На основу члана 56. тачка 1. Статута Града Ниша („Службени
Ниша“, број 88/08 и 143/2016) и члана 72. Пословника о раду Градског
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016
144/2016) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде
материјала („Службени лист Града Ниша“, број 125/2008)

лист Града
већа Града
124/2016 и
и доставе

Градско веће Града Ниша, на седници од 21.12.2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о процени
вредности укупне имовине, обавеза и капитала Јавног комуналног предузећа
"Медиана" Ниш.
II Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о процени вредности
укупне имовине, обавеза и капитала Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш,
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, одређујe се Лидија Вукелић, помоћник директора за правне и економске
послове ЈКП „Медиана“ Ниш.

Број: 1652-28/2017-03
У Нишу, 21.12.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Проф. др Милош Банђур

На основу члана 69. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС",
број 15/2016) и члана 28. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
"Медиана" Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 143/2016-пречишћен текст и
3/2017-исправка)
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној

. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Одлуку о процени вредности укупне имовине,
обавеза и капитала Јавног комуналног предузећа "Медиана" Ниш, број
24030/НО/116-2, коју је донео Надзорни одбор овог предузећа, на седници од
12.12.2017. године.
II Решење доставити: ЈКП "Медиана" Ниш, Градској управи града НишаСлужби начелника Градске управе, Секретаријату за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај и Секретаријату за финансије.
Број:
У Нишу,

. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Мр Раде Рајковић

Образложење
Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа ЈКП "Медиана" Ниш о процени вредности укупне
имовине, обавеза и капитала је члан 69. Закона о јавним предузећима ("Службени
гласник РС", број 15/2016) 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 28.
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ЈКП "Медиана" Ниш ("Службени лист
Града Ниша", број 143/2016-пречишћен текст и 3/2017-исправка) којим је прописано да
Скупштина Града Ниша даје сагласност на акт о процени вредности капитала.
Надзорни одбор ЈКП "Медиана" Ниш је на седници одржаној дана 12.12.2017.
године, Одлуком број 24030/НО/116-2, усвојио процену вредности укупне имовине,
обавеза и капитала Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш, са стањем на дан
31.12.2016. године и исту доставио оснивачу ради давања сагласности.
ЈКП "Медиана" Ниш установило је, анализирајући вредност имовине, да је иста
потцењена, те да је потребно ангажовати предузеће које ће извршити процену целокупне
имовине, обавеза и капитала са стањем на дан 31.12.2016. године, по фер тржишним
вредностима, а све у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, у ком
циљу је спровело поступак јавне набавке и процену вредности капитала, поверило
Предузећу за рачуноводство и консалтиг "Мега Дата" д.о.о. Лесковац.
Процена вредности капитала утврђена је у Извештају о процени фер тржишне и
ликвидационе вредности целокупне имовине ЈКП "Медиана" Ниш у складу са
Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима
финансијског извештавања, на дан 31.12.2016. године, а на основу члана 120. Закона о
рачуноводству ("Службени гласник РС", број 62/2013).
ЈКП "Медиана" Ниш је дужно да, након извршене процене вредности капитала, а
по добијању сагласности оснивача, изврши регистрацију процењене вредности основног
капитала у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.
ЕФЕКТИ ПРОЦЕНЕ ИМОВИНЕ ОБАВЕЗА И КАПИТАЛА НА ДАН 31.12.2016. године
ПРЕ ПРОЦЕНЕ
ВРЕДНОСТ УКУПНЕ ИМОВИНЕ
земљиште

759.031.963,97

ПОСЛЕ ПРОЦЕНЕ

РАЗЛИКА

960.296,115,09

699.287,40

161.200,00

-538,087.40

98.956.963,87

170.048.857,50

71,091,893.63

144.325.294,36

275.035.639,25

130,710,344.89

ВРЕДНОСТ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

60.163.238,70

60.163.238,70

ВРЕДНОСТ ДУГОРОЧНИХ ОБАВЕЗА

16.504.137,35

16.504.137,35

360.827.374,18

360.827.374,18

0,00

0,00

321.537.213,74

522.801.364,86

71.528.094,52

71.528.094,52

2.688.055,36

2.688.055,36

247.321.063,86

448.585.214,98

грађевински објекти
опрема

ВРЕДНОСТ КРАТКОРОЧНИХ ОБАВЕЗА
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ КАПИТАЛА
Статутарне резерве
Обавезе према оснивачу
ОСНОВНИ КАПИТАЛ

201.264.151,12

201.264.151,12

Примењујући средњи курс Народне банке Србије на дан 31.12.2016 године 1ЕУР =
123,4723, вредност укупног капитала предузећа износи 4.234.159,12 ЕУР.
Из наведеног прегледа се може утврдити да је тржишна вредност земљишта ( KП
156, уписано у ЛН 349, КО Суповац површине 1.612м2 са обимом удела 1/1, њива 5

класе потез Ђерано, укњижено код припајања ДП „ИНОС“Ниш 2002.године) смањена у
односну на књиговодствену.
Грађевински објекти и опрема су због дужег коришћења од планираног века
амортизације биле потцењене у односу на тржишну вредност. Новом проценом је
утврђена њихова фер тржишна вредност.
Код осталих категорија имовине и обавеза књиговодствена вредност одговара
фер тржишној вредноати.
Ново утврђена вредност имовине и обавеза увећала је врeдност основног капитала
и на дан 31.12.2016.године и износи 448.585.214,98динара.
Имајући у виду наведено, Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај сачинио је нацрт решења као у диспозитиву.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША- СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

СЕКРЕТАР

Владислава Ивковић

