
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016 и 124/2016) 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   12.04. 2017. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I  Утврђује се Предлог oдлуке o изменама Одлуке о усклађивању 
пословања Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш са Законом о 
јавним предузећима. 
 

II  Предлог oдлуке o изменама Одлуке о усклађивању пословања Јавног 
предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш са Законом о јавним предузећима 
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 Анђелија Стаменковић, Градска управа града Ниша – 
Секретаријат за имовинско-правне послове. 

 
 
 

Број: 495-4/2017-03 
У Нишу,   12.04.2017. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 



На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 
РС'', број 15/2016) и члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008 и 143/16), 

Скупштина Града Ниша на седници од                2017. године,  донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА О Д Л У К E 

о усклађивању пословања Јавног предузећа за стамбене услуге 
''Нишстан'' Ниш 

са Законом о јавним предузећима 
 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о усклађивању пословања  Јавног предузећа за стамбене 

услуге „Нишстан“ Ниш са Законом о јавним предузећима (''Службени лист Града 
Ниша '' број 135/2016) у члану 16.  у ставу  1. алинеја два мења се и гласи: 

'' - уплаћени новчани капитал 100,00 динара на дан 4.11.2013. године'' 
 

Члан 2. 
 

Члан 26. мења се и гласи: 
 
 ''Предузеће је дужно да тромесечне извештаје о реализацији годишњег, 
односно трогодишњег програма пословања, на који је Скупштина Града Ниша 
дала сагласност, доставља Градском већу у року од 30 дана од дана истека 
тромесечја.  

На основу извештаја из става 1. овог члана, Градско веће сачињава и 
доставља информацију о степену усклађености планираних и реализованих 
активности, надлежном министарству.  

Поред информације из претходног става, Градско веће једном годишње 
доставља надлежном министарству анализу пословања предузећа, са 
предузетим мерама за отклањање поремећаја. ''  
 
 

Члан 3. 
 

 
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 



 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
 

 
            Скупштина Града Ниша је донела Одлуку о усклађивању пословања Јавног 
предузећа за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш са Законом о јавним предузећима  
(„Службени лист Града Ниша“ бр. 135/16). 

Правни основ за доношење Одлуке о усклађивању пословања Јавног 
предузећа за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш са Законом о јавним предузећима 
су  члан 5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
број 15/2016), и члан 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ 88/08 
и 143/16) којима су регулисана овлашћења јединица локалне самоуправе као 
оснивача јавних предузећа. 

Приликом израде поменуте Одлуке дошло је до техничке грешке у члану 16.  
тако да је погрешно наведено да је уплаћени новчани капитал 100,00 динара на 
дан 05.12.20113. године. Накнадном провером је утврђено да је уплаћени новчани 
капитал у износу од  100,00 динара на дан 04.11.2013. године.  

Такође је приликом израде члана 26. Одлуке о усклађивању пословања 
Јавног предузећа за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш са Законом о јавним 
предузећима  дошло до техничке грешке у навођењу ставова у поменутом члану, 
тако да се овом Одлуком врше исправке уочених техничких грешака.   
 Имајући у виду да је Одлука о изменама Одлуке о усклађивању пословања 
Јавног предузећа за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш са Законом о јавним 
предузећима  сачињена у складу са важећим законским прописима и пратећом 
нормативом, предлаже  се доношење Одлуке. 
             У прилогу достављамо чланове Одлуке о усклађивању пословања Јавног 
предузећа за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш са Законом о јавним предузећима  
(„Службени лист Града Ниша“ бр. 135/16) који се мењају . 
 
                                                                                                           СЕКРЕТАР 
 
 
                                                                          Анђелија Стаменковић, дипл. правник  
 
 
 
 



Чланови Одлуке  о усклађивању пословања Јавног предузећа за стамбене 
услуге „Нишстан“ Ниш са Законом о јавним предузећима који се мењају 

 

Члан 16.  

  
Основни капитал  предузећа који је регистрован у одговарајући регистар 

Агенције за привредне регистре износи: 

- уписани новчани капитал 100,00 динара, 
- уплаћени новчани капитал 100,00 динара на дан 05.12.2013. године. 
Град Ниш је власник 100% удела у основном капиталу предузећа. 

Усклађивање регистрованог капитала са капиталом исказаним по 
финансијским извештајима, биће извршено у складу са Законом о привредним 
друштвима и прописима којима се уређује регистрација привредних субјеката. 

 

Члан 26. 
  
              Предузеће је дужно да тромесечне извештаје о реализацији програма из 
става 1. овог члана доставља Градском већу у року од 30 дана од дана истека 
тромесечја. 
             На основу извештаја из става 1. овог члана Градско веће сачињава и 
доставља информацију о степену усклађености планираних и реализованих 
активности, надлежном министарству. 
              Поред информације из става 3. овог члана Градско веће једном годишње 
доставља надлежном министарству анализу пословања предузећа, са предузетим 
мерама за отклањање поремећаја. 
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