
      
На основу члана 56.  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',

број 88/2008), 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  27.01.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I   Утврђује  се  Предлог одлуке  о  висини  накнаде  за  рад  у  надзорним
одборима јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Ниш.

II Предлог о oдлуке о висини накнаде за рад у надзорним одборима јавних и
јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Ниш доставља се  председнику
Скупштине Града ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За  представникa  предлагача  по  овом  предлогу  на  седници
Скупштине  Града  Ниша  одређује  се Миодраг  Брешковић,  начелник  Управе  за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Број: 128-3/2014-03
У Нишу, 27.01.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



На основу члана 19. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник PC",
број 119/12) и члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша“, број
88/2008), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној_______2014. године, донела је

О Д Л У К У
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД У НАДЗОРНИМ ОДБОРИМА

ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НИШ

Члан 1.

Одлуком о висини накнаде за рад у Надзорном одбору у јавним предузећима
и јавно комуналним предузећима,  чији  је  оснивач  Град  Ниш,  (у  даљем тексту:
Одлука),  уређује  се  начин  утврђивања  висине  и  начин  исплате  накнаде
председника  и  чланова  Надзорног  одбора  за  њихов  рад у  Надзорном одбору,
надзор  над  спровођењем  ове  Одлуке,  као  и  друга  питања  која  се  односе  на
накнаду за рад у Надзорном одбору.

Члан 2.

Председник  и  чланови  Надзорног  одбора  у  јавним  предузећима  и  јавно
комуналним предузећима, чији је оснивач  Град Ниш  (у даљем тексту: Надзорни
одбор),  имају  право  на  накнаду  за  рад  у  Надзорном одбору (у  даљем тексту:
накнада).

Накнада  Надзорног  одбора  у  јавним предузећима  и  јавно  комуналним
предузећима, чији је оснивач Град Ниш, (у даљем тексту: Предузеће), састоји се
од:

- фиксног дела 
- променљивог дела.

Члан 3.

Критеријуми  за  одређивање  фиксног  дела  накнаде  Надзорног  одбора  (у
даљем тексту: фиксни део накнаде) су:

- задаци чланова,
- одговорност,
- финансијско стање предузећа и
- економско окружење.

Члан 4.

Висина фиксног  дела накнаде у  нето износу,  полазећи од критеријума  из
члана  3.  ове  Одлуке,  утврђује  се  на  основу  месечног  извештаја  о  степену
реализације Програма пословања Предузећа и то:
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Степен (проценат)
реализације Програма

пословања

Износ месечне накнаде
Председника Надзорног

одбора

Износ месечне
накнаде члана

Надзорног одбора

До 100%     35.000,00     динара  30.000,00   динара

Преко 100%     40.000,00     динара  35.000,00   динара

Фиксни део накнаде обрачунава се и исплаћује на месечном нивоу, на основу
посебног акта директора, који обавезно садржи извештај о степену реализације
Програма  пословања  Предузећа  у  месецу  за  који  се  обрачунава  и  исплаћује
накнада и  одредбе  о  припадајућој  висини  накнаде  у  складу  са  ставом  1  овог
члана.

Извештај о исплаћеним накнадама за рад Надзорном одбору, као и извештај
о  степену  реализације  Програма  пословања,  достављају  се  Градском  већу  и
Скупштини Града заједно са годишњим извештајем о пословању Предузећа.

Члан 5.

Променљиви део накнаде Надзорног одбора, (у даљем тексту: променљиви
део накнаде) везан је за допринос Надзорног одбора у остваривању Програма
пословања Предузећа у смислу да Предузећа, у пословној години, по извештају о
пословању Предузећа који усвоји оснивач, послују са добитком.

Променљиви део накнаде припада за пословну годину у којој је Предузеће
остварило нето добит.

Висина променљивог дела накнаде, под условима из става 1. и 2. овог члана,
обрачунава се и исплаћује у висини до 20% од укупно исплаћене фиксне накнаде
у години у којој је Предузеће остварило нето добит.

Укупан  новчани  износ  из  става  3.  ове  Одлуке,  дели  се  равномерно
председнику и свим члановима Надзорног одбора.

