKyje npeU~3Ha ynYTCTBa ~ 0AIlYKe OCHVlBAYA ca jacHoM

opjearauajora ~ cnpeuaouihy Aa nowon-e Y npesaaanaxe-sy HaCTaIl~X npofineraa Y
nOCIlOBal-bY JKn .Fopaue.,

3. HaA30pH~ OA6op JKn "MeA~Ha" je carnacau ca CB~M peoprauaaauaoaav nocrynuaua
KOj~ he o6jeA~H~T~ TeXHOIlOWKe KOMYHaIlHe npouece Y rpany Y jeAHY rexaonourxy LleIl~HY
xo]a ~Ma [acao MepIb~Be paaue napauerpe ~ jacay eKoHoMcKY onpaBAaHOCT.

4. Cnperauocr JKn "MeA~Ha" Haui Aa aKT~BHO y-recrayje Y CB~M npouecaua
peopraaasauaje JKn .Fopnua., na ~ Y npeY3~Mal-bY opeheaor npoue+rra KOMYHaIlH~x

AeIlaTHOCT~ 3aCH~Ba ce Ha 4~l-beH~LI~ na je JKn .Fopaua., H~w HACTAnA ~3ABajafbeM
~3 JKn "MeA~Ha" Haui na npofineve OBe cf:>~pMe oceha ~ xao csoje npocneue. ,lJ,a6~ ce

OBa cnpeMHOCT npersopana Y aKLI~jy ~ KOHKpeTHYnOMon HaA30pH~ OA6op JKn "MeA~Ha"
Haui ~HC~CT~pa Ha TeXH~4KO rexaonouixo] ~ cf:>~HaHc~jcKoj aHaIl~3~ nocrojeher era-sa
npe csera Y JKn .Fopnua., H~w ca npeLlLl~3H~M EIla6opaTOM 0 onpaBAaHOCT~ 6~IlO xor
pe~H>Kefbep~r npoueca KOj~ je Y Kpajl-beM MO>Ke aaepurnru ~ npanaja-sera HeK~X

nOCIlOBH~X LleIl~Ha ~ KOMYHaIlH~X AeIlaTHOCT~ KOj~ uehe yrpoaaru cf:>~HaHc~jcKY ~

TeXHOIlowKY crafianaocr JKn "MeA~He" Haui.

5. HaA30pH~ OA6op ~CT~4e 4~l-beH~LlY na JKn "MeA~Ha" H~w ~aKO ~cKa3yje n03~T~BaH

TpeHA Y 3aAl-be ABe roA~He nocnoaa-sa ~Ma caoje npobneue KOj~ ce npe csera on-roce Ha

orpouasa cf:>~HaHc~jcKa norpaxaea-sa npeva rpany Y ~3HOCY OA np~6Il~>KHO 480.000.000
A~Hapa ~ penarasao B~COKY KpeA~THY 3aAY>KeHOCT Y B~C~H~ OA npeko 200.000.000
A~Hapa. AKO ce osa] TpeHA HaCTaB~ ~ He Aof]e AO o36~IbH~X cf:>~HaHc~jcK~x ~3M~pefba

ofiaseaa rpaaa npeua JKn "MeA~H~" MO>Ke Aon~ AO o36~IbH~X npooneva Y



IlVlKSVlAHOCTVIHap04V1TOaxe Y rope wanoxeuo] np06neMaTVll...\VInohe AO npeY3V1Mat-ba aeher
6poja paAHVlKa JKn .Fopnua., HVlW VI ako npa TOMe npeyswe senVl 6poj
aAMVlHVlCTpaTVlSHVlXpaAHVlKa.

6. HaA30pHVI OA60p JKn "MeAVlHa" HVlw 3aAY)l<yje AVlpeKTopa VIcTpY4He cIlY)l<6e npenyaeha
na ce MaKCVlManHO aaraxcyjy y npouecy peopraansauaje JKn" rOpVll...\a" HVlW, y
Vl3HaIla)l<et-by OnTVlManHVlX pewelba xoja he 3aAOSOfbVlTVl 06e crpaae, npexo Ynpase aa
KOMYHaIlHe AenaTHOCTVl, eueprernky VI caotipahaj a Hap04VlTo y Vl3paAVl EIla60paTa
onpasAaHocTVl «ao Vl Vl3sewTaja a cpVlHaHcVljcKVlx Vl TeXHOIlOWKVlM nOTeHl...\VljaIlVlMa
cerweuraruuix TeXHonOWKVlX jeAVlHVlL\a JKn .Topaua., HVlw KaKO 6Vl WTO 6e360IlHVlje Vl ca
WTO Malbe onrepehe-sa AOWIlO AO npenacka oApef]eHVlx KOMYHaIlHVlx AeIlaTHOCTVI y OKSVlP
JKn "MeAVlHae" Hnur. Flocefiao ce crasrsa akueuara Ha Vl3sewTaj VI aHaIlVl3Y TpeHYTHor
cpVlHaHcVljcKor craa.a JKn .J'opuua., HVlW rpefia na ypaAVI (WTO xVlTHVlje) He3aSVlCHVI
pesVl30p y3 y-ieurhe npencraaunxa JKn "MeAVlHa" HVlW.

7. HaA30pHVl OA60p JKn "MeAVlaHe" He MO)l<e npnxsarnrn uoaa cpVlHaHcVljcKa AOAaTHa
3aAY)l<VlSat-ba no OCHOSY npeY3VlMat-ba onpeheue paAHO-TeXHonOWKe uermse ca
oApef]eHVlM 6pojeM paAHVlKa KOMYHaIlHor npoueca KOjVlrpeuyn-o ofiaersa JKn .Fopnua.;

8. 3aAY)l<yje ce AVlpeKTOp npenyaeha na a CSVlMAeWaSat-bVlMa Vl npeAY3eTVlM aKTVlSHOCTVlMa
ooaeeurrasa osaj HaA30pHVl OA60p VIHaAIle)l<He VlHCTVlTYl...\Vljey rpaay (CKynwTVlHY rpana
Haur.rpanoaa-remuuca, 3aMeHVlKa rpaaoua-reruraxa, rapacxo sene Vl T.A) «ao VlAa sarpaxa
CTPY4HO MVlWfbelbe VI caser OA jasuor npasobpaaanaurrea y npasHVlM paAt-baMa VI
npouenyparaa.

HAA30PHVl OA50P JKn"MEAVlAHA"HVlW

CEAHVlKHAA30PHorOA50PA
,~~o

rojeenh
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Ynpaea 3a KoMyHanHe AerarHocrl,r,
eHeprerxKy n cao6pahaj
18000 Hl4ut
yn. l-exepana Mnnojra leurjaxnxa 11a

flPEAMET: Ynyhnaaue Ha Aarby HaAnexHocr

fiocraaruanao Bau 5 npnuepaKa y opnrhnany Axanh3e nocfloBaba JKll ,,|-opur1a" HnuJ ca
nnnqnjanHuM npegnoroM opraHnsaqhoHnx npoMeHa y npegyoehy 6p. 1-4938 oA 14.09.2015.ro9.
ca O4nyxotr,t HagsopHor oA6opa JKn ,,Fopnqa" Hr,rlu o yceajauy ucre 6p. 1-493911 oA
15.09.201 .roA. Ha Aarby Ha4nexHocr.

C nourogabe[il

NPEKTOP



"
Ha ocxoey qnaHa 25 Craryra JKfl ,,l-opuqa" HnuJ, Hagsopnu oR6op JKfl

,,|-opr4qa" Hnur, xa caojoj 25.ceAnnqu oApxaHoj 4ana 15.09.2015.ro4., goneo je
cne4ehy

oAnyKy

1.

Ycaaja ce Axanusa nocnoBaba .JKn ,,Fopr4qa" Hnur ca unuqujannnu
npegaoroM opraHn3aUnoHnx npoMeHa y npegysehy 6poj 1- 4938 oA
14.09.2015.ro9., roja je cacraBHu Aeo oBe OAnyre.

2.

Sag)firyjy ce crpyr{He cnpr6e flpaeror n EroxorvrcKor ceKropa Aa caquHe
noce6xe ame rojuu he ce Ha 6nnxr HaqnH perynucarx npaBHr4 u Qunaxcujcru
oAHocr4 Metly npegyaehuua .

3.

Onnyr<y AocraBunl l-pagcrou aehy, Ynpaeu 3a KoMyHanHe AenarHocrr4,
eHeprernKy u cao6pahaj, Cexropy npaBHlrx nocnoBa u Cerropy eKoHoMcKr4x
nocnoBa paAu Aarbe peannsaqnje.

6poj: I - 4939t1
Y Hnuy, 15.09.2015.

\

\.

Hagsopnr og6op JKI'I ,,|-oprqa" Hrut
flpegcggaeajyhu



AHAJ|]43A nOCnOBAIbA JKn ,,fOPl4qA" Hlrllll
GA 14H 14U14JAJ| Hn M n PEAnOTOM

oPrAHU3Aql4OHnX nPOMEHA y nPEEy3Ehy

Y Hnury, cenrena6ap 2015.rotr.



ЈКП  „Горица“ Ниш основана је 01.07.2009. године одлуком Скупштине Града 
Ниша и поверене су јој  делатности одржавања јавног  зеленила,  погребне услуге, 
одржавање саобраћајне сигнализације и јавне расвете.

Од самог формирања овог предузећа, били су присутни финасијски проблеми, 
јер су деобним билансом преузете обавезе у висини од 76.773.412 динара у односу 
на потраживања која су износила 33.783.424 динара.  Овакав тренд односа обавеза 
и потраживања имао је неповољан утицај на даље пословање предузећа, а посебно 
у  домену ликвидности,  јер  је  требало  најпре  финансирати  трошкове  реализације 
авансираних радова и услуга а потом исплатити зараде и остале трошкове.

Структура прихода предузећа (однос сопствених прихода и прихода од Града 
35%:65%) условљавала је велику зависност предузећа од Града, заједно са дугачким 
периодом наплате потраживања од оснивача, утицала је на неликвидност предузећа, 
што је решавано  узимањем скупих, краткорочних кредита за текућу ликвидност са 
веома  неповољним  каматним  стопама, уместо  изналажења  других  решења  и 
побољшања комуникације са оснивачем. 

