
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 30.01.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се Предлог  одлуке  о  повећању  основног  капитала  Јавног
предузећа Завод за урбанизам Ниш. 

II Предлог одлуке о повећању основног капитала Јавног предузећа Завод за
урбанизам Ниш 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 ЈП Завод за урбанизам Ниш. 

Број: 145-2/2015-03
У Нишу, 30.01.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 

  



На  основу  члана  1.  ст.  2.,  и  члана  146.  Закона  о  привредним  друштвима
(„Службени  гласник  РС“,  бр.  36/11  и  99/11),  члана  1.  став  2.  Закона  о  јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 и 44/14) и члана 37. Статута
града  Ниша  („Службени  лист  града  Ниша“,  бр.  88/08),  Скупштина  Града  Ниша  на
седници од ____ 2015. године, донела је

О Д Л У К У

о повећању основног капитала Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш

Члан 1.

Укупан регистровани основни капитал Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш
(у даљем тексту:  Предузеће) је 100,00 РСД (структура основног капитала: новчани =
100,00 РСД, неновчани = 0).

Скупштина  града  Ниша,  матични  број  17762109,  доноси  одлуку  о  повећању
основног новчаног капитала Предузећа, матични број: 07261063, у износу од 100.000,00
РСД.

Основ повећања капитала Предузећа је нови улог оснивача.

Члан 2.

Укупна вредност основног (неновчаног и новчаног капитала) Предузећа након
повећања  је  100.100,00  РСД што  представља  100%  удела  Града  Ниша  у  основном
капиталу Предузећа.

Члан 3.

Одлука о повећању капитала Предузећа регистроваће се у складу са прописима
који регулишу поступак регистрације код Агенције за привредне регистре.

Члан 4.

Основни капитал Предузећа сматра се повећаним даном регистрације повећања
основног капитала.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Ниша“.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Број: ПРЕДСЕДНИК

Ниш, __________ 2015. год.

Проф. др Миле Илић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одлуке о повећању основног капитала 
Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у члану 1. ст. 2. Закона о привредним
друштвима (одредбе овог закона се примењују и на облике овабљања привредне делатности
који су основани и послују у складу са посебним законом, осим ако је тим законом другачије
прописано), члану 146. којим је прописано на који начин се може вршити повећање основног
капитала, као и ко доноси ту одлуку. Законом о јавним предузећима ова питања нису уређена,
али чланом 1. ст. 2. упућује се на сходну примену Закона о привредним друштвима.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ

Приликом усаглашавања пословања предузећа са Законом о јавним предузећима (рок
26. фебруар 2013. године), за регистрацију оснивачког акта у АПР-у било је потребно у одлуци
о оснивању уписати било који износ основног капитала, а као доказ приликом подношења ове
одлуке  АПР-у је  достављена  потврда банке о уплати новчаног улога.  У конкретном случају
уписан је новчани улог од 100,00 РСД (законски минимум). Међутим, да би подаци о основном
капиталу (новчани и неновчани) били потпуни, следећи корак је процена основног капитала,
што ће се највероватније, урадити и евидентирати у пословним књигама града Ниша на нивоу
свих јавних предузећа чији је оснивач Град.

Како је  за  поступак  процене  и  упис  капитала  потребно  доста  времена,  а  у  циљу
реализације  Закључка  Градског  већа  број  620-15/2014-03  од  15.05.2014.  године,  којим  је
покренута  иницијатива за  уређивање статуса  Јавног предузећа  Завод за урбанизам Ниш као
регионалног центра како би се омогућило заинтересованим  јединицама локалних самоуправа
са простора југоисточне Србије да постану суоснивачи овог јавног предузећа, и да би се ове
активности  обавиле  у  што  скорије  време,  приступило  се  повећању  новчаног  капитала  за
100.000,00  РСД.  Основни  капитал  града  Ниша  би  био  основ  за  утврђивање  процентуалне
вредности  капитала  које  би  у  ово  предузеће  уложиле  заинтересоване  јединице  локалне
самоуправе.  Предлог  је  да  заинтересоване  јединице  локалне  самоуправе  уплате  минимални
новчани улог од 100,00 РСД, те да на тај начин удео Града Ниша буде око 99%, а удео свих
осталих јединица локалне самоуправе у капиталу Завода укупно буде око 1%.

Са изложеног, предлаже се доношење предложене одлуке.

УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ
И ИЗГРАДЊУ

Н а ч е л н и к,

Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ.



Република Србија
Г Р А Д     Н И Ш

Служба за послове 
Скупштине Града

   Број: 13 – 06 /2015
  19.01. 2015. године

Н   И   Ш

УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

У  вези  са  Вашим  дописом  број  33/2015-06  од  15.1.2015.  године,  којим
тражите  мишљење  на  Нацрт  одлуке  о  повећању  основног  капитала  Јавног
предузећа Завод за урбанизам Ниш, дајемо  следеће:

М и ш љ е њ е

Служба  за  послове  Скупштине  Града  Вам  је  на  Нацрт  акта  којим  се
повећава освновни капитал ЈП Завод за урбанизам Ниш, дала Мишљење бр. 13-
196/2014 од 17.12.2014. године и Мишљење бр. 201/2014 од 19.12.2014. године.

С  обзиром  на  то  да  су  све  примедбе  и  сугестије  Службе,  из  оба  горе
наведена мишљења, прихваћене и уграђене тек у овај Нацрт одлуке о повећању
основног капитала Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, сматрамо да је исти
формално-правно исправан.

С' поштовањем,

Начелник
Иван Николић с.р.


