
На  основу  члана  27  Закона  о  јавним  предузећима  и  обављању 
делатности  од  општег  интереса  ("Службени  гласник  РС",  број  25/2000, 
25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 37 Статута Града Ниша ("Службени 
лист Града Ниша", број 88/2008),

Скупштина  Града  Ниша  на  седници  одржаној 
_______________године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног 
предузећа  "Медиана" Ниш о смањењу основног капитала, број 1-16691/2 
од 30.10.2012. године.

II

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу ''Медиана''  Ниш, 
Управи  за  комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај  и  Управи  за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број:____________

У Нишу, дана __________ године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                                                                                ПРЕДСЕДНИК

                                                                                  Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

  

Комисија  за  излагање  података  о  непокретностима  и  правима  на 
њима је на основу Записника о усменој расправи од 02.09.2011. године број 
951-18190,  18035,  17900,  18043/2011  извршила  конверзију  права 
коришћења у право јавне својине на грађевинском земљишту без накнаде у 
корист  Града  Ниша  чиме  је  ЈКП  ''Медиана''  Ниш  престало  право 
коришћења на земљишту на кп. бр. 1955, кп. бр. 2/1, кп. бр. 1736/1 и кп. бр. 
1957.

Поступајући  по  Записнику  о  усменој  расправи,  утврђивањем 
чињеничног стања,  као и на основу поседовних листова о катастарским 
парцелама  који  представљају  правни  основ  за  упис  носиоца  права 
коришћења  на  земљишту,  а  у  складу  са  чланом  96  став  4  Закона  о 
државном  премеру  и  катастру  (''Службени  гласник  РС'',  број  72/2009  и 
18/2010), утврђено је да је Град Ниш носилац права својине на наведеним 
катастарским парцелама. На основу наведеног искњижено је грађевинско 
земљиште у вредности  од 36.346.968,02 динара.

Управни одбор Јавног  комуналног предузећа "Медиана" Ниш је  у 
складу  са  чланом  12 Одлуке  о  оснивању  Јавног  комуналног  предузећа 
"Медиана" Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 29/2010-пречишћен 
текст  и  2/2012)  донео  Одлуку  о  смањењу  основног  капитала  ЈКП 
"Медиана"  Ниш за  36.346.968,02  динара,  број  1-16691/2  од  30.10.2012. 
године.  Основни  капитал  ЈКП  ''Медиане''  сада  износи  97.730.501,45. 
Наведена  Одлука  достављена  је  Управи  за  комуналне  делатности, 
енергетику и саобраћај ради прибављања сагласности оснивача.

Чланом 27 Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005) прописано је да ради обезбеђивања заштите општег интереса у 
јавном  предузећу  надлежни  орган  јединице  локалне  самоуправе  даје 
сагласност  на  одлуке  Управног  одбора,  па  је  сходно  томе  Управа  за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај израдила нацрт Решења као 
у диспозитиву.

У Нишу,
новембар 2012. године

ПО ОВЛАШЋЕЊУ – НАЧЕЛНИК
УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И 
САОБРАЋАЈ

Миодраг Брешковић


