
 
 
 
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) 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 06.11.2015. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог одлуке о повећању основног капитала Јавног 
комуналног предузећа „Горица“ Ниш. 
 

II Предлог одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног 
предузећа „Горица“ 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 Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај и Игор Јованић, директор ЈКП „Горица“ Ниш. 
 
 
Број: 1731-37/2015-03 
У Нишу, 06.11.2015. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
 

 



На основу члана 146. Закона о привредним друштвима („Службени 
гласник РС", број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - други закон и 5/2015), члана 1. 
став 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012, 
116/2013-аутентично тумачење и 44/14-др. закон) и члана 37. Статута Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша", бр. 88/2008),  
 Скупштина Града Ниша, на седници од ________ 2015. године, донела 
је 
 

 
О Д Л У К У 

о повећању основног капитала  
Јавног комуналног предузећа „Горица“  Ниш 

 

 

Члан 1. 

 
Укупан регистровани основни капитал Јавног комуналног предузећа 

„Горица“  Ниш (у даљем тексту: Предузеће) је 184.241.520,92 РСД (структура 
основног капитала: новчани = 46.729,65 РСД; неновчани = 184.194.791,27 
РСД). 

Скупштина града Ниша, матични број 17620541, доноси одлуку о 
повећању основног новчаног капитала Предузећа, матични број: 20550635, у 
износу од 100.000.000,00 РСД. 

Основ повећања капитала Предузећа је нови улог оснивача. 

 

Члан 2. 

Укупна вредност основног (неновчаног и новчаног капитала) Предузећа 
након повећања је 284.241.520,92 РСД, што представља 100% удела Града 
Ниша у основном капиталу Предузећа. 

 

Члан 3. 

Одлука о повећању капитала Предузећа регистроваће се у складу са 
прописима који регулишу поступак регистрације код Агенције за привредне 
регистре. 

 



Члан 4. 

Основни капитал Предузећа сматра се повећаним даном регистрације 
повећања основног капитала. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Града Ниша". 

 
 
 Број: ______________ 
 У Нишу, _____________ године 
                                            
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
                    
            

Председник 
 
 

________________ 
 Проф. др Миле Илић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 

Правни основ за доношење Одлуке о повећању основног капитала 
Јавног комуналног предузећа „Горица“  Ниш садржан је у члану 146. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник РС", број 36/2011, 99/2011, 
83/2014 - други закон и 5/2015), члану 1. став 2 Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 
44/14-др. закон) и члану 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша", бр. 88/2008), којима је прописана надлежност Скупштине Града 
Ниша, да, остварујући права оснивача јавног предузећа, донесе одлуку о 
повећању основног капитала јавног предузећа. 

Изради Одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног 
предузећа „Горица“ Ниш  приступило се као једном од корака у 
реорганизацији ЈКП „Горица“ Ниш, која је започела доношењем одлука 
Скупштине Града Ниша, којима су измењени оснивачки акти наведеног 
предузећа, ЈКП „Медиана“ Ниш и ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш, све у циљу 
преузимања обављања комуналних делатности одржавања јавних зелених 
површина, обезбеђивања јавног осветљења, одржавања улица и путева у 
градовима и другим насељима у делу одржавања хоризонталне, вертикалне и 
светлосне сигнализације и опреме пута и комуналне делатности од локалног 
интереса-декорације града из ЈКП „Горица" Ниш у ЈКП „Медиана“ Ниш и 
ЈКП „Паркинг-сервис" Ниш. 

Наиме, у току реализације наведених одлука, а сходно потребама за 
финансијском подршком у циљу превазилажења финансијске ситуације ЈКП 
„Горица“ Ниш и потреби консолидовања предузећа, нацртом Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2015.годину планирано 
је 100.000.000,оо динара за повећање основног капитала предузећа. 

На наведено решење Град Ниш се, као оснивач, одлучио имајући у виду 
да је, после измене оснивачких аката, ЈКП „Горица“ Ниш наставила са 
обављањем комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге, 
коју, како прописује члан 5. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС", број 88/2011), могу обављати искључиво јавна предузећа или 
привредна друштва у којима је већински власник од најмање 51%  Републике 
Србија. 



Имајући у виду наведено, као и обавезу Града Ниша да, као јединица 
локалне самоуправе, на својој територији обезбеди обављање комуналне 
делатности у складу са важећом регулативом, Управа за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај израдила је нацрт одлуке као у 
диспозитиву.  

 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 

У Нишу,             НАЧЕЛНИК 
новембар, 2015. године                
 

Миодраг Брешковић 



 
 
 
 
 
Република Србија 

ГРАД НИШ 
Служба за послове  
Скупштине Града 

   Број: 13- 149/2015-02 
  03.11.2015.године 

Н   И   Ш 
 
 
 
 
 
 
 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 
 

 У вези са вашим дописом број 4245/2015-09 од 02.11.2015. године, којим 
тражите мишљење на Нацрт одлуке о повећању основног капитала Јавног 
комуналног предузећа „Горица“ Ниш, дајемо следеће: 
 
 

М  и  ш  љ  е  њ  е 
 
 

 Нацрт одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа 
„Горица“ Ниш је формално-правно исправан. 
 
 
 С' поштовањем,  

 
 
 

  
                                                                                                

Начелник 
 

  Иван Николић с.р. 


	37-1 Resenje GV - Odluka o povecanju osnovnog kapitala JKP Gorica
	37-2 Odluka o povecanju osnovnog kapitala JKP Gorica
	37-3 misljenje SP SG-povecanje osnovnog kapitala JKP Gorica