Ово истичемо не са намером да се изналази оправдање за ситуацију у којој се 
ово предузеће тренутно налази, већ да се у оцени општег стања има у виду да је сам 
почетак  рада  предузећа  у  2009.  години  био  оптерећен  високим  краткорочним 
обавезама из претходног периода. 

Због свега изнетог, пословна 2013. година је завршена са потраживањем ЈКП 
Горица  Ниш према  оснивачу  у  износу  од  133.764.274  динара,  а  камата  која  је 
плаћена пословним банкама, без смањења главнице дуга, у износу од 21.626.366 
динара.

Пословном  политиком  садашњег  руководства  дошло  је  до  одређених 
позитивних  померањау  односу  на  2013.  годину,  што  илуструју  следећи  упоредни 
подаци:

Број радника у ЈКП „Горица“ Ниш износио је 486 на неодређено време и 61 на 
одређено време, а да је на данашњи дан број радника на неодређено време 453 а на 
одређено 24, што говори о поступању по препоруци о смањењу броја запослених.

Кредитна  задуженост  је  била  116.  853.707  динара,  а  тренутно  износи 
67.712.800 што показује да смо и поред веома тешке економске ситуације смањили 
кредитну  задуженост  за  око  49.000.000  динара.  Разматрана  је  и  опција 
рефинансирања затечених кредита, али економски параметри које банке узимају у 
обзир, нису дозвољавале додатно задуживање.

Дуговања  према  пословним  партнерима  и  добављачима  износила  су 
101.415.911  динара,  те  су  многи  прибегли  наплати  својих  потраживања  судским 
путем,  што  је  довело  до  непланираног  повећања  финансијских  расхода.  У  овом 
тренутку потраживања добављача  и  партнера  износе 77.810.000,  што  говори  о 
пословној  политици садашњег  менаџмента и  чињеници да обавезе у  том смислу 
такође смањене.
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Обавеза  из  ранијег  периода  у  износу  од  45.617.616  динара, која  је
додатно  оптеретила  пословање  ЈКП  „Горица“  Ниш и  угрозила  њено
функционисање, настала је исплаћивањем зарада без уплате обавезног пореза
и доприноса на зараде. У сарадњи са оснивачем одмах је исплаћено више од
половине  ове  обавезе  а  за  другу  половину  направљен  репрограм,  до  чије
потпуне реализације је остало још 4 рате. 

Менаџмент ЈКП „Горица“ Ниш је у потпуности примењује мере штедње и
рационализације и у потпуности  поштује  став  о  замрзавању  запошљавања
нових  радника.  Висина  зараде  запослених,  како  у  менаџменту  тако  и
производних  радника,  иако  је  једна  од  најнижих  од  свих  предузећа  чији  је
оснивач  Град,  није  повећавана  у  претходном  периоду.  Издаци  за  трошкове
репрезентације  су  смањени  за  60  %,  иако  је  због  делатности  предузећа
репрезентација специфична у односу на друга предузећа ( букети цвећа, венци,
цветни аранжмани ……). Укинуте су дневнице за службена путовања, сем за
возаче  погребних  возила  због  специфичности  посла,  а  и  сама  путовања  су
сведена на минимум. Такође су смањени издаци за спонзорства и донаторства
за  40  %  као  и  издаци  за  уговоре  о  делу  за  25%,  с  тим  да  ова  умањена
планирана средства нису искоришћена.

Последица  горе  наведене  ситуације  у  коју  је  предузеће  запало  је
кашњење у исплати зараде запосленима и остваривање других права по основу
рада.  Велики проблем са којим се суочава предузеће од почетка 2015. године
су и тужбе радника за неисплаћене личне дохотке, који у овом моменту касне 3
месеца,  а  стварају  велике  додатне  трошкове.  До  сада  у  2015.  години  ови
трошкови су  достигли износ од 16.000.000 динара.  Такође јако  отежава рад
предузећа  и  принудна  наплата  пореза  и  доприноса  за  зараде  од  стране
Пореске управе, јер закон прецизира да се без обзира на исплату зарада они
морају измирити. На тај начин, рачун ЈКП „Горица“ Ниш је велики број дана у
блокади јер износ за те сврхе је око 11.000.000 динара на месечном нивоу.

Укупни  финансијски  расходи  у  које  спадају  камате,  трошкови  есконта
меница  добијених  од  ЈП  Дирекције  за  изградњу  града,  судски  трошкови,
трошкови платног промета и принудне наплате, достигли су ниво од 36.525.302
динара у 2014. години. 

Сходно до сада наведеним подацима сматрамо да је трајно нарушена
ликвидност и функционисање ЈКП „Горица“ Ниш. Да би се омогућило несметано
одвијање комуналних делатности које су поверене овом предузећу неопходне
су организационе промене. 

Извршена је анализа пословања сваког сектора појединачно и исказана у
следећој табели:
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ПРИХОДИ  ПО СЕКТОРИМА ЗА 2009 и 2010 ГОДИНУ

ПРИХОДИ  СЕКТОРА
% УЧЕШЋА

2009 2009 2010 2010/2009

1 СEKTOР  "ЗЕЛЕНИЛО"  103.499.879,00 90.470.975,62 194.152.796,38 188% 40%

2 СЕКТОР „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“ 75.839.201,00 81.437.150,49 187.552.532,60 247% 38%

3 СЕКТОР "СИГНАЛИЗАЦИЈА" 41.440.847,00 44.260.825,46 81.264.676,85 196% 17%

4 ТЕХНИЧКИ  СЕКТОР  И ИТ 8.219.838,00 5.800.858,48 10.070.931,23 123% 2%

5 ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1.500.527,00 1.378.991,00 17.097.555,45 1139% 3%

УКУПНИ ПРИХОДИ  230.500.292,00 223.348.801,05 490.138.492,51 213% 100%

План 
прихода 

Остварени 
приходи

Остварени 
приходи

Реализа
ција

У 
ПРИ ХОДИМА

ПРИХОДИ  ПО СЕКТОРИМА ЗА 2011 ГОДИНУ

ПРИХОДИ  СЕКТОРА
% УЧЕШЋА

2010 2011 2011 2011/2010

1 СEKTOР  "ЗЕЛЕНИЛО"  194.152.796,38 242.389.038,00 215.969.944,61 112% 43%

2 СЕКТОР „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“ 187.552.532,60 194.410.307,00 189.395.446,41 101% 38%

3 СЕКТОР "СИГНАЛИЗАЦИЈА" 81.264.676,85 93.194.883,00 78.480.453,50 97% 16%

4 ТЕХНИЧКИ  СЕКТОР  И ИТ 10.070.931,23 11.246.079,00 9.064.368,17 90% 2%

5 ОСТАЛИ ПРИХОДИ 17.097.555,45 1.096.320,48 5.256.357,09 31% 1%

УКУПНИ ПРИХОДИ  490.138.492,51 542.336.627,48 498.166.569,78 102% 100%

Остварени 
приходи

План 
прихода 

Остварени 
приходи

Реализац
ија

У 
ПРИХОДИМА
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ПРИХОДИ  ПО СЕКТОРИМА ЗА 2012 ГОДИНУ

ПРИХОДИ  СЕКТОРА
% УЧЕШЋА

2011 2012 2012 2012/2011

1 СEKTOР  "ЗЕЛЕНИЛО"  215.969.944,61 241.783.095,00 229.292.972,00 106% 42%

2 СЕКТОР „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“ 189.395.446,41 192.962.299,00 181.332.676,00 96% 33%

3 СЕКТОР "СИГНАЛИЗАЦИЈА" 78.480.453,50 100.533.594,00 112.301.466,00 143% 20%

4 ТЕХНИЧКИ  СЕКТОР  И ИТ 9.064.368,17 12.060.576,00 10.758.413,92 119% 2%

5 ОСТАЛИ ПРИХОДИ 5.256.357,09 3.500.000,00 18.467.832,32 351% 3%

УКУПНИ ПРИХОДИ  498.166.569,78 550.839.564,00 552.153.360,24 110% 100%

Остварени 
приходи

План 
прихода 

Остварени 
приходи

Реализац
ија

ПРИХОДИ  ПО СЕКТОРИМА ЗА 2013 ГОДИНУ

1 ПРИХОДИ  СЕКТОРА
% УЧЕШЋА

2012 2013 2013 2013/2012 У ПРИХОДИМА

СEKTOР  "ЗЕЛЕНИЛО"  229.292.972,00 270.674.652,00 213.219.464,07 92% 43%

СЕКТОР „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“ 181.332.676,00 172.597.776,00 168.761.915,77 93% 33%

СЕКТОР "СИГНАЛИЗАЦИЈА" 112.301.466,00 146.045.873,00 118.701.747,97 106% 23%

ТЕХНИЧКИ  СЕКТОР  И ИТ 10.758.413,92 / / / /

ОСТАЛИ ПРИХОДИ 18.467.832,32 1.000.000,00 6.068.261,88 32% 1%

УКУПНИ ПРИХОДИ  552.153.360,24 590.318.301,00 506.751.389,69 92% 100%

Остварени 
приходи

План 
прихода 

Остварени 
приходи

Реализа
ција



                          ПРИХОДИ ПО СЕКТОРИМА ЗА ПЕРИОД 
                                      01.01.2015 - 31.08.2015 ГОД.
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ПРИХОДИ  ПО СЕКТОРИМА ЗА 2014 ГОДИНУ

ПРИХОДИ  СЕКТОРА
% УЧЕШЋА

2013 2014 2014 2013/2014 У ПРИХОДИМА

1 СEKTOР  "ЗЕЛЕНИЛО"  213.219.464,07 257.960.011,46 197.290.549,24 93% 40%

2 СЕКТОР „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“ 168.761.915,77 177.687.012,00 190.625.341,10 113% 39%

3 СЕКТОР "СИГНАЛИЗАЦИЈА" 118.701.747,97 119.965.440,00 96.402.664,14 81% 20%

4 ОСТАЛИ ПРИХОДИ 6.068.261,88 13.913.258,54 7.474.071,66 121% 1%

УКУПНИ ПРИХОДИ  506.751.389,69 569.525.722,00 491.792.626,14 97% 100%

Остварени 
приходи

План 
прихода 

Остварени 
приходи

Реализа
ција

ПРИХОДИ  СЕКТОРА

01.01.2015. - 31.08.2015

1 СEKTOР  "ЗЕЛЕНИЛО"  103.909.291,80

2 СЕКТОР „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“ 90.946.452,08

3 СЕКТОР "СИГНАЛИЗАЦИЈА" 57.421.444,61

4 ОСТАЛИ ПРИХОДИ 556.409,87

УКУПНИ ПРИХОДИ  252.833.598,36

Остварени 
приходи



-  Пословни  приходи  бележе  пад  од  2013  године  док  су  финансијски
приходи у истом периоду били у приближно истом износу.

