
           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 08.10.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I  Утврђује се Предлог  решења о давању сагласности на Одлуку о усвајању прве
измене Програма пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2014. годину.

II  Предлог   решења о давању сагласности на Одлуку о усвајању прве измене
Програма  пословања  ЈП  Завод  за  урбанизам  Ниш  за  2014.  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, директор ЈП Завод за урбанизам Ниш.

Број: 1492-2/2014-03
У Нишу, 08.10.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

     Проф. др Зоран Перишић



На основу члана 18.Закона о јавним предузећима  ("Службени гласник
РС",  број 119/2012), члана  37.Статута  Града  Ниша  ("Службени  лист  Града
Ниша", број 88/2008) и члана 21. Одлуке о оснивању   Јавног предузећа Завод за
урбанизам  Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 51/2013- пречишћен текст)

Скупштина  Града  Ниша,  на  седници  одржаној  ______  2014.године,
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

I

 Даје  се  сагласност  на  Одлуку  о  усвајању  прве  измене  Програма
пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2014.годину, које је усвојио Надзорни
одбор  предузећа,  Одлуком  број  2635  на  седници  одржаној  дана  07.10.2014.
године  

                                                   II

 Решење доставити: Јавном предузећу Завод за урбанизам  Ниш, Управи за
планирање  и  изградњу,  Управи  за  финансије,  изворне  приходе  локалне
самоуправе и јавне набавке, Министарству финансија и Министарству привреде.

Број: _____________
У Нишу, _____ 2014. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф.др Миле Илић



На  основу чл.  18.  Закона  о  јавним  предузећима  ("Службени  гласник  РС",  бр.
119/12),  члана  15.  Одлуке  о  оснивању  Јавног  предузећа  Завод  за  урбанизам  Ниш
("Службени лист града Ниша", број 51/13) и члана 25. Статута Јавног предузећа Завод за
урбанизам Ниш, Надзорни одбор предузећа, на седници од 07. 10. 2014. године, донео је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ  ПРВЕ ИЗМЕНЕ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2014. ГОДИНУ

У Програму пословања предузећа за 2014. годину, бр. 197, од 27. 01. 2014. године
(Решење о давању сагласности Скупштине  Града Ниша бр.  06-48/2014-27-02,  од 03.  02.
2014. године), у Табели 5.2. План расхода по наменама, колона 5 – План 2014., врши се
прерасподела средстава у износу од 900.000,00 динара, и то са р.бр. 9. – Накнаде члановима
Надзорног одбора у износу од 800.000,00 динара, и са р.бр. 21. – Репрезентација у износу
од 100.000,00 динара, р.бр. II – Финансијски расходи, на следећи начин:

- у колони 5 на р.бр.  9.  – Накнаде члановима Надзорног  одбора,  уместо
износа „1.759.249“ динара стоји „959.249“ динара;

- у колони 5 на р.бр. 21. – Репрезентација, уместо износа „829.900“ динара
стоји „729.900“ динара;

- у  колони  5  на  р.бр.  I –  Укупно  (пословни  расходи)  уместо  износа
„101.183.249“ динара стоји „100.283.249“ динара;

- у колони 5 на р.бр.  II – Финансијски расходи уместо износа „2.040.000“
динара стоји „2.940.000“ динара.

Образложење

Завод је у циљу обезбеђења недостајућих финансијских средстава за одржавање текуће
ликвидности у последњих пет година (од 2010.г.) користио кредите код пословних банака.

У 2014.г. у коришћењу је револвинг кредит, до максималног износа од 20.000.000 динара,
који је доспео за исплату 16. септембра 2014. године.

Програмом пословања за 2014. годину планирано је враћање кредита у целости до дана
доспелости,  и нижи просечан месечни износ кредита у коришћењу, по ком основу су планирани
расходи камате у износу од 2.040.000 динара.

Међутим, упркос напорима Завода, а услед израженог пада тражње за израдом планске
документације, Завод није био у могућности да кредит исплати у целости, те је потребно да се
изврши репрограм дела кредита у износу од 13.000.000 динара, на рок од 12 месеци, у 12 месечних
рата, што ће условити и већи износ расхода камата у 2014. години, за процењених 900.000 динара.

Сходно наведеном,  донета је Одлука о измени Програма која подразумева  прерасподелу
средстава у износу од 900.000 динара, са групе Пословни расходи на групу Финансијски расходи, без
повећања укупних расхода пословања у 2014. години.

Уједно  је  извршено  усклађивање  износа  планираних  средстава  за  исплату  накнада
члановима надзорног одбора са Одлуком о висини накнаде за рад у надзорним одборима јавних и
јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Ниш („Сл. листграда Ниша“, бр.6/2014).

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДОБРА

Мирослав ИВИЋ, дипл.инж.грађ.



О б р а з л о ж е њ е
Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о усвајању прве измене Програма

пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш

Управа  за  планирање  и  изградњу  по  члану  11.Одлуке  о  организацији  градских
управа  Града  Ниша  ("Службени  лист  Града  Ниша",  број  4/2010-пречишћен  текст  и
29/2010) врши управни надзор над радом  ЈП Завод за урбанизам Ниш, који је доставио
Одлуку  Надзорног  одбора  о  измени  Програма  пословања  за  2014.  годину  на  даљи
поступак.

Ова  Управа  је  затражила  од  Управе  за  финансије,  изворне  приходе  локалне
самоуправе и јавне набавке мишљење у вези Одлуке о усвајању прве измене Програма
пословања  за  2014.  годину.  Управа  за  финансије  је  дописом  број  11-1424/2014 од
08.10.2014. године констатовала да се у односу на Програм пословања који је усвојила
Скупштина  Града  Ниша  Решењем  број  06-48/2014-27-02  од  03.02.2014.године,  мења
структура  расхода,  тако  што  се  смањују  накнаде  члановима  Надзорног  одбора,
репрезентација, а за исти износ увећавају финансијски расходи.

Измена  Програма  пословања  ЈП  Завод  за  урбанизам  Ниш  подразумева
прерасподелу  средстава  у  износу  од   900.000,00  динара,  са  групе  Пословни  расходи
(смањење  накнада  члановима  Надзорног  одбора  и  усклађивање  са  Одлуком  о  висини
наканада  за  ра  у  Надзорним  одборима  јавних  и  јавнокомуналним  предузећима  чији  је
оснивач  Град  Ниш  и  расхода  на  име  репрезентације)  на  групу  Финанасијски  расходи
(расходи камата по кредиту), без повећања укупних расхода пословања у 2014. години .

УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

Број: 1209/2014-06
У Нишу, 08.10.2014. године

            Обрадила: 
Слађана Жикић, дипл. ецц.                                                        НАЧЕЛНИК 

                                                            Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ.    


