
 
 
           На основу члана 56. тачка 1. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 88/08) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013) 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 27.03.2013. године, доноси 
                                                                                           
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог решења о  усвајању Извештаја о  пословању ЈП Завод 
за урбанизам  Ниш за 2012. годину. 

 
II Предлог решења о  усвајању Извештаја о  пословању ЈП Завод за 

урбанизам Ниш за 2012. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша 
ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 

 
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 

Града Ниша, одређује се Љубиша Митић – в.д. директора Јавног предузећа ЈП 
Завод за урбанизам  Ниш. 

 
      
 

Број: 446-1/2013-03 
У Нишу, 27.03.2013. године. 
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
 
 



 
 
 
 
На основу члана 37. Статута Града Ниша, ("Службени лист града Ниша", број 
88/08),  
Скупштина Града Ниша на седници одржаној __________ 2013. године донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

 
 
 I УСВАЈА СЕ Извештај о пословању ЈП Завод за урбанизам Ниш за 
2012. годину, који је усвојио Управни одбор Предузећа, Одлуком брoj 355/2-2  на 
седници одржаној дана 26.02.2013. године. 
 
  II Решење доставити ЈП Завод за урбанизам Ниш, Управи за 
планирање и изградњу и Управи за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке. 
 
 
Број: 
У Нишу,  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

                   Председник 
 
                             Проф. др Миле Илић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању  
ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2012. годину 

 
 
 Управни одбор ЈП Завод за урбанизам Ниш на седници одржаној дана 
26.02.2012. године, Одлуком број 355/2-2, усвојио је Извештај о пословању ЈП Завод за 
урбанизам Ниш за 2012. годину и исти доставио Управи за планирање и изградњу. 

 Извештај о пословању ЈП Завод за урбанизам у 2012. години садржи: 
1) извештај о изради докумената просторног и урбанистичког планирања; 
2) извештај о финансијском пословању предузећа у 2012. години. 

 У Извештају о изради докумената просторног и урбанистичког планирања дат је 
преглед планова за Град по основу закључених уговора између ЈП Завод за урбанизам и 
ЈП Дирекција за изградњу Града, као и за општине ван Ниша и друге институције по 
основу позиционирања на тржишту. 

 Што се тиче финансијског извештаја за 2012. годину укупно остварени приходи 
у 2012. години су 99.963.799,00 динара а планирани у износу од 112.166.000,00 динара, 
што износи 89% остварења.Расходи су у износу од 99.643.165,00 динара, тако да је ЈП 
Завод за урбанизам у 2012. години остварило позитиван финансијски резултат у износу 
од 320.634,00 динара. 

 Имајући у виду да је Извештај о пословању ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2012. 
годину сачињен у складу са законом и  прописима града, Управа за планирање и 
изградњу предлаже доношење Решења о усвајању истог. 
 

Управа за планирање и изградњу 
 
 
Број: 114/2013-06 
У Нишу, 06.03.2013. године 
 
 
   Обрадила:  
Слађана Станковић, дипл.ецц. 
 
 
 
         НАЧЕЛНИК 
           Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основу чл. 12. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Завод за урбанизам 

Ниш („Службени лист града Ниша“, бр. 29/10, 94/10 и 109/12) и члана 14. Статута ЈП 
Завод за урбанизам Ниш, Управни одбор, на седници одржаној  26.02.2013. године, 
доноси 

 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 

1. Усваја се Извештај о пословању јавног предузећа Завод за урбанизам 
Ниш у 2012. години, који се састоји из два дела: 

- Извештај о изради докумената просторног и урбанистичког 
планирања (Извештај о реализацији плана производње) и 

- Годишњи финансијски извештај за 2012. годину. 

2. Документи из претходне тачке се налазе у прилогу ове Одлуке и чине 
њен саставни део. 

 
 
 
 
 
 

 ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ 
Број: 355/2-2 УПРАВНИ ОДБОР  
Ниш, 26.02.2013.г. П р е д с е д н и к 
 
 

 Мирослав Ивић, дипл.инж.грађ. 