- Треба напоменути да је 2012 година обрачуната и приходована камата
за             2011 и 2012 годину у износу од 24.668.000,00 да би на крају 2013 год.
биле дате на индиректан отпис (исправка потраживања) ради се о камати на
потраживање која су  била ненаплатива (Град,Управе,Општине...) што је један
од  главних  разлога  лоших  пословних  резултата.  Истовремено,  финансијски
расходи  бележе  константни  раст  (камате  на  неизмирене  обавезе  преме
повериоцима) посебно од узимања кредита 2010 године.
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Табеларни приказ прихода и расхода за период од 01.07.2009 – 31.12.2014 год. 

(у хиљадама)

ПРИХОДИ РАСХОДИ Индекс
Р.бр. Година Пословни Финансијски Остали Укупно Пословни Финансијски Остали Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2009 222.160 75 1.113 223.348 220.222 1.395 1.526 223.143 99,91%

2 2010 472.710 7.570 9.858 490.138 479.050 5.936 4.917 489.903 99,95%

3 2011 489.040 605 7.069 496.714 492.698 15.028 3.676 511.402 102,96%

4 2012 523.123 24.668 4.362 552.153 511.102 21.306 19.608 552.016 99,98%

5 2013 495.144 6.578 5.029 506.751 507.681 26.480 28.033 562.194 110,94%

6 2014 484.134 6.149 1.510 491.793 479.111 30.759 11.876 521.746 106,09%

УКУПНО: 2.686.311 45.645 28.941 2.760.897 2.689.864 100.904 69.636 2.860.404 103,60%



  - Почев од 2012 године Буџет Града Ниша смањио је своје учешће у
апсолутном износу у укупним приходима предузећа док  проценат учешћа у
укупним приходима варира од 44% (2011 године) до 61% (2013 године).

   - Истовремено од 2012 год. падају и приходи остврени из сопствених
извора због  поменуте тешке финансијске ситуације.
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Табеларни приказ остварених прихода предузећа од Буџета града
Ниша по годинама у хиљадама

Р.бр. Година Врста прихода Износ % учешћа
1 2009 Буџет града 127.863.448 57%

2 Сопствени извори 95.485.352 43%

3 Укупно: 223.348.800 100%

4 2010 Буџет града 258.028.506 53%

5 Сопствени извори 232.109.986 47%

6 Укупно: 490.138.492 100%

7 2011 Буџет града 218.187.586 44%

8 Сопствени извори 279.978.983 56%

9 Укупно: 498.166.569 100%

10 2012 Буџет града 312.837.133 57%

11 Сопствени извори 239.316.226 43%

12 Укупно: 552.153.359 100%

13 2013 Буџет града 307.045.034 61%

14 Сопствени извори 199.706.355 39%

15 Укупно: 506.751.389 100%

16 2014 Буџет града 285.289.410 58%

17 Сопствени извори 206.503.215 42%

18 Укупно: 491.792.625 100%
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ПРЕГЛЕД ВЕЋИХ ТРОШКОВА ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2009.- 31.12.2014. год

01.01.- 31.12.2014.год 36525302
553 55910 55911 55913 55914 55916 55917 55929 5620 56210 5622 5623 5626 5627 5628 5625 и 5621 5694 577 5642

1184786 569753 404454 2174178 722084 1142612 180000 111111 8450894 1824663 375724 1606399 3340009 7257786 260806 2619425 3169191 457784 673643

01.01.- 31.12.2013.год 31434529

1954175 / / 1474846 7618 6800 / 59518 11379500 159897 760226 568055 547129 8518480 403712 152780 3873329 588040 980424

01.01.- 31.12.2012.год 25359593

1922608 / 6000 862165 82867 / / 158582 13493178 / 705089 333293 / 4033308 323696 183685 691286 944004 1619832

01.01.- 31.12.2011.год 19577672

1792925 / / / 463273 / / 266931 8496075 / 687671 148817 / 4673023 268799 157031 / 1381767 1241360

01.01.- 31.12.2010.год 8582680

1492777 / / / 364807 / / 138753 3643345 / 513242 163076 / 274384 88894 / 691028 1212374

01.07.- 31.12.2009.год 2821740

474107 / / / 170892 / 312749 141892 457996 / 252974 25909 / / 10929 321 / 77250 896721

8821378 569753 404454 4511189 1811541 1149412 492749 876787 45920988 1984560 3294926 2845549 3887138 24756981 1267942 3202136 7733806 4139873 6624354
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су дским 

споровима

расход 
камата на 

дозвољени 
мину с

остали 
расход  
камата - 

за кредите

расход 
камата за 
неплаћени 

ПДВ и 
порезе и 

доприносе

трошк. 
Есконтов. 

меница

расх.по 
осн. Расх. 
мат. робе-  

прод и 
малопр. 

Обј.

расходи 
кам. по 
основ у  
ефеката 
валу тне 
клау зу ла

троск. 
пров изије 
платног 
промета

трошк. 
су дских 
извршите

ља

трошк. 
адвокат. 

у слуга по 
ту жбама

трошк. 
су дских 
такси по 
ту жбама 

су дски 
трошк. и 
трошков и 
вештач.

трошк. 
посту пка 

и 
прину дне 
наплате

троск.на 
име 

неизмир. 
Обавеза 
у  року

Остали 
нематер. 
Троск. – 
филмски 
су срети

редовна 
камата по 
кредитима 
старо за 

ново

трошк. 
камата 

репрогр. - 
неблаговр. 
Плацени  

пор.и допр.
расходи 
камата

камате из 
ДПО 

добављача

камате по 
су дским 

споровима

расход 
камата на 

дозвољени 
мину с

остали 
расход  
камата - 

за кредите

расход 
камата за 
неплаћени 

ПДВ и 
порезе и 

доприносе

трошк. 
Есконтов. 

меница

расх.по 
осн. Расх. 
мат. робе-  

прод и 
малопр. 

Обј.

расходи 
кам. по 
основ у  
ефеката 
валу тне 
клау зу ла

троск. 
пров изије 
платног 
промета

трошк. 
су дских 
извршите

ља

трошк. 
адвокат. 

у слуга по 
ту жбама

трошк. 
су дских 
такси по 
ту жбама 

су дски 
трошк. и 
трошков и 
вештач.

трошк. 
посту пка 

и 
прину дне 
наплате

троск.на 
име 

неизмир. 
Обавеза 
у  року

Остали 
нематер. 
Троск. – 
филмски 
су срети

редовна 
камата по 
кредитима 
старо за 

ново

трошк. 
камата 

репрогр. - 
неблаговр. 
Плацени  

пор.и допр.
расходи 
камата

камате из 
ДПО 

добављача

камате по 
су дским 

споровима

расход 
камата на 

дозвољени 
мину с

остали 
расход  
камата - 

за кредите

расход 
камата за 
неплаћени 

ПДВ и 
порезе и 

доприносе

трошк. 
Есконтов. 

меница

расх.по 
осн. Расх. 
мат. робе-  

прод и 
малопр. 

Обј.

расходи 
кам. по 
основ у  
ефеката 
валу тне 
клау зу ла

троск. 
пров изије 
платног 
промета

трошк. 
су дских 
извршите

ља

трошк. 
адвокат. 

у слуга по 
ту жбама

трошк. 
су дских 
такси по 
ту жбама 

су дски 
трошк. и 
трошков и 
вештач.

трошк. 
посту пка 

и 
прину дне 
наплате

троск.на 
име 

неизмир. 
Обавеза 
у  року

Остали 
нематер. 
Троск. – 
филмски 
су срети

редовна 
камата по 
кредитима 
старо за 

ново

трошк. 
камата 

репрогр. - 
неблаговр. 
Плацени  

пор.и допр.
расходи 
камата

камате из 
ДПО 

добављача

камате по 
су дским 

споровима

расход 
камата на 

дозвољени 
мину с

остали 
расход  
камата - 

за кредите

расход 
камата за 
неплаћени 

ПДВ и 
порезе и 

доприносе

трошк. 
Есконтов. 

меница

расх.по 
осн. Расх. 
мат. робе-  

прод и 
малопр. 

Обј.

расходи 
кам. по 
основ у  
ефеката 
валу тне 
клау зу ла
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                                         ПРЕГЛЕД ВЕЋИХ ТРОШКОВА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015.- 31.08.2015. год

01.01.- 31.01.2015.год
553 55910 55911 55913 55914 55916 55917 55929 5620 56210 5622 5623 5626 5627 5628 5625 и 5621 5694 577 5642

425205,24 / / / 300923 9505 / / 500000 246543 15478 45440 867999 374309 245722 238548 / 9431 /

01.02.- 28.02.2015.год

169351 77265 / 221098 99513 223487 200000 / 524551 258623 10409 2590 251021 454731 5399 902615 920860 23444 /

01.03.- 31.03.2015.год

102767 34771 / 493198 502748 192148 / / 597414 271335 30286 26378 3632408 1083927 3347 1427857 / 47062 /

01.04.- 30.04.2015.год

88038 / / 9901 91898 1598896 / / 103836 284909 12007 15511 155147 568526 2641 98408 / 28867 /

01.05.- 31.05.2015.год

97780 / / 226580 39200 1751464 / / 594683 297627 27030 12119 126143 610934 35837 831576 / 13018 /

01.06-30.06.2015.год

64905 4320 / 443089 62059 3510096 / / 601582 223225 17612 2538 442370 588061 56003 855109 / 8501 /

01.07-31.07.2015.год

99322,79 / / 246787,85 119110 7842327,29 / / 13926,92 409646,2 7812,85 111130,41 706824,12 1100559,76 8857,83 575824,46 / 14587 /

напомена: конта 55910 и 55916 приказана су збирно у салду конта 55916 за месец јул

01.08-31.08.2015.год

15.839 / 1.530 323.383 236.576 2.815.850 240.000 / / / / 1.900 1.660 / / 189.843 / / /

01.01-31.08.2015.god

#VALUE! 116.356 1.530 #VALUE! 1.452.027 #VALUE! 440.000 / #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 920.860 144.860

троск. 
провизије 
платног 
промета

трошк. 
су дских 
извршите

ља

трошк. 
адвокат. 