Члан 6.

Променљиви део накнаде исплаћује се из средстава Предузећа једнократно
или у више делова, у складу са могућностима Предузећа,  a након прихватања
извештаја о пословању од стране Скупштине Града.

Одлуку о начину исплате променљивог дела накнаде из става 1. овог члана
доноси Надзорни одбор, на предлог директора Предузећа.

Члан 7.

Ако  Предузеће  касни  са  исплатом зарада  запосленима,  односно  не  врши
исплату  зарада  у  роковима  утврђеним  колективним  уговором  код  послодавца,
исплата фиксног дела накнаде Надзорном одбору (месечне) вршиће се у складу
са динамиком исплате зарада запосленима.
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Члан 8.

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши управа надлежна за праћење,
контролу обрачуна и исплате зарада и других примања запослених у јавним и
јавно комуналним предузећима (у даљем тексту: Управа).

Управа, у обављању надзора над спровођењем ове Одлуке има право да
проверава:

- да ли је обрачун и исплата фиксног дела накнаде за рад председника и
чланова Надзорног одбора извршена у складу са одредбама ове Одлуке,

-  да ли се променљиви део накнаде председнику и члановима Надзорног
одбора исплаћује на начин утврђен чланом 6. ове Одлуке.

Уколико  Управа утврди неправилности у обрачуну и исплати фиксног дела
накнаде  за  рад  или  начину  исплате  променљивог  дела  накнаде,  утврђених
одредбама ове Одлуке,  има право да наложи Предузећу да исправи утврђене
неправилности.

О  уоченим  неправилностима  и  неизвршавању  наложених  мера Управа  је
обавезна да Градском већу и Скупштини града, достави извештај.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу Града Ниша".

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Број: 
У Нишу, ____________2014. године

Председник

Проф. др Миле Илић
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О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке  о висини накнаде за рад у надзорним
одборима јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Ниш садржан
је у одредбама  члана 19 Закона о  јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
број 119/2012) и члана 37 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша", број
88/2008), којима је прописано да висину накнаде председника и чланова надзорног
одбора  за  рад  у  надзорном  одбору  утврђује  оснивач,  на  основу  извештаја  о
степену реализације програма пословања јавног предузећа.

Разлог доношења ове Одлуке садржан је у законској обавези оснивача да
утврди  висину  накнаде  и  критеријуме  за  њену  исплату.  Циљ  оваквог  начина
утврђивања накнаде је мотивисање чланова Надзорног одбора за њихово активно
и одговорно учешће у раду и управљању предузећем.

Предложеном  Одлуком уређује  се  начин  утврђивања  висине  и  начин
исплате  накнаде  председника  и  чланова  Надзорног  одбора  за  њихов  рад  у
Надзорном одбору, надзор над спровођењем ове Одлуке, као и друга питања која
се односе на накнаду за рад у Надзорном одбору.

Прописано  је  да  се  накнада  Надзорног  одбора  састоји  од  фиксног  и
променљивог  дела,  утврђени  су  критеријуми  за  одређивање  висине  фиксног  и
променљивог дела накнаде, као и начин исплате накнаде.

Одлуком  је  прописано  да  надзор  над  њеним  спровођењем  врши  управа
надлежна за  праћење,  контролу обрачуна  и  исплате зарада и  других  примања
запослених у јавним и јавно комуналним предузећима, као и мере које може да
предузме у поступку надзора. 

На  основу  наведеног  Управа  за  комуналне  делатности,  енергетику  и
саобраћај  израдила  је  нацрт  Одлуке  о  висини  накнаде  за  рад  у  надзорним
одборима јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Ниш.

               НАЧЕЛНИК НАЧЕЛНИК
Управе за планирање и изградњу                                                        Управе за комуналне делатности,
                                                                                                                        енергетику и саобраћај

       Родољуб Михајловић    Миодраг Брешковић

   НАЧЕЛНИК         ПО ОВЛАШЋЕЊУ-НАЧЕЛНИК
         Управе за имовину и                                                                             Управе за  културу
        инспекцијске послове                                                                             

           Љубиша Јанић                   Небојша Стевановић
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