 
 



ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ИИ   ЗЗ   ВВ   ЕЕ   ШШ   ТТ   АА   ЈЈ     
ОО  ППООССЛЛООВВААЊЊУУ  

ЈЈААВВННООГГ  ППРРЕЕДДУУЗЗЕЕЋЋАА  ЗЗААВВООДД  ЗЗАА  УУРРББААННИИЗЗААММ  ННИИШШ    
УУ    22001122..  ГГООДДИИННИИ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ниш, 2013. год. 



Извештај о пословању ЈП Завод за урбанизам Ниш у 2012. години 

 

  

 

 

 

 

 

 

ИИ   ЗЗ   ВВ   ЕЕ   ШШ   ТТ   АА   ЈЈ     

ОО  ППООССЛЛООВВААЊЊУУ  
ЈЈААВВННООГГ  ППРРЕЕДДУУЗЗЕЕЋЋАА  ЗЗААВВООДД  ЗЗАА  УУРРББААННИИЗЗААММ  ННИИШШ    

УУ    22001122..  ГГООДДИИННИИ  
 
 
 

Реализација Програма пословања Јавног  предузећа Завод за урбанизам Ниш 
(Програм усвојен на Управном одбору 29.11.2011. године и ступио на снагу давањем 
сагласности Скупштине града Ниша 19.01.2012. године) за 2012. годину, исказује се 
кроз два дела: 

I Извештај о изради докумената просторног и урбанистичког планирања 
и урбанистичко - техничких докумената (за Град по основу одлуке о 
оснивању и за општине ван Ниша и друге институције по основу 
позиционирања на тржишту), 

II Годишњи  финансијски извештај за 2012. годину 

 

Реализација Програма пословања се заснива на ангажовању свих запослених 
(75 је просечан број запослених у 2012. години: 47 са високом стручном спремом,  
6 са вишом школском спремом,  22 са средњом стручном спремом. Структура 
запослених у високој стручној спреми: 22 дипл.инж.арх, 13 дипл.инж.грађ.  
3 дипл.инж.ел., 2 дипл.ек., 2 дипл. инж. пејз. арх., 1 дипл. простор. планер, 1 
дипл.маш.инж, 1 дипл. инж. зашт. жив.сред., 2 дипл. правника, од којих је 5 магистара) 
и ангажовању лица по основу уговора о делу и допунском раду (4);  

Околности од битног значаја за реализацију Програма пословања: 1) Уговори о 
изради планова генералне регулације за подручја градских општина - друга фаза, са 
главним наручиоцем (ЈП Дирекција за изградњу града Ниша) закључени су фебруара 
2012. године, и задовољавајући број закључених  уговора  са другим инвеститорима, 
углавном, у поступцима јавних набавки, представљају повољне околности у пословању 
предузећа; 2) Законом прописана сложена процедура у изради и доношењу 
просторнопланских и урбанистичких докумената и стратешке процене утицаја планова 
на животну средину (обавезан саставни део сваког плана) и проблеми у наплати 
доспелих потраживања од Дирекције за послове у име и за рачун оснивача, успоравају 
рад и представљају неповољне околности у пословању предузећа. 
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II  ИЗВЕШТАЈ О ИЗРАДИ ДОКУМЕНАТА ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ 
ПЛАНИРАЊА И УРБАНИСТИЧКО - ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНАТА 

 
 
 

1. ПЛАНОВИ У ФАЗИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 

Р.бр. Назив плана - документа Уговор Реализација 

1. ПДР одмориштa Трупале  22.12.2011 

2. 
ПДР пословно-производно-трговинског комплекса 
на простору инфраструктурног коридора аутопута 
Е-75 

07.10.2011 22.12.2011 

3. ПДР Улице Хумске у Нишу 20.05.2010 25.03.2011 

4. ПДР блока "Трошарина" 24.07.2009 11.09.2012 

5. Измене и допуне ПДР насеља "9. мај - север" у 
делу новопланиране улице (веза ул. Брестовачке и 
ул. Јастребачких партизана у Нишу) 

05.02.2010 11.09.2012 

6. ПДР дела државног пута R-214 од Комренске 
петље до границе ГП 

31.08.2009 11.09.2012 

7. ПДР резервоарског простора IV висинске зоне - 
југ на локацији "Марково кале" у Нишу 