у слу га по 
ту жбама

трошк. 
су дских 
такси по 
ту жбама 

су дски 
трошк. и 
трошкови 
вештач.

трошк. 
посту пка и 
прину дне 
наплате

троск.на 
име 

неизмир. 
Обавеза у  

року

Остали 
нематер. 
Троск. – 
филмски 
су срети

редовна 
камата по 
кредитима 
старо за 

ново

трошк. 
камата 

репрогр. - 
неблаговр. 
Плацени  

пор.и допр.
расходи 
камата

камате из 
ДПО 

добављача

камате по 
су дским 

споров има

расход 
камата на 

дозв ољени 
мину с

остали 
расход  
камата - 

за кредите

расход 
камата за 
неплаћени 

ПДВ и 
порезе и 

доприносе

трошк. 
Есконтов. 

меница

расх.по 
осн. Расх. 
мат. робе-  

прод и 
малопр. 

Обј.

расходи 
кам. по 
основу  
ефеката 
валу тне 
клау зу ла

троск. 
провизије 
платног 
промета

трошк. 
су дских 
извршите

ља

трошк. 
адвокат. 

у слу га по 
ту жбама

трошк. 
су дских 
такси по 
ту жбама 

су дски 
трошк. и 
трошкови 
вештач.

трошк. 
посту пка и 
прину дне 
наплате

троск.на 
име 

неизмир. 
Обавеза у  

року

Остали 
нематер. 
Троск. – 
филмски 
су срети

редовна 
камата по 
кредитима 
старо за 

ново

трошк. 
камата 

репрогр. - 
неблаговр. 
Плацени  

пор.и допр.
расходи 
камата

камате из 
ДПО 

добављача

камате по 
су дским 

споров има

расход 
камата на 

дозв ољени 
мину с

остали 
расход  
камата - 

за кредите

расход 
камата за 
неплаћени 

ПДВ и 
порезе и 

доприносе

трошк. 
Есконтов. 

меница

расх.по 
осн. Расх. 
мат. робе-  

прод и 
малопр. 

Обј.

расходи 
кам. по 
основу  
ефеката 
валу тне 
клау зу ла

троск. 
провизије 
платног 
промета

трошк. 
су дских 
извршите

ља

трошк. 
адвокат. 

у слу га по 
ту жбама

трошк. 
су дских 
такси по 
ту жбама 

су дски 
трошк. и 
трошкови 
вештач.

трошк. 
посту пка и 
прину дне 
наплате

троск.на 
име 

неизмир. 
Обавеза у  

року

Остали 
нематер. 
Троск. – 
филмски 
су срети

редовна 
камата по 
кредитима 
старо за 

ново

трошк. 
камата 

репрогр. - 
неблаговр. 
Плацени  

пор.и допр.
расходи 
камата

камате из 
ДПО 

добављача

камате по 
су дским 

споров има

расход 
камата на 

дозв ољени 
мину с

остали 
расход  
камата - 

за кредите

расход 
камата за 
неплаћени 

ПДВ и 
порезе и 

доприносе

трошк. 
Есконтов. 

меница

расх.по 
осн. Расх. 
мат. робе-  

прод и 
малопр. 

Обј.

расходи 
кам. по 
основу  
ефеката 
валу тне 
клау зу ла

троск. 
провизије 
платног 
промета

трошк. 
су дских 
извршите

ља

трошк. 
адвокат. 

у слу га по 
ту жбама

трошк. 
су дских 
такси по 
ту жбама 

су дски 
трошк. и 
трошкови 
вештач.

трошк. 
посту пка и 
прину дне 
наплате

троск.на 
име 

неизмир. 
Обавеза у  

року

Остали 
нематер. 
Троск. – 
филмски 
су срети

редовна 
камата по 
кредитима 
старо за 

ново

трошк. 
камата 

репрогр. - 
неблаговр. 
Плацени  

пор.и допр.
расходи 
камата

камате из 
ДПО 

добављача

камате по 
су дским 

споров има

расход 
камата на 

дозв ољени 
мину с

остали 
расход  
камата - 

за кредите

расход 
камата за 
неплаћени 

ПДВ и 
порезе и 

доприносе

трошк. 
Есконтов. 

меница

расх.по 
осн. Расх. 
мат. робе-  

прод и 
малопр. 

Обј.

расходи 
кам. по 
основу  
ефеката 
валу тне 
клау зу ла

троск. 
провизије 
платног 
промета

трошк. 
су дских 
извршите

ља

трошк. 
адвокат. 

у слу га по 
ту жбама

трошк. 
су дских 
такси по 
ту жбама 

су дски 
трошк. и 
трошкови 
вештач.

трошк. 
посту пка и 
прину дне 
наплате

троск.на 
име 

неизмир. 
Обавеза у  

року

Остали 
нематер. 
Троск. – 
филмски 
су срети

редовна 
камата по 
кредитима 
старо за 

ново

трошк. 
камата 

репрогр. - 
неблаговр. 
Плацени  

пор.и допр.
расходи 
камата

камате из 
ДПО 

добављача

камате по 
су дским 

споров има

расход 
камата на 

дозв ољени 
мину с

остали 
расход  
камата - 

за кредите

расход 
камата за 
неплаћени 

ПДВ и 
порезе и 

доприносе

трошк. 
Есконтов. 

меница

расх.по 
осн. Расх. 
мат. робе-  

прод и 
малопр. 

Обј.

расходи 
кам. по 
основу  
ефеката 
валу тне 
клау зу ла

троск. 
провизије 
платног 
промета

трошк. 
су дских 
извршите

ља

трошк. 
адвокат. 

у слу га по 
ту жбама

трошк. 
су дских 
такси по 
ту жбама 

су дски 
трошк. и 
трошкови 
вештач.

трошк. 
посту пка и 
прину дне 
наплате

троск.на 
име 

неизмир. 
Обавеза у  

року

Остали 
нематер. 
Троск. – 
филмски 
су срети

редовна 
камата по 
кредитима 
старо за 

ново

трошк. 
камата 

репрогр. - 
неблаговр. 
Плацени  

пор.и допр.
расходи 
камата

камате из 
ДПО 

добављача

камате по 
су дским 

споров има

расход 
камата на 

дозв ољени 
мину с

остали 
расход  
камата - 

за кредите

расход 
камата за 
неплаћени 

ПДВ и 
порезе и 

доприносе

трошк. 
Есконтов. 

меница

расх.по 
осн. Расх. 
мат. робе-  

прод и 
малопр. 

Обј.

расходи 
кам. по 
основу  
ефеката 
валу тне 
клау зу ла

троск. 
провизије 
платног 
промета

трошк. 
су дских 
извршите

ља

трошк. 
адвокат. 

у слу га по 
ту жбама

трошк. 
су дских 
такси по 
ту жбама 

су дски 
трошк. и 
трошкови 
вештач.

трошк. 
посту пка и 
прину дне 
наплате

троск.на 
име 

неизмир. 
Обавеза у  

року

Остали 
нематер. 
Троск. – 
филмски 
су срети

редовна 
камата по 
кредитима 
старо за 

ново

трошк. 
камата 

репрогр. - 
неблаговр. 
Плацени  

пор.и допр.
расходи 
камата

камате из 
ДПО 

добављача

камате по 
су дским 

споров има

расход 
камата на 

дозв ољени 
мину с

остали 
расход  
камата - 

за кредите

расход 
камата за 
неплаћени 

ПДВ и 
порезе и 

доприносе

трошк. 
Есконтов. 

меница

расх.по 
осн. Расх. 
мат. робе-  

прод и 
малопр. 

Обј.

расходи 
кам. по 
основу  
ефеката 
валу тне 
клау зу ла

троск. 
провизије 
платног 
промета

трошк. 
су дских 
извршите

ља

трошк. 
адвокат. 

у слу га по 
ту жбама

трошк. 
су дских 
такси по 
ту жбама 

су дски 
трошк. и 
трошкови 
вештач.

трошк. 
посту пка и 
прину дне 
наплате

троск.на 
име 

неизмир. 
Обавеза у  

року

Остали 
нематер. 
Троск. – 
филмски 
су срети

редовна 
камата по 
кредитима 
старо за 

ново

трошк. 
камата 

репрогр. - 
неблаговр. 
Плацени  

пор.и допр.
расходи 
камата

камате из 
ДПО 

добављача

камате по 
су дским 

споров има

расход 
камата на 

дозв ољени 
мину с

остали 
расход  
камата - 

за кредите

расход 
камата за 
неплаћени 

ПДВ и 
порезе и 

доприносе

трошк. 
Есконтов. 

меница

расх.по 
осн. Расх. 
мат. робе-  

прод и 
малопр. 

Обј.

расходи 
кам. по 
основу  
ефеката 
валу тне 
клау зу ла

trosk. 
prov izije 
platnog 
prometa

trošk. 
sudskih 

izv ršitelja

trošk. 
adv okat. 
usluga po 
tužbama

trošk. 
sudskih 
taksi po 

tužbama 

sudski 
trošk. i 

troškov i 
v eštač.

trošk. 
postupka i 
prinudne 
naplate

trosk.na 
ime 

neizmir. 
Obav eza u 

roku

Ostali 
nemater. 
Trosk. – 
f ilmski 
susreti

redov na 
kamata po 
kreditima 
staro za 

nov o

trošk. 
kamata 

reprogr. - 
neblagov r. 

Placeni  
por.i dopr.

rashodi 
kamata

kamate iz 
DPO 

dobav ljača

kamate po 
sudskim 

sporov ima

rashod 
kamata na 
dozv oljeni 

minus

ostali 
rashod  

kamata - 
za kredite

rashod 
kamata za 
neplaćeni 

PDV i poreze 
i doprinose

trošk. 
Eskontov . 

menica

rash.po 
osn. Rash. 
mat. robe-  

prod i 
malopr. 

