Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 400-1302/20-V
Датум: 23. новембар 2020. године
КРАГУЈЕВАЦ
Градско веће, на основу члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 15/16 и 88/ 19 ), члана 36. став 1. тачка 2. у вези члана 50.
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' (''Службени лист града
Крагујевца'', број 30/16-пречишћен текст), члана 59. став 1. тачка 25. Статута града
Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19), поглавља I став 2. тачка 4.
Програма коришћења и распоређивања средстава субвенција јавним предузећима и
привредним друштвима у 2020. години (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 28/20 и
34/20), на седници одржаној 23. новембра 2020.године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм коришћења субвенција ЈКП ''Нискоградња''
Крагујевац за 2020.годину- број 11
I
Даје се сагласност на Програм коришћења субвенција ЈКП „Нискоградња“
Крагујевац за 2020.годину - број 11 у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор
предузећа број: 30/2 на седници одржаној 16. новембра 2020.године.

II

Ово решење објавити у ''Службеном листу града Крагујевца''.
Образложење

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програма коришћења
субвенција ЈКП ''Нискоградња'' Крагујевац за 2020. годину, број 11. (у даљем тексту:
Решење) садржан је у члану 61. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 15/16 и 88/19), члану 36. став 1. тачка 2. у вези члана 50. Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа '' Нискоградња'' (''Службени лист града Крагујевца'',
број 30/16-пречишћен текст) и члану 59. став 1. тачка 25. Статута града Крагујевца
(''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19) који прописују да Градско веће у оквиру своје
надлежности врши и друге послове, у складу са законом, овим Статутом и другим актима,
као и да ради обезбеђења заштите општих интереса, надлежни орган оснивача односно
Градско веће даје сагласност на посебан програм јавног предузећа који доноси Надзорни
одбор јавног комуналног предузећа, а којим се утврђује намена и динамика коришћења
средстава субвенција из буџета града. Поглављем I став 4. Програма коришћења и
распоређивања средстава субвенција јавним предузећима и привредним друштвима у
2020. години (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 28/20 и 34/20), утврђено је да се
средства субвенција, планирана Одлуком о буџету града Крагујевца за 2020.годину, могу
користити у складу са законом и оснивачким актом ЈКП, а намена и динамика коришћења
средстава утврђене су посебним програмом коришћења средстава субвенција који усваја
Надзорни одбор ЈКП уз сагласност Градског већа.
Због поремећаја у пословању ЈКП ''Нискоградња'', Градско веће је Одлуком, број
023-158/12-V од 26.12.2012. године комуналну делатност и комуналне послове одржавања
путева и улица, поверило другим јавним комуналним предузећима чији је оснивач град

Крагујевац. Запослени ЈКП ''Нискоградња'' су упућени у друга ЈП, ЈКП и Градску агенцију за
саобраћај доо, а сада Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац, које је услед
статусне промене припајања преузело запослене и горе наведене комуналне делатности.
Решењима Скупштине града Крагујевца конституисани су органи управе ЈКП
''Нискоградња'' број 112-1013/16-I од 22.07.2016.године и број 12-660/18-I од 15.06.2018.
године именован је Надзорни одбор ЈКП ''Нискоградња'', а директор Предузећа је именован
Решењем Скупштине града, бр.112-1128/18-I од 28.12.2018.године, по спроведеном јавном
конкурсу. На основу овог решења и Одлуке Надзорног одбора ЈКП ''Нискоградња'', број 05
од 30.01.2019.године закључен је Уговор о међусобним правима и обавеза између
председника Надзорног одбора ЈКП ''Нискоградња'' и директора ЈКП ''Нискоградња'', број 06
од 30.01.2019.године.
На седници одржаној 16. новембра 2020.године, Надзорни одбор је донео Одлуку
број 30/2 о усвајању Програма коришћења субвенција ЈКП ''Нискоградња'' Крагујевац за
2020.годину-број 11.
Програмом је предвиђено коришћење буџетских средстава субвенција у укупном
износу од 1.530.627,16 динара и то:
-

1.322.284,42 динара за исплату 21. рате репрограмираног пореског дуга а која доспева 25.
новембра 2020.године;
накнада за рад Добрић Драгану, председнику Надзорног одбора ЈКП ''Нискоградња'' и
Миљојковић Радомиру, члану Надзорног одбора у бруто износу од 42.721,00 динар (за
октобар 2020.године); као и бруто зарада за директора ЈКП''Нискоградња'', у износу од
165.621,74 динара (за октобар 2020.године)
У Анализи економско-финансијског стања, број 30/1 од 16. новембра 2020. године,
коју је прихватио Надзорни одбор, Одлуком, број 30/3 од 16.11.2020. године, наводи се да
због поремећаја пословања (престанка обављања и измештања делатности, упућивања
запослених у друга ЈКП), дуготрајне блокаде, тешког економско-финансијског стања и
блокаде од преко 500.000.000,00 дин (подаци НБС), предузеће није у могућности да
измири обавезе сопственим средствима по овом Програму. Напомиње се да су дуговане
нето зараде из периода 2012.-2018.година исплаћене кроз субвенције Града, у износу од
преко 100.000.000,00 динара, као и дуговани доприноси за ПИО од преко 24.000.000,00
динара. Стање преосталог дуга по разним основама је разлог што предузеће није у стању
да исплати обавезе из Програма бр.11, због чета се предлаже исплата из субвенција Града.
Како су средства за субвенционисање ЈКП ''Нискоградња'' планирана у буџету
града Крагујевца за 2020. годину (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 30/19 и 32/20) на
Разделу 10 - Градска управа за послове органа Града, Програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 620 – Развој заједнице, Економска класификација 451 – Субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, да би се обезбедили услови за
функционисање органа управљања предузећа, доспелих обавеза предузећа, Градско веће
је донело решење као у диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК,
Никола Дашић