24.07.2009 11.09.2012 

 
 

2. ПЛАНОВИ У ФАЗИ КОНЦЕПТА 

Р.бр. Назив плана - документа Уговор Реализација 

1. ПДР комплекса К3 у делу РЗ Север (Малфорд 2) 09.08.2010 
22.12.2011 

 

2. ПДР дела насеља Бубањска долина у Нишу 25.05.2010 09.02.2011 

3 
ПДР пута "Плоче - Бојанине Воде" (скијашки 
центар) 

16.07.2009 08.12.2011 

 
 

3. ПЛАНОВИ У ФАЗИ НАЦРТА 

Р.бр. Назив плана - документа Уговор Реализација 

1. ПДР комплекса К4 у делу РЗ Север (Фексико) 27.05.2010 09.12.2012  

2. 
ПДР скијалишта "Бојанине Воде" на Сувој 
планини 

16.07.09 
 

08.06.10 
 

3. 
ПДР новопланиране улице од Зетске до 
Tрошарине (део Jужног булевара) 

02.11.2006 02.09.2011 

4. ПДР комплекса К1 у делу РЗ Север (Фексико) 06.08.2010 22.12.2011 

5. ПДР  центра насеља "Делијски Вис 2" у Нишу 12.08.2005 23.02.2011 

6. ПГР подручја градске општине Палилула-II фаза 24.02.2012 31.12.2012 
7. ПГР подручја градске општине Пантелеј-II фаза 24.02.2012 31.12.2012 

8. 
ПГР подручја градске општине Црвени Крст - 
II фаза 

24.02.2012 31.12.2012 

9. 
ПГР подручја градске општине Нишка Бања - 
II фаза 

24.02.2012 31.12.2012 

 



4. ПЛАНОВИ У ФАЗИ ПРЕДЛОГА (ПЛАНОВИ У СКУПШТИНСКОЈ ПРОЦЕДУРИ) 

Р.бр. Назив плана - документа Уговор Реализација 

1. 
ПДР 17 улица у насељу "Доња Врежина" јужно од 
ул. Књажевачке у Нишу  

07.11.2011 16.03.2012 

 

5. УСВОЈЕНИ ПЛАНОВИ 

Р.бр. Назив  плана – документа Уговор Реализација 

1. ПГР подручја ГО Палилула 23.06.2011 
2012. усвојен 
на скупштини 

2. 
Измене и допуне ПДР рекреативни центар 
"Лозни калем" у Нишу 

08.07.2011 
2012. усвојен 
на скупштини. 

3. ПГР подручја ГО Нишка Бања   23.06.2011 
2012. усвојен 
на скупштини 

4. ПГР подручја ГО Пантелеј   23.06.2011 
2012. усвојен 
на скупштини 

5. ПГР подручја ГО Медијана 23.06.2011 
2012. усвојен 
на скупштини 

6. ПГР подручја ГО Црвени Крст 23.06.2011 
2012. усвојен 
на скупштини 

 

 

6. УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ДОКУМЕНТИ 

Р. бр. Назив  елабората 
Број испоручених 

елабората 

1. 
Урбанистички пројекти и пројекти парцелације - 
препарцелације - исправке границе 

13 

2. 
Урбанистичко - технички услови  
(киосци, баште, рекламне ознаке и др.) 

240 

 
 

7. ДОКУМЕНТИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА  
ЗА ОПШТИНЕ ВАН НИША И ДРУГЕ ИНСТИТУЦИЈЕ  

 

Р.бр. Назив плана - документа 
Датум 
уговора 

Реализација 

1. ПГР Општине Дољевац 30.09.2008. 
2012. усвојен на 
скупштини 

2. ПГР Општине Бабушница  06.05.2010 у фази јавног увида 

3. ПДР Суво Рудиште  27.09.2011 
2012. усвојен на 
скупштини 

4. ПГР Општине Трговиште  10.03.2011 у фази нацрта 

5. ПГР Општине Куршумлије  14.10.2010 у фази концепта 

6. ПГР Општине Бела Паланка  10.03.2011. у фази јавног увида 

7. ПГР Опшине Димитровград  16.08.2010 у фази јавног увида 

8. ПГР насеља Гаџин Хан  02.09.2010. 
2012. усвојен на 
скупштини 

9. ПГР Општине Прокупље  01.12.2010. у фази нацрта 

10. ПГР Сврљигa  03.12.2010 у фази нацрта 
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11. ПП Општине Димитровград  14.07.2011 
2012. усвојен на 
скупштини 