Obj.

rashodi 
kam. po 
osnov u 
ef ekata 
v alutne 
klauzula



   
    ПОТРОШЊА ГОРИВА,СТРУЈЕ И ВОДЕ ЗА ПЕРИОД 
                          01.01. 2015 - 31.08.2015
                                                      

Потрошња горива за период јануар-август 2015 износи:

 Д2                      3.497.231,99

 Безоловни            543.591,88

 Остала горива    
           и мазива              365.081,49
           Укупно:             4.405.905,36 
                                     
                                 
Потрошња струје за период 01-01.2015 – 31.08.2015 год.

* 1.691.354,23   (рн.за август 2015 није дошао)
        

Потрошња воде за период 01-01.2015 – 31.08.2015 год.

 * 721.920,11      (рн.за август 2015 није дошао)
                                           
 
                                 

 

                ДОБАВЉАЧИ ЗА ПЕРИОД 2010 - 2015 год.

ДОБАВЉАЧИ ЗА 2010 ГОД.                                         ДОБАВЉАЧИ ЗА 2011 ГОД.

- ЗЕЛЕНИЛО                  22.714.776                             -   ЗЕЛЕНИЛО                21.221.345
- ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ    48.066.663                              - ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ    62.135.006
- СИГНАЛИЗАЦИЈА      28.129.075                             - СИГНАЛИЗАЦИЈА      29.530.105
   УКУПНО:                     98.910.514                                УКУПНО:                   112.886.456

                                                 
                                                       10
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ДОБАВЉАЧИ  2012

ГРОБЉЕ
АРХИБЕТ Д.О.О. 264.432,43 
БИЉАНА С.П.Т.У.Р. 170.941,40 
БОГИ 1 914.396,00 
ЦД ХИС 272.160,00
ДИЈАМАНТ МИНЕРАЛ Сопот 337.716,57
ДРВОСТИЛ ШАРОЊИЋ 835.171,63
ЕВ-ПРО 3.703.033,71
ГРАМЕР ММС 29.021.145,61
КОПАОНИК АД 7.200.837,90
ЛИМ-СТИЛ 323.692,72
МЕСИНГ АРТ 619.519,00
МД Градња Инжењеринг Транспорт 2.842.433,84
МИТИЋ АРТ 585.510,00
НАИССПРОФИТ 2.227.989,16
НИСКОГРАДЊА 731.492,50
ПОЛИМЕР 312.773,44
ТОШИЋ МГ 10.166.577,22
УСЛУГА БАЧКА ТОПОЛА 13.026.692,66
ОСТАЛО: 97.527,81
УКУПНО: 73.654.043,60

ЗЕЛЕНИЛО
АГРОХЕМИЈА 756.051,04
АСТЕРА ПЛУС Д.О.О. 1.564.069,55
АЛПИНАСТАР 1.584.694,79
БЕЦИЋ ПРОМЕТ 251.620,62
ДИВАНИ – Тутин 223.430,40
ЕРОЗИЈА ДВП 415.996,93
ФЛОРЕЛА 629.842,71
ГАРДЕН ЦЕНТАР 1.028.497,43
ГАРДЕН ЗОНА 2.290.425,29
ГРАДИНА СПА 273.388,20
ГРАВ ДОО 222.100,95
ГРЕЕН ЦЕНТАР 3.481.455,63
ИНСТИТУТ ЗА КРМНО БИЉЕ 1.096.609,00
ЈКП ЛИСЈЕ НОВИ САД 353.348,54
ЈОФИ КОМЕРЦ 749.405,49
КАЗНЕНО ПОПРАВНИ ЗАВОД 309.114,00
КШ-С Крушевац 176.047,60
МАКСИ ПРОМЕТ 889.822,48
НИСКОГРАДЊА-РАТКО МИТРОВИЋ 138.195,96
ПОРТ 222.288,18
РЕСОР ДОО 127.907,00
СЕМЕНАРНА 389.470,84
СЕМЕНАРНА КООП 255.012,60
СЕОЧАНАЦ РОДОЉУБ – ОТКУП 206.640,00
СИМПО-ЦВЕЋЕ 403.918,66
СКУП.СТАНАРА Б.КРСМАНОВИЋ 520.000,00
ТЕРРА СРБИЈА 541.799,27
ТОП ФЛОРА ЛТД Д.О.О. 641.807,31
ЈУ ИТАЛ  КОМ 6.142.450,90
ЗАВОН 131.290,77
ЗЕЛЕНИ ДЕКОР СЗР 228.096,00
ОТКУПИ 2.694.285,52
ОСТАЛО: 855.886,88
УКУПНО: 29.794.970,54

СИГНАЛИЗАЦИЈА
24. СЕПТЕМБАР 2.640.000,00 
БОЈА СОМБОР 26.865.735,92
ЕД ЈУГОИСТОК-за откл.квар. 403.261,00
ЕЛМОНТ 2.248.183,26
ФЛУО ЕЛЕКТРО 375.538,42
ЈАНКОВИЋ МЛАДЕН ЛЗТР 242.586,54
МАГИСТРАЛА СИГНАЛ ДОО 386.496,00
ПУПИН ТЕЛЕКОМ АД ЗПУ 103.987,00
ПУПИН ТЕЛЕКОМ АД 8.701.974,55
РАЈК КОМЕРЦ 1.892.526,39
СЕЛМА Д.О.О. 6.299.603,54
СИГНАЛИЗАЦИЈА СДМ 1.088.400,00
СИГНАЛИЗАЦИЈА 644.009,67
ТИККУРИЛА 21.745.596,41
ВЕГОХЕМ 499.776,50
ОСТАЛО: 80.132,36
УКУПНО: 74.217.807,56

СВЕГА ДОБАВЉАЧИ СА 31.12.2012 г. 177.666.821,70
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ДОБАВЉАЧИ  2013

ГРОБЉЕ
УСЛУГА БАЧКА ТОПОЛА 8.985.304,00
ГРАМЕР ММС 31.624.763,51
ОСТАЛО 8.154.440,08
УКУПНО: 48.764.507,59

ЗЕЛЕНИЛО
ЗЕДЕКО 1.347.192,00
ЈУ ИТАЛ  КОМ 5.176.838,41
ГРЕЕН ЦЕНТАР 1.070.162,37
ОСТАЛО 12.638.494,21
УКУПНО: 20.232.686,99

СИГНАЛИЗАЦИЈА
СЕЛМА  ДОО 5.203.840,00
ФЛУО ЕЛЕКТРО 7.145.599,56
ТИККУРИЛА 7.464.024,00
ОСТАЛО 17.754.695,45
УКУПНО: 37.568.159,01

СВЕГА ДОБАВЉАЧИ ЗА 2013 год. 106.565.353,59



                                 

                                                          13

ДОБАВЉАЧИ  2014

ГРОБЉЕ
КОНСИГНАЦИЈА (Услуга Б.Топола,Месинг арт,Митић,Ев-про ) 11.585.586,88
ГРАМЕР ММС 3.188.984,40
ТОШИЋ МГ 32.906.066,99
ОСТАЛО 2.528.835,97
УКУПНО: 50.209.474,24

ЗЕЛЕНИЛО
ГРЕЕН ЦЕНТАР 2.683.535,21
ЈУ ИТАЛ  КОМ 4.161.531,36
ОСТАЛО 4.600.782,70
УКУПНО: 11.445.849,27

СИГНАЛИЗАЦИЈА
БОЈА СОМБОР 6.137.550,75
ЕД ЈУГОИСТОК 1.347.566,52
ФЛУО ЕЛЕКТРО 10.167.433,76
ТИККУРИЛА 5.251.720,00
ПУПИН ТЕЛЕКОМ 2.555.576,28
ОСТАЛО 7.175.422,80
УКУПНО: 32.635.270,11

СВЕГА ДОБАВЉАЧИ ЗА 2014 год. 60.699.073,10
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ДОБАВЉАЧИ  2015

ГРОБЉЕ
ЦД ХИС 191.560,00
МД Градња Инжењеринг Транспорт 295.596,40
НАИСПРОФИТ 579.427,20
ПОЛИМЕР 183.240,00
РАЈК ПРОМЕТ 1.373.969,51
ТОШИЋ МГ 20.543.305,24
УСЛУГА БАЧКА ТОПОЛА 3.613.522,28
ОСТАЛО: 2.108.318,14
УКУПНО: 28.888.938,77

ЗЕЛЕНИЛО
АГАВА-Шпед Ђорђевић 627.104,41
АГРОХИМ 176.732,00
АЛПИНАСТАР 797.108,00
ЈОФИ КОМЕРЦ 335.784,84
КАЗНЕНО ПОПРАВНИ ЗАВОД 155.100,00
МАХИ ПРОМЕТ 334.335,40
НИСКОГРАДЊА 393.805,70
ПОРТ 141.419,85
РАЈК ПРОМЕТ 1.300.000,00
РЕСОР ДОО 350.400,00
СКУП.СТАНАРА Б.КРСМАНОВИЋ 70.000,00
ТЕРРА СРБИЈА 366.177,32
ЈУ ИТАЛ  КОМ 1.962.948,00
ЗАВОН 47.520,00
ЕУРОМОДУЛ ДОО 1.416.790,80
ОСТАЛО: 5.500.000,00
УКУПНО: 13.975.226,32

СИГНАЛИЗАЦИЈА
БОЈА СОМБОР 374.325,60
ЕД ЈУГОИСТОК 596.793,85
ЕЛМОНТ 69.331,36
ФЛУО ЕЛЕКТРО 1.503.685,20
ИМПОРТ ТРАДЕ 240.000,00
ТИККУРИЛА 4.322.412,00
АУТО МГ ЦОМЕРЦЕ 3.528.360,00
ОСТАЛО: 12.727.016,65
УКУПНО: 23.361.924,66

СВЕГА ДОБАВЉАЧИ СА 31.08.2015 год. 66.226.089,75



                                                                    

                              

-  Кредитна  задуженост  предузећа  тренутно  није  велика  (67.712.800,32
дин.)  али  је  оптерећујућа  због  структуре  кредита,  (  62.500.000,00 су  заједно
овердрафт и краткорочни кредит  код АИК Банке ) и изузетно високе,неповољне
камате  1,75%  -  (месечна  камата),  као  и  због  угрожене  текуће  ликвидности
предузећа због које осим редовне плаћамо и затезну камату за узете кредите.
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Преглед обавеза по кредитима на дан 31.08.2015

Р.бр К-то Почетак Бр. партије Врста кредита Банка камата салдо кред. ануитет

1 2412 19.12.14 105020452058032000
Овердрафт кредит

Аик 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 568.750,00 1. у  месецу 19.12.2015 18.958,00 18.347,00

2 42234-562034 19.12.14
Kраткорочни кредит

Аик 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 525.000,00 1. у  месецу 19.12.2015 17.500,00 16.935,00

укупно I 62.500.000,00

4 16.12.10 Интеса 11.511.753,06 11.312.166,03 1.226.503,57 237.456,75 16. у месецу 16.12.2015

5 09.12.11 54-420-1304883.6 Интеса 6.971.327,07 5.501.154,97 2.319.630,19 129.251,22 1. у  месецу 09.12.2016

6 28.12.12

Инвестициони кредит

Интеса 3.000.000,00 1.333.333,42 1.666.666,56 87.956,16 21.у  месецу 28.12.2017

укупно II 18.146.654,42 5.212.800,32 1.548.414,13

УКУПНО I +II 67.712.800,32

напомена: табела садржи податке о измиреним ануитетима закључно са 31.07.2015 год.(јулски ануитети измирени)
код патрије 54-4201305725.8 нису измирени ануитети за јул и август.

