
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 20.12.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП
Завод за урбанизам Ниш за 2015. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Завод за
урбанизам Ниш за 2015. 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 Родољуб Михајловић, начелник Управе за планирање и изградњу и
Љубиша Митић - директор Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш.

Број: 1945-24/2014-03
У Нишу, 20.12.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



На основу члана 18.Закона о јавним предузећима  ("Службени гласник
РС",  број 119/2012,  116/2013-аутентично тумачење и 44/2014- др.закон), члана
37.Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008) и члана 15.
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 Програм пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за
2015.годину, који  је  донет Одлуком Надзорног  одбора ЈП Завод за  урбанизам
Ниш, број 3060/2-3 на седници одржаној  01.12.2014. 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



О б р а з л о ж е њ е 
Предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања 

ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2015. годину

Надзорни одбор Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, Одлуком број 3060/2-3
oд 01.12.2014. године донео  је Програм пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам
Ниш  за  2015. годину  и  исти је  доставио  Управи  за  планирање  и  изградњу  на  даљи
поступак.

Правни основ за доношење Програма пословања садржан је у члану 25. Статута
Јавног  предузећа  Завод  за  урбанизам  Ниш  којим  је  прописано  да  Надзорни  одбор
предузећа доноси годишњи Програм пословања, уз сагласност оснивача.

Чланом  37.  Статута  Града  Ниша  (Службени  лист  Града  Ниша  број  88/2008)
прописано  је  да  Скупштина  Града  Ниша  даје  сагласност  на  Програм  рада  корисника
буџета.

Управа  за планирање увидом у Програм констатује следеће:
ЈП  Завод  за  урбанизам  Ниш  није  директни  (индиректни)  корисник  буџетских

средстава.Програмом пословања за 2015.годину није предвиђено повећање укупног броја
запослених.По кадровској евиденцији на дан 25.11.2014. године у ЈП Завод за урбанизам
Ниш ради укупно 74 запослених. 

Програмом пословања ЈП Завод за урбанизам Ниш за 2015. годину планирано је
остварење укупног прихода од 92.000.000,00 динара и укупних расхода од 91.660.005,00
динара, па је по том основу планирана добит у износу од 339.995,00 динара.

Укупна маса за исплату зарада за 2015. годину (бруто 2) планирана је у износу од
71.030.352,00 динара. Средства за исплату зарада обрачуната  су у складу са Законом о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава. 

 Ова  Управа  је  затражила  од  Управе  за  финансије,  изворне  приходе  локалне
самоуправе и јавне набавке мишљење на  Програм пословања ЈП Завод за урбанизам за
2015. годину.
Управа за финансије је дописом број 11-1849/2014 од 16.12.2014. године констатовала да је
укупна маса за зараде за 2015. годину планирана  мање за 12,32% у односу на планирану
масу  Програмом  за  2014.  годину,  број  запослених  у  2015.години  исти  као  и  број
запослених у 2014. години, а висина месечне нето накнаде за рад председника и чланова
Надзорног одбора утврђена је складу са Одлуком о висини накнаде за рад у Надзорним
одборима јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач Град Ниш.

                             УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

Број:  1682/2014-06
У Нишу, 16.12.2014.године

Обрадила
Слађана Жикић, дипл.ецц. НАЧЕЛНИК
                                                                                   Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ.




















































































