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СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: 
 
1. Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш  
2. Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш  
3. Јавно комунално предузеће „Горица“ Ниш  
4. Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених 

и других услуга и накнада Ниш  
5. Јавно комунално предузеће „Тржница“ Ниш  
6. Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Ниш  
7. Јавно комунално предузеће „Паркинг-сервис“ Ниш  
8. Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш  
9. Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НИШ 

ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. - 31.12.2018. ГОДИНЕ 
 

 
 
Чланом 64. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

15/2016) прописана је обавеза надлежног органа јединице локалне самоуправе 
да сачињава и доставља Министарству привреде Републике Србије 
Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности 
јавних предузећа чији је оснивач, у року од 60 дана од дана истека тромесечја. 

Такође, наведеном одредбом прописује се и обавеза надлежног органа 
јединице локалне самоуправе да једном годишње, у року од 60 дана  од 
завршетка календарске године, сачињава и доставља Министарству привреде 
Републике Србије Анализу пословања јавних предузећа чији је оснивач, са 
предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању. 

Имајући у виду наведене одредбе, сачињена је анализа пословања којом 
су обухваћена следећа јавна предузећа: 

 
1. Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш  
2. Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш  
3. Јавно комунално предузеће „Горица“ Ниш  
4. Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених 

и других услуга и накнада Ниш  
5. Јавно комунално предузеће „Тржница“ Ниш  
6. Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Ниш  
7. Јавнo комуналнo предузеће „Паркинг-сервис“ Ниш  
8. Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш  
9. Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша  

 
У складу са изнетим, наведена предузећа благовремено су  доставила 

Извештаје о реализацији годишњег програма за период 01.01.-31.12.2018. 
године, са одлуком Надзорног одбора о усвајању, на обрасцима прописаним 
Правилником о oбрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, 
односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени 
гласник РС“, број 36/2016), у складу са Упутством Министарства привреде РС 
о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 
110-00-72/2016-09 од  11. априла 2016. године. 



 
 

На основу достављених Извештаја, израђена је анализа пословања 
предузећа у посматраном периоду (01.01.-31.12.2018. године), са описом 
предузетих мера за отклањање поремећаја у пословању. 

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). 

У посматраном периоду наведена јавна предузећа у највећој мери 
пословала су у складу са усвојеним програмима пословања за 2018. годину, уз 
одступања у реализацији планираних активности. 

Негативан финансијски резултат пословања у 2018. години исказала су 
предузећа ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша и ЈКП „Горица“ Ниш. 

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

Наведени резултат последица је озбиљних проблема у обављању 
делатности градског и приградског превоза, коју је предузеће обављало до 
30.06.2018. године. Престанак обављања наведене делатности, нужно је 
условио и промену битних параметара за пословање и одређена одступања, те 
иако су планске позиције Програма пословања за 2018. годину у највећој мери 
добро процењене и  реализоване, појављују се значајнија одступања код 
трошкова амортизације и код сталне имовине предузећа.  

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 
унето приликом израде финансијског извештаја за 2018. годину. 

У пословној 2019. години, планирани су позитивни параметри 
пословања, 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. 

Имајући у виду мере оснивача на реорганизацији предузећа и позитивне 
резултате предузећа у другом и трећем кварталу, смањење расхода смањењем 
броја запослених, као и остале активности које су предузете у 2018. години,  
очекивања су била да ће се позитиван тренд наставити и до краја пословне 
године. Међутим, 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 отпремнина, те 
су се упркос дотадашњим позитивним параметрима пословања, јавила 
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значајна одступања од вредности планираних Програмом пословања за 2018. 
Годину, па је исказан негативан резултат на крају последњег квартала.  

      Остала јавна предузећа  која су предмет ове анализе су, уз одређена 
одступања у односу на планиране вредности, у пословној 2018. години 
исказала позитивне финансијске резултате. 

Саставни део ове Анализе је Информација о степену усклађености 
планираних и реализованих активности из програма пословања јавних 
предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се 
примењује Закон о јавним предузећима  чији је оснивач   Град  Ниш за период 
од 01.01.2018. до 31.12.2018. године. 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

Број: 169-11/2019-03 

Ниш, 21.02.2019. године                
                  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
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