одобрени 
износ

Отплаћeни 
износ

датум 
плаћања

крајњи рок 
отплате

дневна 
камата -30   
   дана        

дневна камата- 
31 дан        

1,75%
(месечна камата)

1050204520
66346502

1,75%
(месечна камата)

42411-
562201,460701

54-420
1502703.8

Инвестициони кредит

старо за ново (фап)
4,5%

(годишња камата)

42412-
562202,460702

Ду горочни кредит

старо за ново (заст.)

3M Euribor + 4,5%
(годишња 

камата)=5,977%

42419-
562035,460703

54-420
1305725.8

3M Belibor + 3,0%
(годишња 

камата)=15,05%



*  Потраживање за  камату  у  износу  од  34.898.056,75  односи  се  на
обрачунате камате за период 2011 год. - 2014 год.                 

    - 2011 год. -  12.718.388,78
    - 2012 год. -  11.057.872,83
    - 2013 год. -    5.256.359,15
    - 2014 год. -    5.834.729,85
    - 2014 год. -        30.706,14 (ост.камате)
       Укупно:     34.898.056,75

-  Највећи  износ  обрачунатих  камата  односи  се  на  Буџет  Града  Ниша
односно ресорних Управа и Дирекције за изградњу Града Ниша где су камате

 за 2011, 2012, 2013 годину дате  на  исправку потраживања . По налогу Државне
ревизије дата је препорука Менаџменту предузећа да предузме мере у циљу
наплате обрачунатих камата - путем утужења или друго. 

             - Камата према надлежним Управама и Дирекцији за изгадњу Града
Ниша дата је на наредној страни број 17.
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РЕД.БР.                                   НАЗИВ ИЗНОС
1 МАТИЧНА И ЗАВИСНА ПРАВНА ЛИЦА 19.035.925,73
2 ПРАВНА ЛИЦА 7.994.277,25
3 ПОТРАЖ.  ОД ГРАЂАНА-ФИЗИЧКА ЛИЦА 699.018,54
4 ОСТАЛА ПОВЕЗАНА ЛИЦА 14.572.627,41
5 СИТУАЦИЈЕ ЗА АВГУСТ  МЕСЕЦ 2015. 31.725.184,05

                                                       УКУПНО 74.027.032,98

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ 643.890,31

                                                       УКУПНО 73.383.142,67

ПОТРАЖИВАЊА ЗА КАМАТУ 34.898.056,75

                                                       УКУПНО 108.281.199,42
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ДОБАВЉАЧИ НА ДАН 31.08.2015.ГОД.

РЕД.БР.                                   НАЗИВ ИЗНОС
1 ДОБАВЉАЧИ ПРАВНА ЛИЦА 68.037.942,97
2 ДОБ.ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА 4.591.820,51
3 ДОБАВЉАЧИ МАТИЧНА И ЗАВИСНА 74.594,39
4 ДОБАВЉАЧИ ОСН.СРЕДСТВА 3.944.620,51
5 ДОБАВЉАЧИ ГРАЂАНИ 1.334.339,84
6 ДОБАВЉАЧИ ЗА НЕФАК.ОБАВЕЗЕ 304.686,48
7 ДОБАВЉАЧИ ИЗ СПЕЦ.ПОСЛОВА (КОНСИГ.) 6.413.965,56

                                                       УКУПНО 84.701.970,26

ДАТИ  АВАНСИ 490.135,95

                                                       УКУПНО 84.211.834,31

ОБАВЕЗЕ ГРАДА НИША НА ДАН 31.08.2015.ГОД.

РЕД.БР.                                   НАЗИВ ИЗНОС
1 БУДЖЕТ СИТУАЦИЈЕ (857) 15.148.306,31
2 УПР.ЗА ГР.СТАЊА И ОПШТ.ПОСЛОВЕ (1434) 595.498,00
3 УПР.ЗА ПРИВР.И ОДРЖ.РАЗВОЈ (862) 3.076.515,12
4 УПР.ЗА ФИНАНСИЈЕ (861) 221.466,29
5 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГР.ГРАДА-СИТУАЦИЈЕ (858) 12.473.738,17
6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГР.ГРАДА-УСЛУГЕ (110) 154.360,04
7 СИТУАЦИЈЕ ЗА АВГУСТ МЕСЕЦ 31.725.184,05

                                                       УКУПНО 63.395.067,98

КАМАТЕ 31.169.400,79

                                                       УКУПНО 94.564.468,77
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АНАЛИЗА ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ ОД 2010 – 2015 ГОДИНЕ ПО СЕКТОРИМА

Опис 2010год. 2011год. 2012год. 2013год. 2014год. 2015год.
СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛО

Број   радника 227 225 239 234 210 203
Отвар.прих.Сект.“Зеленило "194.152.796 215.969.945 229.292.972 213.219.464 197.290.549 103.909.292
Остварени расходи 

     - Бруто II-зарада  123.238.448 129.921.948 130.689.172 123.182.456 121.797.183 74.386.898
     - Превоз 8.356.750 8.748.752 9.203.837 9.765.668 8.861.525 5.033.745
     - Добављачи  већи 22.714.776 21.221.345 20.009.060 20.232.687 11.445.849 13.975.226
Остали расходи - - - - - -
СЕКТОР ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Број   радника 127 128 128 126 126 120
Отварени  прих.Сект."ПОГРЕБ.УСЛУГА " 187.552.533 189.395.446 181.332.676 168.761.916 190.625.341 90.946.452
Остварени расходи 

     - Бруто II-зарада  68.810.668 72.809.536 70.889.565 71.453.269 75.439.071 47.095.109
     - Превоз 4.849.415 5.181.868 5.052.597 5.340.393 5.227.387 3.133.605
     - Добављачи  већи 48.066.663 62.135.006 50.887.416 48.764.508 49.077.836 28.888.939
Остали расходи - - - - - -
СЕКТОР СИГНАЛИЗАЦИЈА

Број   радника 64 71 79 79 79 79
Отвар.прих.сект "СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  тех.сл "91.335.608 87.544.822 123.059.880 118.701.748 96.402.664 57.421.445
Остварени расходи 

     - Бруто II-зарада  37.769.717 41.219.999 44.619.286 46.805.920 46.831.717 26.834.254
     - Превоз 1.349.370 1.842.651 2.071.620 1.973.976 1.857.079 1.015.594
     - Добављачи  већи 27.129.075 29.530.105 39.477.682 37.568.159 32.635.270 23.361.925
Остали расходи - - - - - -
"НИВО "

Број   радника 16 16 16 16 16 16
     - Бруто II-зарада  12.207.496 12.295.915 12.066.796 13.504.106 15.319.002 9.179.476
     - Превоз 259.969 238.832 252.115 258.094 278.791 200.223
"ПРАВНИ  СЕКТОР "

Број   радника 33 33 33 33 33 33
     - Бруто II-зарада  21.147.372 39.712.866 19.201.299 20.051.713 22.377.593 14.922.290
     - Превоз 769.178 870.176 869.387 829.153 835.510 585.287

"ЕКОНОМСКИ   СЕКТОР "

Број   радника 30 33 33 33 33 33
     - Бруто II-зарада  21.836.858 21.239.248 20.936.058 21.540.353 24.458.712 15.367.392
     - Превоз 533.295 672.399 711.489 700.518 767.216 515.527
"ИТ СЕКТОР "

Број   радника 14 16 16 16 16 16
     - Бруто II-зарада  10.327.841 12.072.620 11.924.068 13.230.288 15.029.860 9.499.495
     - Превоз 560.374 555.967 496.933 520.412 613.912 392.837

Укупни приходи 490.138.493 498.166.570 552.153.360 506.751.390 491.792.626 252.833.598
Укупни расходи 489.902.761 511.402.221 552.015.917 561.992.768 518.530.330 314.584.163

услуге одржавања објеката и возила нису дати по секторима из техничких разлога. 
НАПОМЕНА: Остали расходи (финансијки расх.на име камата, судских трошкова, као и 
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КРЕТАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ У ЈКП “ГОРИЦИ” НИШ 

ОД 01.07.2009. ДО 31.08.2015.

Из ЈКП “МЕДИАНА” НИШ преузето је 478 запослених на неодређено време 

За период од 01.07.2009. до 31.12.2009. (који су засновали/престанак радног односа)

засновали радни однос: престанак радног односа:

всс 2 всс 2

вшс 2 вшс 0

ссс 3 ссс 5

пк 1 пк 0

кв 1 кв 2

о.ш. 2 о.ш. 2

укупно: 11 укупно: 11

У току 2009.г вршен је пријем сезонске радне снаге и ангажовано је 22 радника 

којима је престао радни однос са 31.12.2009.г. Тако да је са 2009.г било 478 

запослених на неодређено време.

За период од 01.01.2010. до 31.12.2010. (који су засновали/престанак радног односа)

засновали радни однос: престанак радног односа:

всс 8 всс 0

вшс 3 вшс 3

ссс 1 ссс 2

пк 0 пк 0

кв 0 кв 0

о.ш. 1 о.ш. 4

укупно: 13 укупно: 9

У току 2010.г вршен је пријем сезонске радне снаге и ангажовано је 55 радника 

којима је престао радни однос са 31.12.2010.г. Тако да је са 2010.г било 482 

запослених на неодређено време.

