
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), 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 ГрадаНиша“, број 125/2008), 

 
 

 Градско веће Града Ниша, на седници од 24.05.2019. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

      I   Утврђује се Предлог Одлуке о одређивању процента јавног капитала 
Града Ниша у привредном друштву„Технохемија“ А.Д. Београд. 

 
II   Предлог одлуке о одређивању процента јавног капитала Града Ниша у 

привредном друштву „Технохемија“ А.Д. Београд 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,секретар Секретаријата за привреду. 
 
 

 
Број: 512-2/2019-03 
У Нишу,  24.05.2019. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

    ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 



            
На основу члана 36. став 2 Закона о приватизацији (''Службени гласник 

РС'', број 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16),  и члана 37. Статута Града Ниша 
(''Службени лист Града Ниша'', број 88/08, 143/16 и 18/19).  
 Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана              2019. 
године, доноси  

ОДЛУКУ 
  о одређивању процента јавног капитала Града Ниша у привредном друштву 

„Технохемија“ А.Д. Београд 
  

Члан 1. 
 

Овом одлуком одређује се проценат јавног капитала Града Ниша у 
привредном друштву „Технохемија“ А.Д. Београд, матични број: 07032919, 
које се приватизује у поступку приватизације. 

 
 Члан 2. 

 
Структура капитала који се приватизује према подацима Централног 

регистра, депоа и клиринга хартија од вредности издаваоца „Технохемија“ 
А.Д. Београд  је укупно 1.024.544 акција, ISIN број RSTHEME70352, CFI  код 
ESVUFR, од којих Град Ниш поседује 328 акција, односно 0,03201% од 
укупне емисије акција. 

Члан 3. 
 

Акције из члана 2. у власништву Града одређују се као предмет продаје 
и даје се сагласност на продају јавног капитала у власништву Града Ниша у 
привредном друштву „Технохемија“ А.Д. Београд. 

 
Члан 4. 

 
Продају јавног капитала исказаног у акцијама које Град поседује у 

привредном друштву „Технохемија“ А.Д. Београд спровешће Министарство 
надлежно за послове привреде, сходно Закону о приватизацији. 

 
Члан 5. 

 
Средства остварена од продаје акција приход су буџета Града Ниша. 
 

Члан 6. 
 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши надлежни орган локалне 
самоуправе, задужен за послове финансија. 



Члан 7. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Града Ниша“. 
  
Број:  
У Нишу,  
 

СКУПШТИНА ГРАДА  НИША 
 
 
             Председник 
 
        Мр Раде Рајковић  



 
 
  
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 
 

 
 Правни основ за доношење Одлуке је члан  36. став 2.Закона о 
приватизацији („Сл. гласник РС“, број 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16). 
 Министарство привреде  РС доставило је Граду Нишу Обавештење бр. 
023-02-458/2019-05 од 16.04.2019. године  у коме се наводи да Град Ниш сходно 
наведеном члану закона,  може да донесе  Одлуку о одређивању процента 
јавног капитала и да сагласност на продају акција  у привредном друштву 
„Технохемија“ А.Д. матични број 07032919.  

У поменутом Обавештењу наводе се  подаци Централног регистра, депоа 
и клиринга хартија од вредности, издавалац ''Технохемија'' А.Д. Београд, 
емитовао је укупно 1.024.544 акција, ISIN број RSTHEME70352, CFI  код 
ESVUFR, од којих Град Ниш поседује 328 акција, односно 0,03201% од укупне 
емисије акција. 

Због  хитности  поступања а у складу са роком до 23.04.2019. године, из 
обавештења Министарства привреде  РС, Градско Веће Града Ниша на седници 
од 22.04.2019. године, донело је Закључак којим предлаже  Скупштини Града 
Ниша да донесе Одлуку о продаји   акција које  Град поседује у Привредном 
друштву ''Технохемија'' А.Д. Београд. 

Одлуком о конверзији потраживања Града Ниша у удео Града Ниша у 
капиталу привредног друштва „Технохемија“ А.Д из Београда („Сл.лист Града 
Ниша “, број: 104/2018), утврђено је потраживање Града Ниша настало по 
основу пореза на пренос апсолутних права са обрачунатом каматом, у укупном 
износу 57.197,20  динара, са стањем на дан 31.12.2014. године. 

Имајући у виду да средства остварена од продаје акција представљају 
приход буџета Града Ниша, предлаже се доношење  Одлуке. 

  
 
  
 
        ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  ПРИВРЕДУ 
 

 
 
                                         СЕКРЕТАР 

                                                                                                                                               
Драган Карличић 
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