
 
 
 
 
 
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 

88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(“Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) 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  22.12.2016. године доноси 
 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку 
Надзорног одбора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша о расподели добити по 
Финансијском извештају за 2015. годину. 
  
 II  Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора 
ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша о расподели добити по Финансијском 
извештају за 2015. годину доставља се председнику Скупштине Града ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 
 

 III  За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша одређују се Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај и Саша Петронијевић, директор ЈКП Дирекција 
за јавни превоз Града Ниша. 
 
 
 
Број: 1998-30/2016-03 
У Нишу,  22.12.2016. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 



 На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 
број 15/2016), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 
88/2008 и 143/2016 ) и члана 32. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
Дирекција за јавни превоз Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 
51/2013-пречишћен текст и 135/2016), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној         2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I   Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Дирекција за јавни 
превоз Града Ниша о расподели добити по Финансијском извештају за 2015. 
годину,  број 2973/16 од 21.12.2016. године. 

 
II Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Скупштине Града 

Ниша, број 06-673/2016-45-2-02 од 30.11.2016. године, о давању сагласности на 
Одлуку Надзорног одбора предузећа о расподели добити по Финансијским 
извештајима за 2013. годину, број 1690/16, и на Одлуку Надзорног одбора 
предузећа о расподели добити по Финансијском извештају за 2015. годину, број 
1691/16 од 16.06.2016. године.         

 
III Решење доставити: Јавном комуналном предузећу Дирекција за јавни 

превоз Града Ниша, Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и 
јавне набавке и Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 
 
Број: 
У Нишу,              2016. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Мр Раде Рајковић 



О б р а з л о ж е њ е 
Надзорни одбор ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша је на седници 

одржаној дана 16.06.2016. године донео Одлуку о расподели добити по Финансијском 
извештају за 2013. годину,  број 1690/16  и Одлуку о расподели добити по Финансијском 
извештају за 2015. годину, број 1691/16,  и на исте је Скупштина Града Ниша, на седници 
одржаној 30.11.2016. године,  Решењем број 06-673/2016-45-2-02 дала сагласност. 

Дана 15.12.2016. године ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, поднело је 
Агенцији за привредне регистре регистрациону пријаву промене података, којом је 
затражило регистрацију повећања основног капитала предузећа, а на основу наведених 
Одлука Надзорног одбора. 

Решењем број БД 100992/2016 од 20.12.2016. године Агенција за привредне 
регистре одбацила је регистрациону пријаву промене  података, наводећи у образложењу 
решења да подносилац пријаве није доставио одлуку о повећању капитала из нето 
имовине друштва по основу претварања нераспоређене добити у основни капитал 
друштва напомињући да се повећање врши претварањем нераспоређене добити из 
последњег финансијског извештаја за 2015. годину као претходну пословну годину, у 
складу са Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 
83/2014-др. закон и 5/2015), што приложене одлуке о распоређивању нераспоређене 
добити из ранијих година не представљају.  

Имајући у виду наведено, Надзорни одбор ЈКП Дирекција за јавни превоз Града 
Ниша донео  је нову Одлуку  о расподели добити по Финансијском извештају за 2015. 
годину, којом је у укупној нето добити предузећа у износу од 39.115.879,24 динара 
садржана и добит исказана по финансијском извештају предузећа за 2013. годину. Новом 
Одлуком, којом се ван снаге стављају претходне Одлуке Надзорног одбора, утврђено је да 
се део добити у износу од 1.293.487,95 динара усмерава онивачу, а део добити у укупном 
износу од 4.777.105,35 динара се распоређује за повећање основног капитала предузећа. 
 Имајући у виду да је Одлука о расподели добити по Финансијском извештају за 
2015. годину, усвојена и достављена оснивачу у складу са чланом 22. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016), чланом 37. Статута Града Ниша 
("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016) и чланом 32. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша", број 51/2013-пречишћен текст и 135/2016), Управа за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај је израдила нацрт решења као у диспозитиву. 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 

                НАЧЕЛНИК 
 
                Миодраг Брешковић 
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