За период од 01.01.2011. до 31.12.2011. (који су засновали/престанак радног односа)

засновали радни однос: престанак радног односа:

всс 1 всс 0

вшс 1 вшс 0

ссс 5 ссс 1

пк 0 пк 0

вкв 1 кв 2

о.ш. 5 о.ш. 6

укупно: 13 укупно: 9
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У току 2011.г вршен је пријем сезонске радне снаге и ангажовано је 55 радника 

којима је престао радни однос са 31.12.2011.г. Тако да је са 2011.г било 489

запослених на неодређено време, а од тих 55 радника 7 них је преведено у 

На неодређено време.

За период од 01.01.2012. до 31.12.2012. (који су засновали/престанак радног односа)

засновали радни однос: престанак радног односа:

всс 2 всс 1

вшс 2 вшс 2

ссс 6 ссс 7

пк 0 пк 5

кв 5 кв 5

о.ш. 11 о.ш. 4

укупно: 26 укупно: 24

У току 2012.г вршен је пријем сезонске радне снаге и ангажовано је 48 радника 

којима је престао радни однос са 31.12.2012.г. Тако да је са 2012.г било 491

запослених на неодређено време.

За период од 01.01.2013. до 31.12.2013. (који су засновали/престанак радног односа)

засновали радни однос: престанак радног односа:

всс 4 всс 1

вшс 5 вшс 0

ссс 4 ссс 8

пк 0 пк 3

кв 2 кв 3

о.ш. 3 о.ш. 8

укупно: 18 укупно: 23

У току 2013.г вршен је пријем сезонске радне снаге и ангажовано је 21 радника 

којима је престао радни однос са 31.12.2013.г. Тако да је са 2013.г било 486

запослених на неодређено време.
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За период од 01.01.2014. до 31.12.2014. (који су засновали/престанак радног односа)

засновали радни однос: престанак радног односа:

всс 0 всс 0

вшс 0 вшс 1

ссс 0 ссс 4

пк 0 пк 0

кв 0 кв 2

о.ш. 0 о.ш. 5

укупно: 0 укупно: 12

У току 2014.г вршен је пријем сезонске радне снаге и ангажовано је 25 радника 

којима је престао радни однос са 31.12.2014.г. Тако да је са 2014.г било 474

запослених на неодређено време.

За период од 01.01.2015. до 31.08.20154. (који су засновали/престанак радног односа)

засновали радни однос: престанак радног односа:

всс 0 всс 0

вшс 0 вшс 0

ссс 0 ссс 10

пк 0 пк 2

кв 0 кв 2

о.ш. 0 о.ш. 7
укупно: 0 укупно: 21

У току 2015.г вршен је пријем сезонске радне снаге и ангажовано је 24 радника 

који су и даље у радном односу. Тренутно ЈКП “ГОРИЦА” НИШ има 453 радника

на неодређено време и 24 радника на одређено време.  По секторима:

зеленило 11

погребне 5

сигнализација 5

економски 2

ит 1

укупно: 24



-  ЈКП "Горица"  Ниш основана је 01.07.2009 год.одвајањем од ЈКП "Медиана"
Ниш када је преузето 478 запослених из наведеног предузећа. У временском периоду
од 01.07.2009 год.  до 31.08.2015 год.  вршен је пријем радне снаге што се види из
наведених табела али је све то чињено на основу процена да је за одређене службе
потребан одређен профил запослених. 

-  У  наведеном  временском  периоду  такође  је  одређеном  броју  запослених
престао радни однос, због одласка у пензију, губитак радне слособности или повреде
радне обавезе. 

- Сваке године вршен је пријем сезонске радне снаге (рад на одређено време)
због повећаног обима послова у временском периоду април -  октобар сваке године
почев  од  2009  године  до  31.08.2015  год.  стим  што  је  након  завршетка  послова
Уговором о раду који је био временски ограничен запосленима  престајао радни однос.

- У случају  потребе одређени број  запослених је  преведен у радни однос на
неодређено време. Закључно са 31.08.2015 год. ЈКП "Горица" има 453 запослена на
неодређено време и 24 радника на одређено време. 

-  У   односу  на  број  запослених  који  износи  478  а  који  су  прешли  из  ЈКП
"Медиана"  Ниш    садашњи  број  запослених  на  дан  31.08.2015  год.   је  453  (на
неодређено време ) што је мање за 25 запослених у односу на 2009 годину.

                      Приказ структуре радника у ЈКП "Горица" Ниш на дан                 
          31.08.2015 год.                                                              01.07.2009 год.
      на неодређено време                                             на неодређено време 
 

НК – 128       НК - 145
ПК – 17                                                                        ПК - 20
КВ – 71                                                                        КВ - 73
ССС – 152                                                                   ССС - 160
ВКВ – 7                                                                        ВКВ - 10
ВШС – 39                                                                     ВШС - 35
ВСВ – 39                                                                      ВСВ - 35
Укупно: 453                                                               Укупно: 478

             Приказ структуре радника у ЈКП "Горица" Ниш на дан                          
             31.08.2015 год.                                                              01.07.2009 год.
         на одређено време                                                   на одређено време       

НК – 16                                                                                     
КВ - 5
ССС – 1                                                                                    /
ВКВ - 1
ВСВ - 1

            Укупно: 24                                                                     Укупно: /
                                                 
- Што се тиче утицаја промене структуре радне снаге на расходе предузећа

треба истаћи да се у периоду до 01.07.2009 год. до 31.08.2015 год. односно за 6
година  није  драстрично  променила  и  самим  тим  није  утицала  на  драстично
повећање расхода по том основу                                        
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                      УТИЦАЈ  КАМАТЕ  НА  СТАЊЕ У КОМЕ СЕ 

НАЛАЗИ  ПРЕДУЗЕЋЕ

                               У Нишу, септембар 2015. год.

Од  самог  формирања  овог  предузећа,  били  су  присутни  финасијски
проблеми, јер су деобним билансом преузете обавезе у висини од 76.773.412
динара у односу на потраживања која су износила 33.783.424 динара.  Овакав
тренд  односа  обавеза  и  потраживања  имао  је  неповољан  утицај  на  даље
пословање предузећа, а посебно у домену ликвидности, јер је требало најпре
финансирати  трошкове  реализације  авансираних  радова  и  услуга  а  потом
исплатити зараде и остале трошкове.

Структура прихода предузећа (однос сопствених прихода и прихода од
Града 35%:65%) условљавала је велику зависност предузећа од Града, заједно
са  дугачким периодом наплате  потраживања  од  оснивача,  утицала  је на
неликвидност  предузећа,  што  је  решавано  узимањем скупих,  краткорочних
кредита  за  текућу  ликвидност  (  почев  од  2010-те  године  ),  са  веома
неповољним каматним стопама (  тренутно 1,75 % на месечном нивоу ), уместо
изналажења других решења и побољшања комуникације са оснивачем. 

Због  свега  изнетог,  например,   пословна 2013. година је  завршена са
потраживањем  ЈКП  Горица  Ниш према  оснивачу  у  износу  од  133.764.274
динара, а камата  која је  плаћена пословним банкама, без смањења главнице
дуга, у  износу  од  21.626.366  динара док  на  другој  страни  камата  која  није
наплаћена Граду износи 7.297.482 динара само за ту - пословну 2013-ту годину,
(  која  би  иначе  била  далеко  већа  јер  наш  програм  за  обрачун  камате
обрачунава камату само за промет у текућој години а не и за пренете обавезе
из претходне године ).

Дуговања према пословним партнерима и добављачима су константно
била велика, те су многи прибегли наплати својих потраживања судским путем,
што је  довело до непланираног повећања финансијских расхода.  Последица
горе  наведене  ситуације  у  коју  је  предузеће  запало  је  кашњење  у  исплати
зараде  запосленима  и  остваривање  других  права  по  основу  рада.   Велики
проблем са којим се суочава предузеће од почетка 2015.  године су и тужбе
радника за неисплаћене личне дохотке,  а стварају велике додатне трошкове.
До  сада  у  2015.  години  ови  трошкови  су  достигли  износ  преко 20.000.000
динара. Слична је ситуација и са принудном наплатом пореза и доприноса за
зараде од стране Пореске управе,  јер закон прецизира да се без обзира на
исплату зарада они морају измирити.  
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Укупни  финансијски  расходи  у  које  спадају  камате,  трошкови  есконта
меница  добијених  од  ЈП  Дирекције  за  изградњу  града,  судски  трошкови,
трошкови платног промета и принудне наплате, достигли су ниво од 36.525.302
динара у 2014. години.

Све ово може се видети из приложених табела.

           

 Напомена:
- У ове износе нису ушле камате према Градским општинама,Установама,школама
- Камата би била далеко већа јер наш програм за обрачун камате обрачунава камату само за
промет у текућој години а не и за пренете обавезе из претходне године тј. за почетни салдо.
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                         Преглед камата које нису наплаћене  Граду  у периоду од 2010. до 2015. године

Година Управа за фин. Укупно

2010 3.612.040 2.936.556                          / 79.379 19.727 6.647.701

2011 7.260.321 3.546.858 I93.383                                       /                     / 11.000.561

2012 6.048.521 3.320.378 42I.110 12.875 25.588 9.828.472

2013 4.863.573 2.150.692 251.5I6                                       / 31.701 7.297.482

2014 5.489.930 4.583.321 696.876                                       / 38.891 10.809.017

2015                 /                      /                          /                                       /                     /         /

Укупно: 27.274.384 16.537.805 1.562.884 92.253 115.907 45.583.233

трошак еск.меница узетих од Дир.за изгр. 2013 3.873.329

трошак еск.меница узетих од Дир.за изгр. 2014 3.169.191

Укупно 52.625.753

ЈП Дирекц. за изградњу 
Града Ниша

Управа за комуналне делат., 
енергетику и саобраћај

Управа за привреду,одрж.развој и 
заштиту животне средине

Управа за пољопривреду и     
 развој  села – амброзија



                      ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД 01.09.2015 - 30.09.2015 год.

