ГРАД НИШ

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 А ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ГРАД НИШ
За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Ниш, 21.02.2017.година

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Назив јединице локалне самоупрвае: Град Ниш
Контакт подаци: Град Ниш, Градска Управа Града, Секретаријат за имовинско-правне
послове , улица Николе Пашића број 24, тел.018/504-444
II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА У ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ:
1. Јавно предузеће за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД
ПОКАЗАТЕЉА - ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА

ПЛАНИРАНИХ

ПОСЛОВНИХ

Назив предузећа: Јавно предузеће за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш
Седиште: Ниш
Претежна делатност: кровни радови
Матични број: 07379625
Програм пословања Јавног предузећа за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш за 2016.
годину усвојен на седници Скупштине Града Ниша дана 28.12.2016.године.
Остварени приходи до 31.12.2016.године износе 187.207.630,45 динара. Највећи
део прихода односи се на приходе од хитних интервенција на стамбеном и пословном
простору Града Ниша. Мањи део прихода, односи се на приходе од ситних инвестиција
према Скупштинама станара и трећим лицима .
Остварени расходи до 31.12.2016.године износе 186.750.085,45 динара. Расходи се
односе на зараде радника, набавку материјала и режиске трошкове као и трошкове
отпремнина и других давања везано за одлазак радника у пензију и за смањење броја
запослених у поступку рационализације.Такође се као расход јавља и накнада
ЈКП''Обједињена наплата'' везано за услуге овог предузећа по обједињеним месечним
рачунима за комуналне трошкове према грађанима, а знатан део расхода је евидентиран
по основу индеректног отписа по утужењима.
На основу укупних прихода и расхода, исказана је добит у пословању за период од
01.01.-31.12.2016.године у износу од 457.545,00 динара.
Планирани трошкови за зараде радника у оквиру су планираних трошкова.
На почетку 2016. године било је 175 радника од чега 162 на неодређено време и
13 на одређено време .
На дан 30.09.2016. године број радника је 162 од чега 153 на неодређено време и 9
радника на одређено време.
На дан 31.12.2016.године број радника је 161, од чега 153 на неодређено време и 8
на одређено време
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У периоду од 01.10.2016.године па до 31.12.2016.године од радника који су били
на неодређено време, један радник је раскинуо радни однос.
Отпремнине за одлазак у пензију износе 1.413.062 динара што је 186% од
планираних седства. Разлог оваквог одступања је исплата накнада радницима који су по
основу рационализације раскинули радни однос..
Солидарне помоћи радницима за смртне случајеве у породици исплаћене су у
износу од 300.000 динара, а планирано је 250.000 динара. Разлог оваквог одступања је
повећан број захтева радника за солидарну помоћ за смртне случајеве.
Планирана средства по основу хуманитарног давања су 40.000 динара, а потрошено
је 43.000 динара. Средства по овом основу су додељена на основу одлука Надзорног
одбора, а по захтевима и образложењу следећих тражиоца новчане помоћи :
- Кошаркашки клуб ''Топ тим''- додељено 10.000,00 динара,
- Кошаркашки клуб – додељено 8.000,00 динаара
- Марија Ранђеловић – додељено 10.000,00 динара и
- Медија реформа- додељено 15.000,00 динара.
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ
Пословање предузећа је у границама планираног. Основна делатност је она која
доноси највише новца, али изостанак довољног броја инвестиција сигурно погоршава
финансијски резултат предузећа.
Уштеде које се спроводе на свим нивоима дају ефекте у циљу ублажавања тешке
финансијске ситуације како у предузећу тако и међу клијентима. Уштеде се спроводе у
делу селектованих и строго контролисаних набавки материјала, горива и опреме , а и у
смањењу режијских трошкова. Како се ради о предузећу услужне делатности, захватање
трошкова зарада је велико, али је у току смањење броја запослених у јавном сектору, тако
да ће се и у том погледу смањити трошкови до краја године.
На основу комплетног ангажовања у 2016.години, везано за максималне уштеде, а
уз велико ограничење у осварењу прихода из пословања, остварен је позитиван
финансијки резултат у износу од 457.545,00 динара.

Број: 271-11/2017-03
Ниш, 03.03.2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић, дипл. правник
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