12. ПП Општине Житорађа  28.06.2011 
2012. усвојен на 
скупштини 

13. ПП Општине Бабушница.  04.04.2011 
2012. усвојен на 
скупштини 

14. ПП Општине Гаџин Хан  23.04.2010    
2012. усвојен на 
скупштини 

15. ПП Општине Сокобања  14.07.2010  
2012. усвојен на 
скупштини 

16. ПП Општине Сврљиг  03.08.2010  
2012. усвојен на 
скупштини 

17. 
РПП за подручје Нишавског, Топличког и 
Пиротског уп. Округа  

21.07.2010  усвајање на Влади 

18. 
ПП ППН специјалног резервата природе 
Сува планина  

08.09.2010  2012. усвојен на Влади 

19. ПП Општине Мерошина  12.05.2009  
2012. усвојен на 
скупштини 

20. ПДР "Центар I" у Блацу 24.04.2012 у фази нацрта 

21. ПДР мале хидроелектране "Мала Бела 
Паланка" у Белој Паланци 

20.02.2012 
 

2012. усвојен на 
скупштини 

22. ПГР Куршумлијске Бање у Општини 
Куршумлија 

26.09.2012 у фази одлуке 

23. ПГР Сијаринске Бање у Општини Медвеђа 26.09.2012 у фази одлуке 

24. ПДР граничног прелаза "Рибарци" у 
Општини Босилеград 

26.09.2012 у фази одлуке 

25. ПДР "Индустријске зоне Трговиште" у 
Трговишту 

12.10.2012 у фази одлуке 

26. ПДР "Спортско рекреативног центра 
Трговиште" у Трговишту 

12.10.2012 у фази одлуке 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извештај о пословању ЈП Завод за урбанизам Ниш у 2012. години 4



2.   ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

ЈП Завод за урбанизам се донетим Правилником о рачуноводственим 
политикама определио да у презентацији својих финансијских извештаја примењује 
Међународне рачуноводствене стандарде (МРС). 

Информацију о финансијском положају пружа првенствено биланс стања, док 
се информације о успешности пружају у билансу успеха. Потпуну слику стања и успеха 
та два извештаја дају када се раде на начин и у условима за презентацију годишњег 
финансијског извештаја (Завршни рачун). Тада се извештаји презентирају два месеца 
од дана билансирања. 

При изради овог извештаја поштовани су принципи МРС. 

 

I   ПРИХОДИ: 

Према МРС, одређена пословна промена признаје се као приход, када по 
основу ње постоји вероватноћа прилива економске користи у предузеће, када степен 
завршености може да се утврди, када трошкови који су настали за пружање одређене 
услуге могу поуздано да се измере, или је смањење обавеза резултат те промене. 

Степен завршености неке услуге може да се утврди прегледом извршеног 
посла (извештај) пружањем услуге до одређеног датума, као проценат укупних услуга 
које треба извршити и као сразмерни део насталих трошкова до одређеног датума у 
укупно процењеним трошковима извршења услуге. 

Уважавајући напред наведене принципе, приходи за период 01.01. – 31.12.2012. 
године процењени  су на 99.963.799 динара. 

Структура прихода је следећа:      (у 000) 

Врста 
Остварење 
у 2011. 

План  
2012. 

Остварење 
2012. 

% 
Индекс 

4/3 
1 2 3 4 5 6 

Пословни приходи 99.238 112.166 97.078 97,11 87
1. Послови за Град Ниш 18.658 65.000 50.884 50,90 78
- Град 574   
- Дирекција 18.084 65.000 50.884 50,90 78

2. Планови за остале инвеститоре 74.705 39.166 39.486 39,50 101
3. УП, УПП, УТУ и сл.  5.824 8.000 4.352 4,35 54
4. Остали приходи 51 2.356 2,36 -
5.    Други приходи 1.667 2.886 2,89 -
 Укупно: 100.905 112.166 99.964 100.00 89

Приходи од послова по уговорима са ЈП Дирекција за изградњу града Ниша (за 
потребе Града Ниша) су од извршених фазних послова на изради планских докумената 
(ПГР-ова и сл.), а остварени су у износу од 50.884.480 динара. 

