
 
 
 
 
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 и124/2016) 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 14.12.2016. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 I  Утврђује се Предлог oдлуке о стављању ван снаге Одлуке о повећању 
основног капитала Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ - Ниш. 
 
 II Предлог oдлуке о стављању ван снаге Одлуке о повећању основног 
капитала Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“- 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 Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај. 
 
 
 
Број: 1909-6/2016-03 
У Нишу, 14.12.2016. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
 



 
 

На основу члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008 и 143/2016),  
 Скупштина Града Ниша, на седници од ________ 2016. године, донела 
је 

 
 

О Д Л У К У 
о  стављању ван снаге Одлуке о повећању основног капитала  

Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“- Ниш 
 
 
 

Члан 1. 
 Ставља се ван снаге Одлука о повећању основног капитала Јавног 
комуналног предузећа „Градска топлана“- Ниш  („Службени лист Града 
Ниша", број 90/2015).  
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу Града Ниша". 
 
 
 Број: ______________ 
 У Нишу, _____________ године                                            
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША      
 
            

                    Председник 
 

________________ 
     Мр Раде Рајковић 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о 
повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Градска 
топлана“- Ниш садржан је у члану 37. Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), којим је прописана надлежност 
Скупштине Града Ниша, да, остварујући права оснивача јавног предузећа, 
доноси одлуке у вези са пословањем предузећа, међу којима и оне у вези са  
основним капиталом јавног предузећа. 

Скупштинa Града Ниша је на седници одржаној 18. новембра 
2015.године, донела Одлуку о повећању основног капитала Јавног 
комуналног предузећа „Градска топлана“- Ниш („Службени лист Града 
Ниша", број 90/2015), којом је основни капитал предузећа увећан за износ од 
200.000.000,00 динара. 

Оснивач се на доношење такве одлуке одлучио због тешке финансијске 
ситуације у ЈКП ''Градска топлана'', што је проузроковало да предузеће није 
било у могућности да самостално обезбеди  неопходна средства за плаћање 
доспелих обавеза према добављачу „Југоросгаз“ А.Д., што је могло да изазове 
прекид у снабдевању гасом и обављању комуналне делатности производње и 
дистрибуције топлотне енергије. 

С обзиром на то да наведена одлука није реализована, а да је предузеће, 
уз велике напоре, обезбедило услове за обављање наведене комуналне 
делатности, престала је и ургентна потреба за увећањем основног капитала 
предузећа. 

Узевши у обзир изнето, као и ликвидне могућности буџета Града Ниша 
и мере штедње буџетских средстава које се спроводе, оснивач се одлучио на 
стављање ван снаге Одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног 
предузећа „Градска топлана“- Ниш. 

Имајући у виду наведено, Управа за комуналне делатности, енергетику 
и саобраћај израдила је нацрт Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о 
повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Градска 
топлана“- Ниш. 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
                         НАЧЕЛНИК 
      
 

Миодраг Брешковић 



На основу члана 146. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС", број 
36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), члана 1. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС", број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) и члана 37. Статута 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша", број 88/2008),  
 Скупштина Града Ниша, на седници од 18. новембра 2015. године, донела је 
 

 
О Д Л У К У 

о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'' - 
Ниш 

 

Члан 1. 

 
Укупан регистровани основни капитал Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'' - Ниш 

(у даљем тексту: Предузеће) је 100,00 РСД (структура основног капитала: новчани = 100,00 РСД, 
неновчани = 0). 

Скупштина Града Ниша, матични број 17620541, доноси одлуку о повећању основног 
новчаног капитала Предузећа, матични број: 07216009, у износу од 200.000.000,00 РСД. 

Основ повећања капитала Предузећа је нови улог оснивача. 

 

Члан 2. 

Укупна вредност основног (неновчаног и новчаног капитала) Предузећа након повећања је 
200.000.100,00 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". 
 
 Број: 06-550/2015-24-2-02 
 У Нишу, 18.11.2015. године 
                                            

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

Заменик председника 
мр Ненад Станковић, с.р. 



 
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
        ГРАД   НИШ 
СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Број: 174 /2016-13 
У Нишу, 28.10.2016.г. 
 
 

 
 
 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ 
И САОБРАЋАЈ 

Начелнику 
 
 
 У вези са Вашим дописом број 4771/2016-09 од 27.10.2016. године и 
захтевом за мишљење на Нацрт одлуке о стављању ван снаге Одлуке о 
повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“-
Ниш, дајемо следеће: 
 
 

М и ш љ е њ е 
  

Нацрт одлуке о стављању ван снаге Одлуке о повећању основног 
капитала Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“-Ниш, је формално-
правно исправан. 

 
 
С поштовањем, 
 
 

 
 
 

   Секретар Скупштине 
                 Ружица Ђорђевић  с.р. 
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