
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, 
144/2016 и 117/2020) 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 16.04.2021. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог решења o давању сагласности на Одлуку 
Надзорног одбора ЈКП „Тржница“ Ниш  о усвајању Процене вредности укупне 
имовине, обавеза и капитала у складу са МРС предузећа ЈКП „Тржница“ Ниш. 
 

II Предлог решења o давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора 
ЈКП „Тржница“ Ниш  о усвајању Процене вредности укупне имовине, обавеза и 
капитала у складу са МРС предузећа ЈКП „Тржница“ 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 Горан Ђорђевић, директор ЈКП “Тржница“ Ниш и Снежана 
Јовановић, вршилац дужности начелника Градске управе за комуналне делатности и 
инспекцијска послове. 
  
 
Број: 447-10/2021-03 
У Нишу,  16.04.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 
 
 



   

На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", 
број 15/2016 и 88/2019) и члан 30. Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа за пијачне услуге „Тржница“ Ниш („Службени лист Града Ниша“ број 
145/2016-пречишћен текст), 

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној                  . године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I  Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Тржница“ Ниш  о 
усвајању Процене вредности укупне имовине, обавеза и капитала у складу са 
МРС предузећа ЈКП „Тржница“ Ниш број 330/2020-1 од 30.12.2020. године. 

 
II  Решење доставити: ЈКП „Тржница“ Ниш, Градској управи за комуналне 

делатности и инспекцијске послове и Градској управи за финансије. 
 
Број: 
У Нишу,             . године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Бобан Џунић 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку 
Надзорног одбора ЈКП „Тржница“ Ниш о усвајању Процене вредности укупне 
имовине, обавеза и капитала у складу са МРС предузећа ЈКП „Тржница“ Ниш је 
члан  69. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 
88/2019) којим је прописано да, ради обезбеђивања и заштите општег интереса у 
јавном предузећу, надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност, 
поред осталог, и на акт о процени вредности капитала,  као  и  члан 30. Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге „Тржница“ Ниш 
("Службени лист Града Ниша", број 145/2016-пречишћен текст) којим је 
прописано да Скупштина Града Ниша даје сагласност на акт о процени вредности 
капитала.  

Имајући у виду потребу предузећа, ЈКП „Тржница“ Ниш је ангажовало 
Предузеће за рачуноводство и консалтинг „Мега-Дата“ доо Лесковац за послове 
процене фер тржишне вредности целокупне имовине, обавеза и капитала ЈКП 
„Тржница“ Ниш. 

Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Ниш је Одлуком број 330/2020-1 од 
31.12.2020. године усвојио Процену вредности укупне имовине, обавеза и 
капитала у складу са МРС предузећа ЈКП „Тржница“ Ниш, са стањем на дан 
01.01.2020. године и исту доставио оснивачу ради давања сагласности. 

Процена вредности ЈКП „Тржница“ Ниш утврђена је у складу са 
Међународним рачуноводственим стандардима и важећим прописима у овој 
области. 

Процењена вредност капитала друштва обрачуната је као разлика процене 
вредности укупне имовине и збира процењених вредности дугорочних 
резервисања и обавеза, на начин приказан у табели: 

ПОЗИЦИЈА ИЗНОС 
Процењена вредност укупне имовине 1.167.838.008,56
Процењена вредност дугорочних резервисања 11.355.364,91
Процењена вредност дугорочних обавеза
Процењена вредност краткорочни обавеза  92.371.791,54
Одложене пореске обавезе 31.463.838,91
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ КАПИТАЛА 1.032.647.013,20

 
Процењена вредност капитала предузећа ЈКП „Тржница“ Ниш на дан 

01.01.2020. године износи 1.032.647.013,20 динара.  
Примењујући средњи курс Народне банке Србије на дан 01.01.2020. године 

1ЕУР=117,5773 динара, вредност укупног капитала предузећа износи 8.782.707,32 
ЕУР. 

 
 



 
У складу са претходно изнетим вредностима, утврђена је и структура 

капитала предузећа: 
 
1. Основни капитал- државни          37.460.215,68 
2. Ревалоризационе резерве         997.038.997,06 
3. Нераспоређени губитак            18.072.343,51 
4. Губитак                              -19.924.543,05 
     Капитал         1.032.647.013,20 
 
Имајући у виду наведено, Градска управа за комуналне делатности и 

инспекцијске послове сачинила је нацрт решења као у диспозитиву. 
 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 ВД НАЧЕЛНИКА 

 

Снежана Јовановић 
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