Зеленило 

Ред.одржав.Ниш,Н.Бања – 13.505.609,46

Блоковско зеленило -            2.800.000,00

Одр.зел.на гр.гроб. -              1.200.000,00

Спомен парк Бубањ  -               600.000,00

Гробље

Дежурна служба –                   1.080.039,84

Уређ.и одрж.гр.гробаља –     1.127.338,78

Сигнализација 

Свет.верт. и хор.сиг. - Град   1.800.000,00

Верт.и хор.сиг. - Село             8.500.000,00

Јавна расвета  - Град              1.250.000,00

Мобилијари -                               630.000,00

Укупно                               32.492.988,08

Напомена: пројекција осталих прихода за период од 01.09.2015 - 30.09.2015 је
непогуће  урадити  јер  смо  у  непрекидној  блокади  од  29.07.2015  год.  што  је
закључно са данашњим даном (07.09.2015 год.) 40 дана.

                            ПРОЈЕКЦИЈА ТРОШКОВА СТРУЈЕ,ВОДЕ И ГОРИВА ЗА 
                                      ПЕРИОД 01.09.2015 - 30.09.2015 год.

                         - Гориво   629.415,00
                       - Струја    241.622,04
                       - Вода       103.131,45
                         Укупно:  974.168,49
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                               НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ СА 31.08.2015 ГОД.

            * МЕНИЦЕ ЗА СЕПТЕМБАР 2015 - 5.171.583,00

           1.528.360,00  Ауто МГ Комерц   07.09.
              224.600,00  Агроалијанс           10.09.
              159.936,00  Далас Компани     14.09.
           1.130.012,00  Услуга                      18.09.
                28.675,00  Градина СПА          20.09.
           2.100.000,00  Гранмер ММС       28.09.
        
             *  Менице за октобар 2015              4.100.000,00                               
                  АУТО МГ КОМЕРЦ  2.000.000,00  05.10.2015
                  ГРАНМЕР ММС        2.100.000,00 27.10.2015
                 
          *  Обавезе ЈКП "Горица" Ниш на име позајмице:

             ЈКП "Наисус" -               7.000.000,00
              Паркинг сервис             6.000.000,00

               Обједињена наплата  12.000.000,00
   Укупно:                        25.000.000,00

          *  Трошкови камате у износу од 22.629.204,11 имају учешће од 7,11% у
укупним трошковима у износу од 317.856.678,54 на дан 31.08.2015 год.

*Отпремнине (обрачунате а неисплаћене)

  2013  -       362.133,00
  2014 -     1.072.852,00

            Укупно:  1.434.985,00
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* Јубиларне награде - бруто II (неисплаћене а обрачунате закључно
    са 2013 годином)

2012 3.356.698 64 радника
2013 1.000.276 23 радника
2014                                                   /           
УКУПНО: 4.356.974,00 

             * Зараде - неисплаћене а обрачунате закључно са јулском зарадом

                Зарада први део за мај 2015       3.855.875
                Зарада други део за мај 2015     9.832.506
                Зарада први део за јун 2015        9.090.430
                Зарада други део за јун 2015    16.590.825
                Зарада цела јул 2015  (миним.) 24.785.967     
                Укупно:                                         64.155603,00

              * ПРЕВОЗ - неиспаћен а обрачунат закључно са јулским превозом

               Мај            1.303.664,00
               Јун              1.269.674,00
               Јул              1.354.344,00
              Укупно:      3.927.682,00

             * Репрограм за август 2015 порези и доприноси,преостале рате за септембар октобар и
новембар 2015
                 1.255.781,00 (август 2015)

           *  Боловање  преко  30  дана  -  закључно  са  јунским  боловањем,  неисплаћено  а
обрачунато
                за период од март – јун 2015 

                 1.146.569,00

              * Породиљско боловање за период март – јул 2015 год. - неисплаћено а обрачунато
закључно са јулом 2015
                   405.899,000

               * Приврем.поврем.послови за период  мај – јул 2015 год. неисплаћено а обрачунато
закључно са јулским п.п.п
                   1.620.471,00
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           * Надзорни одбор за период март – јул 2015 год. - неисплаћено а обрачунато закључно
са јулским Н.О.
               184.936,00

             *ПДВ измирен закључно са јуном 2015 год.                                                                  

             

Ниво  предузећа  чине: Директор  и  заменик  директора,  пословни
секретар, два возача путничког возила,служба заштите  на раду,  кол центар,
помоћник  директора  за  инвестиције,интерни  ревизор,   што  чини  укупно   16
радника.
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               Образложење позитивних ефеката који се очекују
од издвајањаодређених сектора и 
придруживања одговарајућим ЈКП

                                   У Нишу, септембар 2015. год.

Од  самог  формирања  овог  предузећа,  били  су  присутни  финансијски
проблеми,  који су  имали  неповољан утицај на даље пословање предузећа, а
посебно  у  домену  ликвидности,  Структура  прихода  предузећа  (однос
сопствених  прихода  и  прихода  од  Града  35%:65%)  условљавала  је велику
зависност  предузећа од  Града,  заједно  са  дугачким периодом наплате
потраживања  од  оснивача,  утицала  је на  неликвидност  предузећа,  што  је
решавано  узимањем скупих,  краткорочних  кредита  за  текућу  ликвидност  са
веома неповољним каматним стопама,тако да се у оцени општег стања има у
виду да је сам почетак рада предузећа у 2009. години био оптерећен високим
краткорочним обавезама из претходног периода. 

 У међувремену,  многи  добављачи су  прибегли  наплати  својих
потраживања  судским  путем,  што  је  довело  до  непланираног  повећања
финансијских  расхода. Последица  горе  наведене  ситуације  је и  кашњење у
исплати зараде запосленима и  остваривање других  права по основу рада а
самим  тим  и тужбе  радника  за  неисплаћене  личне  дохотке,   Такође  јако
отежава рад предузећа и принудна наплата пореза и доприноса за зараде од
стране  Пореске  управе.  Укупни  финансијски  расходи  у  које  спадају  камате,
трошкови есконта меница добијених од ЈП Дирекције за изградњу града, судски
трошкови, трошкови платног промета и принудне наплате, достигли су ниво од
36.525.302 динара у 2014.  години.  Рачун предузећа се налази у непрекидној
блокади.

Сходно до сада наведеним подацима сматрамо да је трајно нарушена
ликвидност и функционисање ЈКП „Горица“ Ниш. Да би се омогућило несметано
одвијање комуналних делатности које су поверене овом предузећу неопходне
су организационе промене. 
           Из претходних анализа може се закључити да сектори Сигнализација и
Зеленило, уз припадајућу админинстрацију, могу да функционишу и несметано
обављају  делатност  за  коју  су  основани  у  оквиру  јавних  предузећа  ЈКП
„Паркинг-сервис“ и ЈКП  „Медијана“ Ниш, а да би у оквиру ЈКП  „Горица“ Ниш
могли да остану сектор Погребних услуга и део сектора Зеленило које би било
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3aAy)KeHo 3a ogpxaBabe 3efleHux noBpr.uhHa Ha rpo6rbuMa xoja 61 6una noBepeHa
Ha ynpaBrbarue: Hoeo rpo6rue 5y6aru u Hur.uxa Earua, Crapo rpo6rue, Jeapejcro ra

Poucxo rpo6rue u ocrafla ueuopujanHa rpo6rua Ha repuroprajra l-pa4a.
Ha oeaj HaqnH 6u ce tarole nocr4rra u noBorbHraja crpyrrypa nprxorqa JKI-I

,,1-opt4qa" Huu u cMaFbuna 3aBucHocr o4 6yr,rera fpa4a. lzlsgsojeHra cexropr 6u
Mornu HecMeraHo Aa HacraBe o6aerbabe AenarHocrr4 y oKBr4py noMeHyrux
npe4yeeha u ue 6u Hapyrunflu lbr4xoBy SraHaHcrajcKy crpyKrypy, jep no naee4enoj
aHanvsv uuajy eKoHoMcKy oApxr4Bocr caMh no ce6n. Onpaeganocr oBaKBor
npeAnora BhAr4Mo 14 y cfl]4r{HocTh KaKo cTpyKrype pa.qHuKa TaKo il cpeAcTaBa 3a paA.
Haunae, JKfl ,,Me4ujana" Hnur rao AeflarHocr hMa o4pxaBaHre xurujeHe jaeHnx
noBptunHa n y ycxoj je Be3u ca ceKropoM 3eneruno , xoje rarole o6aarua
AenarHocr oflpxaBaFba xurujene jaeHux 3efleHux'noBptuuHa.

Cerrop CurHanusa.Mla 3a qurb rarrra ypelerue cao6pahajnrarla l-paga Huula
Kao u oApxaBaFbe v nocTaBrbaFbe cBeTflocHe, xopl43oHTaflHe u BepTuKanHe
curHanu3aquje uro raxole t4Ma 3a qurb Kpo3 Apyry Sopruy u J Kl-l ,,flapxnHr-cepBrc"
Hnu roju ce 6pnHe o o4pxaBaruy jaeHrax napKrpafliluJra y rpagy.

.[enarHocr norpe6nux ycnyra 6u ce oBaKBuM. HaLruHoM opraHil3oBaFba
no4r4rfla Ha Bu[ur4 Hr4Bo, npocropr4 rpo6arua 6unu ypefleHujn, a caM qhH

caxpaHru Barua o6aerbao Ha gocrojaHcraeHraj ra Haq u H.
floce6no ucn4vaMo Aa 6u ce reryha nilKBu.qHocr npe,qy3eha eparvna Ha

onruManHn HnBo u nocrurra nornyHa $uxaHcnjcKa o4pxr4Bocr.
Muurrueua cMo fla je HaBeiqeHu npe4nor nornyHo crpyKTypHo u eKoHoMcKr4

o4pxltB u 4a 6u AonpuHeo 6oruena SynxqraoHucaFby KoMyHanHor ceKTopa y HarueM
rpaAy.

Yxonuro oBa r4Hr4qr4jaruaa 6yRe npuxeaheHa oA crpaHe ocHuBaqa $oprrltanno
- npaBHLr n $rHaHcnlcxu oflHocr4 6nnu 6u nperlrasHraje 4eSuHncaHu noce6Hyuvr
AKTUMA.

C nouJrogaFbeM.

JKf1 ,,l-opr,rqa" HuuJ

,  Arnfl .  npaBHuK
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