На основу члана 56 тачка 1 Статута Града Ниша (''Службени лист Града
Ниша'', број 88/2008) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(" Службени лист Града Ниша ", број 101/2008 и 4/2009),
Градско веће Града Ниша, на седници, од 21.05.2009.године, доноси

РЕШЕЊЕ
I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности д.о.о. за сервис и
продају моторних возила ''СЕПРО АУТО'' за употребу имена Града Ниша у свом
пословном имену као ''НИШАУТО-ТОРИНО'' д.о.о. Ниш.
II Предлог решења о давању сагласности д.о.о. за сервис и продају
моторних возила ''СЕПРО АУТО'' за употребу имена Града Ниша у свом
пословном имену као ''НИШАУТО-ТОРИНО'' д.о.о. 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 Драган Карличић, начелник Управе за привреду,
одрживи развој и заштиту животне средине.
Број: 706-10/2009-03
У Нишу, 21.05.2009.године.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

На основу члана 20 Закона о привредним друштвима ("Службени гласник
Републике Србије", број 125/2004) и члана 37 тачка 23 Статута Града Ниша
("Службени лист Града Ниша", број 88/2008),
Скупштина Града Ниша, на седници од __________2009.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност Друштву са ограниченом одговорношћу за сервис и
продају моторних возила, "СЕПРО АУТО", Ниш, да, приликом промене назива
пословног имена, употребљава име Града Ниша у свом пословном имену, као
"НИШАУТО-ТОРИНО" д.о.о. Ниш.
Пословно име се употребљава само на начин којим се не нарушава
углед, значај и достојанство Града.
Образложење
Чланом 20 Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС'',
број 125/2004), прописано је да пословно име друштва може да садржи назив
домаће државе или територијалне јединице, уз претходну сагласност
надлежног органа државе или територијалне јединице.
Чланом 37 тачка 23 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
број 88/2008), прописано је да Скупштина Града у складу са Законом даје
сагласност на употребу имена Града.
Градском већу Града Ниша обратило се Акционарско друштво ''Нишауто''
Холдинг компанија Ниш, 05.05.2009. године захтевом да Скупштина Града
Ниша да сагласност на употребу имена Града, као саставног дела пословног
имена привредног друштва, а приликом промене назива Д.О.О. ''СЕПРО АУТО''
у Друштво са ограниченом одговорношћу за сервис и продају моторних возила,
" НИШАУТО-ТОРИНО ", Ниш.
У захтеву је наведено да би се употребом имена Ниш у пословном
имену, постигао бољи увид географски положај друштва, јер је Град Ниш
препознатљиво место како у земљи тако и иностранству. Такође, употребом
имена Ниш, друштво би кроз сарадњу са различитим партнерима, продајом
својих производа у земљи и иностранству промовисало и Град.
На основу наведеног Градско веће, предлаже да Скупштина Града да
сагласност на употребу имена Града.
У складу са горе изнетим чињеницама одлучено је као у диспозитиву
решења.
Број:
У Нишу,
2009.године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Миле Илић