Од укупно планираних прихода од израде планских докумената за потребе 
Оснивача - Града Ниша у износу од 65.000.000 динара, остварен је приход од 
50.884.480 динара, што износи 78,28%.  

Иако је постојала потреба за израдом и других планова детаљне регулације за 
потребе Града Ниша (Комплекс ЕИ, Депонија, инфраструктурни колектори за 
опремање РЗ СЕВЕР, и др.), њихова израда ће отпочети након обезбеђивања потребних 
финансијских средстава у 2013. години. 
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Програмом пословања за 2012.г. Завод је планирао да реализацијом дела 
наведених послова оствари приход од послова за потребе Оснивача у износу око 
15.000.000 динара, али из објективних разлога није био у могућности да то и учини. 

Са друге стране, реализацијом послова за остале инвеститоре остварен је већи 
износ прихода од планираног, али он није био довољан да се укупан приход оствари у 
планираном износу. 

 Структура прихода од УП, УТУ и лок.дозвола (ред.бр. 3) је следећа: (у 000) 
  Износ % 

- Урбанистички пројекти, УПП 1.606 36,90 

- УТУ за привремено постављање рекламних табли, паноа и сл. 1.199 27,55 

- УТУ за привремено постављање башти, киоска и сл. 896 20,59 

- Остале услуге 651 14,96 

 Укупно: 4.352 100,00 
 

II  РАСХОДИ: 
 

Према МРС расходи се признају у билансу успеха као смањење будуће 
економске користи која повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може 
поуздано да се измери. Момент плаћања обавезе није услов за признавање расхода. 

На основу расположиве документација, расходи за период 01.01.-31.12.2012. 
године, процењени су на 99.643.165 динара. 

 
Основна структура расхода је:      (у 000) 

Н а з и в 
Остварење 

2011 
План за 
2012 

Остварење 
2012. % 

индекс     
4/3 

1 2 3 4 5 6 
1.  Расходи материјала 3.828 5.424 4.181 4.20 77 

2. Расходи зарада, накнада    
 зарада и остали лични расходи 

84.101 90.885 84.534 84.84 93 

3. Амортизација   540 700 500 0.50 71 

4. Остали пословни расходи 5.970 10.478 5.839 5.85 56 

5. Финансијски и остали расходи 6.141 3.808 4.589 4.61 121 

  Укупно: 100.580 111.295 99.643 100,00 90 

 
Расходи зарада, накнада  зарада и осталих личних расхода обухватају сва 

могућа давања и обавезе према запосленима, и расходе по основу обавезе према 
физичким лицима са којима се имају пословне везе (уговори о допунском раду, уговори 
о делу, накнаде члановима Управног и Надзорног одбора и сл.).  Ови расходи су под 
строгом контролом Оснивача и надлежних државних органа, а  обрачунавају се и 
исплаћују у складу са Програмом пословања за 2012 годину, с тим да није извршено 
планирано повећање платног фонда, услед проблема са текућом ликвидношћу. 

Услед смањеног остварења прихода у односу на планиране приходе, 
предузете су опсежне мере штедње на свим нивоима расхода, укључујући и 
расходе зарада запослених, у циљу очувања текуће ликвидности, с тим да се води 
рачуна да исте не смеју да угрозе континуитет процеса рада на изради планских 
докумената. 
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Месечни износ средстава (маса) за исплату зарада није повећавана од јула 
месеца 2011. године. Зараде за децембар 2012. године обрачунате су применом 
бруто цене рада за месец јул 2011. године. 

Обавезе за зараде за 2012. годину обрачунате су у износу од 94,46% у 
односу на планирана средства, односно за 4.496.053 динара мање у односу на 
планирана средства. 

Због природе делатности (услуга израде планске документације) средства 
за исплату зарада запосленима у односу на пословне расходе износе чак 80,68% . 

