
           На основу члана 7. и члана 20. став 1. тачка 2.  Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број: 129/07 и 83/14-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 5. став 3. и члана 6.  

Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број: 15/2016), члана 486. Закона о 

привредним друштвима („Службени гласник РС“ број: 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15, 44/2018),  

члана 2. и члана 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број: 88/11 и 104/16) 

и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша“ број: 69/08, 

89/10, 14/12, 32/12, 70/12, 57/13, 9/14, 26/15, 99/15 и 100/16), у циљу припајања Јавног предузећа за 

управљање путевима „Дољевац“ Дољевац и Јавног комуналног предузећа „Дољевац“ Дољевац,  

                Скупштина општине Дољевац,  дана 06.08.2018. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о измени и допуни Одлуке  о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа 

„Дољевац“ Дољевац са Законом о јавним предузећима, број  02-144 од 05.09.2016. године 

и број 023-46 од 07.06.2017. године 

 

 

Члан 1 

Овом Одлуком врши се измена оснивачког акта - Одлука о усклађивању пословања Јавног 

комуналног предузећа „Дољевац“ Дољевац са Законом о јавним предузећима број  02-144 од 

05.09.2016. године и број 023-46 од 07.06.2017. године, у делу делатности јавног предузећа и 

основног капитала. 

 

Члан 2. 

              У Одлуци о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Дољевац“ Дољевац, 

број  02-144 од 05.09.2016. године („Службени лист Града Ниша“ број: 100/16) и број 023-46 од 

07.06.2017.године („Сл. лист Града Ниша“, број 59/17) у делу „I опште одредбе“ у члану 1. став 2. 

мења се и гласи:  

„Оснивање Јавно комуналног предузећа  ''Дољевац“ Дољевац,  уписано је у Регистар Трговинског 

суда у Нишу, Регистарски уложак број 1-18719, и у регистар Агенције за привредне регистре, 

Решењем број БД 64660/2005 од 01.07.2005. године, и Решењем број БД 6287/2014 од 29.01.2014. 

године,  под  МБ 17449907 и број  БД 73869/2016 од 21.09.2016. године“ 

У истом члану додају се  став 3. и 4. који  гласе:  

„Оснивање Јавног предузећа за управљање путевима  „Дољевац“ Дољевац, уписано је у регистар 

Привредног суда у Нишу, Решењем број Фи. 1295/97 од 23.10.1997. године и у Регистар Агенције 

за привредне  регистре, Решењем број БД 48784/2005 од 07.07.2005. године, под МБ 17181939  и 

број БД 91397/2016  од 22.11.2016.  године“ 

„Јавно предузеће за управљање путевима „Дољевац“ Дољевац - преносилац, припаја се 

Јавном комуналном предузећу „Дољевац“ Дољевац и преноси целокупну имовину и обавезе на јавно 

предузеће стицаоца – ЈКП „Дољевац“ Дољевац, а предузеће преносиоц – ЈП за управљање путевима 

„Дољевац“ Дољевац престаје да постоји без спровођења поступка ликвидације“. 

 

Члан 3. 

 У истој Одлуци у делу „II делатност јавног предузећа“, у члану 6. у другом ставу, иза 

алинеје 5., додају се алинеје 7. и 8., које гласе: 

 „-43.21 – Постављање електричних инсталација, 

   -42.11 – Изградња путева и аутопутева“ 

 У истом члану Одлуке, иза става 2. додаје се став 3. који гласи: 



 „Делатност из става 2. алинеје осме овог члана, обухвата следеће послове: коришћење јавног 

пута (организовање и контрола наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења 

и сл.); заштиту јавног пута; вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног 

пута; организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и 

заштити јавног пута; уступање радова на одржавању јавног пута; организовање стручног надзора 

над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута; планирање изградње, 

реконструкције, одржавања и заштите јавног пута; означавање јавног пута и вођење евиденције о 

јавним путевима и саобраћајно-техничким подацима за те путеве. Управљање државним путем 

поред напред наведених послова из овог става, овог члана, обухвата и управљање саобраћајем и 

организовање и обављање бројања возила на државном путу“. 

 До садашњи став 3. и 4. у члану 6. постају став 4. и 5.. 

 

Члан 4. 

              У истој Одлуци, у делу „VII износ основног капитала, опис и врста вредности 

неновчаног капитала“ у члану 15. став први мења се и гласи: „Основни капитал јавног предузећа 

након спроведеног поступка припајања, на основу Одлуке о статусној промени припајања повећава 

се за износ капитала предузећа преносиоца „ЈП за управљање путевима „Дољевац“ Дољевац“, за 

1.000,00 динара, тако да након повећања износи „2.361.103,33 динара“. 

 

Члан 5. 

 Јавно предузеће ускладиће Статут јавног предузећа са овом Одлуком. 

 

Члан 6. 

 Све остале одредбе  Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „ 

Дољевац“ Дољевац са законом о јавним предузећима бр: 02-144 од 05.09.2016. године и бр: 023-46 

од 07.06.2017. године остају на снази. 

 

Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у  „Службеном листу Града 

Ниша“, а производи правно дејство у складу са законом којим се уређује регистрација привредних 

субјеката. 

 

Број: 023-156 

У Дољевцу, 06.08.2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

                                                                                

                                                                                    

     Заменик председника  

Скупштине општине 

 

Томислав Митровић                                       


