
         На основу члана 56. тачка 1. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 88/08 и 143/2016) и 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 13.12.2018.  године, доноси 
                                                                                           
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 

I  Утврђује се Предлог одлуке о повећању основног капитала Јавног 
комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш. 

 
II   Предлог одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног 

предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш, доставља се председнику 
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 

 
III  За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 

Града Ниша, одређују се Владислава Ивковић, секретар Секретаријата за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај - Градске управе Града Ниша и Милан Милић, 
в.д. директора Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша 
Ниш. 

 
 

Број: 1506-5/2018-03 
У Нишу,  13.12.2018. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 
 



На основу члана 146. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", број 
36/2011, 99/2011, 83/2014 - други закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 37. Статута 
Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр. 88/2008 и 143/2016),  
 Скупштина Града Ниша, на седници од ________ године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о повећању основног капитала  

Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш 
 

Члан 1. 
 Укупан регистровани основни капитал Јавног комуналног предузећа Дирекција за 
јавни превоз Града Ниша Ниш, матични број: 20736674, (у даљем тексту: Предузеће) је 
5.000.000,00 динара, од чега основни новчани капитал у износу од 5.000.000,00 динара. 

Скупштина Града Ниша, матични број 17620541, доноси одлуку о повећању 
основног новчаног капитала Предузећа, у износу од 7.000.000,00 динара. 

Основ повећања капитала Предузећа је нови улог оснивача. 
 

Члан 2. 
Укупна вредност основног (неновчаног и новчаног) капитала Предузећа након 

повећања је 12.000.000,00 динара. 
 

Члан 3. 
 Вредност капитала након повећања капитала износи: 
 1. Град Ниш, улица Николе Пашића број 24, Ниш, матични број 17620541 
 уписани новчани капитал: 12.000.000,00 динара, уплаћени новчани капитал: 
12.000.000,00 динара. 
 уписани неновчани капитал: 0 динара, унети неновчани капитал: 0 динара, а што 
износи 100% удела у укупном основном капиталу друштва.  
 

Члан 4. 
 Одлука о повећању основног капитала Предузећа регистроваће се у складу са 
законом о регистрацији, у року од шест месеци од дана доношења. 
   

Члан 5. 
Основни капитал Предузећа сматра се повећаним даном регистрације повећања 

основног капитала. 
 

Члан 6. 
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 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Правни основ за доношење Одлуке о повећању основног капитала Јавног 
комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш садржан је у члану 
146. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", број 36/2011, 99/2011, 
83/2014 - други закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члану 37. Статута Града Ниша 
("Службени лист Града Ниша", бр. 88/2008 и 143/2016), којима је прописана надлежност 
Скупштине Града Ниша, да, остварујући права оснивача јавног предузећа, донесе 
одлуку о повећању основног капитала јавног предузећа. 

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш, дописом број 2718/18 од 
01.11.2018. године, предложило је да се основни капитал предузећа повећа новим 
улогом оснивача, за износ од 7.000.000,00 динара, у циљу побољшања ликвидности и 
унапређења рада предузећа. 

Град Ниш се, као оснивач, определио за предложено решење имајући у виду 
законом утврђену обавезу Града да обезбеди континуирано обављање комуналне 
делатности у складу са важећом регулативом као и потребу сталног побољшања и 
унапређења услуга у области јавног превоза.  
  На наведени нацрт Одлуке прибављено је мишљење Службе за послове 
Скупштине Града, број 371/2018-22 од 08.11.2018.године и Мишљење Секретаријата за 
финансије, број 11-2387/2018  од 05.12.2018.године. 

Имајући у виду наведено, Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај израдио је нацрт одлуке као у диспозитиву. 

 
  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 

У Нишу, 
децембар, 2018. године     
         

СЕКРЕТАР 
 
 

Владислава Ивковић 
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