Сви остали расходи значајно су нижи у односу на планиране расходе за 2012. 
годину, изузев финансијских расхода који су виши за 21% у односу на план. 

Расходи материјала остварени су у износу од 77%, а остали пословни расходи у 
износу од 71% у односу на план.  

Значајно оптерећење у пословању представљали су расходи камата и остали 
финансијски расходи у износу од 4.003.219 динара, а који су превасходно настали услед 
коришћења кредита по основу дозвољеног минуса по текућем рачуну код АИК Банке 
АД Ниш, до максималног износа од 20.000.000 динара. 

Овакав вид кредитирања Завод користи од средине 2010. године, у циљу 
обезбеђивања текуће ликвидности. 

 
Расходи материјала обухватају  следеће врсте расхода: (у 000) 

Н а з и в Износ % 
1 2 3 

1.  Канцеларијски и остали материјал 1.771 42,36 
2. Ситан инвентар 180  4,31 
3. Гориво за моторна возила 813 19,43 
4. Електрична енергија 714 17,07 
5. Даљинско грејање 704 16,83 
  Укупно: 4.182 100,00 

 
Остали пословни расходи имају следећу структуру:           (у 000) 

В р с т а Износ % 

- Услуге на изради учинака - - 
- ПТТ и транспортни трошкови 586 10,04 
- Услуге одржавања објекта и опреме 560 9,59 
- Закупнине и сајмови - - 
- Реклама и пропаганда 638 10,93 
- Комуналне услуге  298 5,11 
- Репрезентација 688 11,78 
- Осигурање 322 5,51 
- Платни промет 303 5,20 
- Чланарине 80 1,37 
- Порези и доприноси 906 15,49 
- Семинари, додатно и стручно усавршавање запослених 317 5,44 
- Службене новине, стручна литература и сл. 263 4,51 
- услуге спољне сарадње  - - 
- остале таксе, сагласности и лиценце   475 8,14 
- Разни расходи 402 6,89 

Укупно: 5.838 100,00 
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III  РЕЗУЛТАТ: 
 

Према евидентираним и процењеним приходима од 99.963.799 динара и 
расходима од 99.643.165 динара, у извештајном периоду остварен је позитиван 
финансијски резултат у износу од 320.634 динара.  

Програмом пословања за 2012. годину планирано је остваривање добити у 
износу од 871.436 динара. 

 

IV ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ: 
 

Доспела потраживања од купаца за извршене послове на дан 31.12.2012. 
године износе 42.878.955 динара. 

Појединачно највећа потраживања су: 
- Општина Прокупље 10.132.564 динара 
- Дирекција за изградњу опш.Куршумлија    8.203.851 динара 
- Општина Бела Паланка 5.474.673 динара 
- Општина Димитровград   4.620.500 динара 
- Републичка агенција за просторно планирање   4.154.400 динара 
- ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 2.704.660 динара 
- Општина Сврљиг   2.694.000 динара 
- Општина Житорађа   2.035.600 динара 
- Општина Сокобања   1.587.100 динара 
- Општина Бабушница   615.600 динара 
- Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу   350.675 динара 
- Дирекција за грађевинско земљиште - Ћићевац    205.480 динара 
 

Наплата доспелих потраживања представља највећи проблем Завода, и 
директно утиче на текућу ликвидност, као и на обезбеђивања неопходних услова за 
очување континуитета процеса рада на изради планских докумената. 

Већи део потраживања настао је завршетком уговорених послова који су 
наручиоцима испоручени у последњем кварталу 2012. године, када је остварен 
пословни приход од 64.291.061 динара, и у највећем делу доспевају за наплату у првом 
кварталу 2013. године. 

По основу потраживања за завршене послове која су на дан примопредаје 
дужности директора износила 32.210.021 динара, од 19.09. до 31.12.2012.године 
наплаћено је од локалних самоуправа ван територије Града Ниша 14.208.000 динара, а 
за остатак дуга закључени су споразуми о исплати дуга, по којима ће локалне 
самоуправе извршити исплату преосталог дела дуга у неколико месечних рата, почев од 
месеца јануара 2013.године. 

Средства за исплату послова на изради планске документације коју Завод 
израђује за локалне самоуправе из окружења делом обезбеђује надлежно министарство. 
Министарство је закључило уговоре са локалним самоуправама у којима је, између 
осталог, утврђена и динамика исплате за завршене послове, неповољнија од оне која је 
била предвиђена и уговорена у поступцима јавних набавки. 

Одлука Министарства да у фебруару и марту 2012. године накнадно закључи 
анексе уговора са локалним самоуправама којима се предвиђа исплата преосталог 
износа за израду планске документације тек по објављивању планова у службеном 
гласилу додатно је отежала наплату потраживања. 

Завод је са локалним самоуправама којима средства обезбеђује надлежно 
министарство закључило споразуме о исплати дуга по којима су локалне самоуправе у 
обавези да Заводу исплате дуг по уплати средстава од стране надлежног министарства. 
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Треба истаћи и чињеницу да су наручиоци израде планске документације 
скоро увек директни и индиректни корисници буџета, или други корисници 
јавних средстава (локалне самоуправе, дирекције и др.) и да је Завод, као 
тржишна организација у незавидном положају као извршилац израде у односу на 
наручиоце. 

 

Укупне текуће обавезе из пословања, на дан 31.12.2012.године износе 
44.049.126 динара.  

Структура обавеза је следећа: 

- Обавезе по уговору о лизингу   720.574 динара 
- Обавезе по револвинг кредиту (АИК Банка) 19.595.394 динара 
- Обавезе по основу примљених аванса  3.134.461 динара 
- Обавезе према добављачима и остале обавезе   2.781.719 динара 
- Обавезе према запосленима – зараде (за 11. 2.део и 12.)   9.548.528 динара 
- Обавезе према запосленима – боловања (за 11. и 12.)   347.688 динара 
- Обавезе према запосленима – нето накнаде   2.774.884 динара 
(отпремнине, солидарна помоћ, јубиларне награде, превоз, дневнице, поклони деци запосл. за Н.Годину) 

- Обавезе према физичким лицима – нето по уговорима    333.750 динара 
(уговори о допунском раду, уговори о делу, накнаде члановима УО и НО и сл.) 

- Порези и доприноси за обавезе према запосленима и физ.лицима 380.315 динара 
- Обавезе по основу ПДВ-а   4.365.171 динара 
- Остале текуће обавезе из пословања   66.642 динара 
 

Обавезе по основу уговора о лизингу за набавку путничког возила износе 
720.574 динара. Ове обавезе се усклађују са курсом евра на дан исплате рате. У 2012. 
години редовно су исплаћиване месечне рате (12 рата у укупном износу од 366.254 
динара). Обавезе за рате у 2013. години износе 360.287 динара, а обавезе за 2014. 
годину износе 360.287 динара. За исплату је остало још 24 рата. 

Обавезе по основу примљених аванса, које су на дан примопредаје дужности 
директора износиле 46.732.114 динара, у највећем делу су измирене завршетком и 
испоруком раније уговорених послова за које су и примљени аванси, пре свега послови 
за потребе града Ниша. Обавезе по основу примљених аванса на дан 31.12.2012. године 
износе 3.134.461 динара. 

Ова неновчана обавеза извршиће се реализацијом послова из уговора по коме 
је  и примљен, што је и гаранција остварења прихода.  

Обавезе према добављачима износе 2.781.719 динара и измирују се сходно 
приливу средстава на рачун Завода, до нивоа расположивих средстава. 

Највеће обавезе су према следећим добављачима: 
-  ЈКП Градска топлана Ниш     332.695 динара 
-  АИК Банка А.Д. Ниш   319.992 динара 
-  „БРОКЕР“ доо Ниш   291.530 динара 
-  „Јаков систем“ доо Ниш   208.324 динара 
-  „Србија турист“ Ниш   206.550 динара 
-  Компанија Дунав осигурање АД Београд   187.299 динара 
-  Народне новине Ниш   118.825 динара 
-  ЈКП Обједињена наплата   112.724 динара 
-  Аутоцентар КИТАНОВИЋ Ниш   111.921 динара 

Обавезе према осталим добављачима појединачно су мање од 100.000 динара. 
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Обавезе по основу зарада запосленима извршаване су сходно приливу 
новчаних средстава. Исплата зарада се врши из два дела, а касни се са исплатом једног 
дела зараде још од јула месеца 2010. године. Последња исплата зарада у 2012. години 
извршена је 31. децембра, и то први део зарада за месец новембар 2012. године. 

Доспеле обавезе према запосленима (НЕТО) по основу других примања на дан 
31.12.2012. године износе 2.774.884 динара, а састоје се из следећих обавеза:  

- дневнице за службени пут у земљи и иностранству,  и накнаде трошкова за долазак 
и одлазак са рада за период септембар – децембар 2012. године, 

- обавезе по основу јубиларних награда и отпремнина по решењима за целу 2012.г. 
- обавезе за исплату солидарне помоћи за децембар 2012. године, и  
- обавезе по основу поклона деци запослених поводом Нове 2013. године. 

Доспеле обавезе према физичким лицима (НЕТО) по основу уговора о делу, 
ауторском делу, уговора о допунском раду, уговора о стручном оспособљавању, и по 
основу накнада члановим УО и НО на дан 31.12.2012. године износе 333.750 динара, и 
састоје се из следећих обавеза:  

- накнаде по уг.о делу, уг.о аут.делу и уг.о допунском раду за децембар 2012. г., 
- накнаде члановима УО и НО за октобар, новембар и децембар 2012.г. 

Обавеза по основу пдв-а за месец децембар 2012. године у износу од 4.365.171 
динара исплаћивана је почев од 10.01.2013.г. до 1.2.2013.г., по динамици прилива 
средстава на текући рачун, када је ислаћена у целости. 

 

V  ИНВЕСТИЦИЈЕ: 

 ЈП Завод за урбанизам Ниш у 2012. године извршио је набавку једног 
вишенаменског компактног уређаја (скенер, копир апарат, ласерски црно-бели 
штампач) у износу од 139.000 динара (без пдв-а), а по спроведеном поступку јавне 
набавке мале вредности бр. 03/12, и једног рачунара у износу од 45.833 динара. 

 Из планираних средстава за инвестиције у 2012.години извршене су и исплате 
рата по уговору о лизингу за набавку путничког возила (из децембра 2009.године), у 
укупном износу од 366.254 динара. 

  Набавка легализованог софтвера представља још један велики проблем са 
којим се Завод сусреће. У поступку редовне контроле легалности софтвера од стране 
Пореске управе, која је започета јуна 2012. године, Заводу је предочено да је у обавези 
да обезбеди потребне лиценциране софтвере за израду планске документације. У 2012. 
години је извршена набавка једног, значајно мањег дела потребних лиценци, у износу 
од 246.892 динара, а за 2013. годину се планира значајније улагање за набавку пре свега 
лиценци за AUTO CAD и других недостајућих лиценци, у износу од 3.000.000 динара. 

 
 

VI   -  ТЕКУЋА ЛИКВИДНОСТ – 
 

Обезбеђивање текуће ликвидности у 2012. године, као и у целој 2010. и 2011. 
години, представља један од најтежих задатака за руководство Завода.  

Због изузетног значаја који текућа ликвидности има за обезбеђивање 
неопходних услова за несметано обављање процеса рада, у ранијем периоду је 
извршена анализа фактора који битно утичу на исту, из које се јасно види да је проблем 
са текућом ликвидношћу објективно условљен.  

Стога су и у 2012. години спровођене перманентне активности са циљем да се 
на адекватан начин сагледа финансирање обављања делатности просторног и 
урбанистичког планирања које Завод  обавља за потребе Оснивача.  
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Због значаја и природе делатности (делатност од јавног интереса), битно 
питање које посебно треба да узму у разматрање представници оснивача, са циљем да 
се изнађе дугорочно стратешко решење, које би омогућило да се трајно отклони главни 
узрок нестабилне финансијске  ситуације у Заводу - месечне диспропорције прихода и 
прилива, са једне стране, и расхода и обавеза, са друге стране. 

Краткорочно решење за обезбеђивање текуће ликвидности узимањем кредита 
од пословних банака је скупо и неодрживо. 

 
 
 
 

 ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ 
 ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 Мирослав Ивић, дипл.инж.грађ. 
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