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На основу члана 14., члана 27. став 10., члана 39., члана 42., члана 44.  Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 
члана 51. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 
5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 
15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 
83/2014 - др.закон и 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. и тачка 36. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште на седници 
одржаној дана 27.05.2020. године донела је 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О УЛАГАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ И ПОВЕЋАЊУ 

ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ 
  

I.   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком Општина Пландиште као оснивач улаже неновчана средства -непокретности у 
основни капитал Јавног предузећа „Полет“ Пландиште. 

 
Предмет улагања су непокретности на којима је Општина Пландиште уписана као носилац права 

јавне својине, уписаних у лист непокретност број 1886 К.О. Пландиште – катастарска парцела број 570, у 
улици Обилићева, број 15, градско грађевинско земљиште, укупне површине 16а 48м2, на којој су изграђени 
објекти, зграда број 1 - зграда комуналних делатности, зграда број 2 - зграда комуналних делатности – 
пословни објекат радионица, зграда број 3 - пословни објекат – гаража и зграда број 4 - помоћна зграда – 
помоћни објекат – магацин. 

 
Члан 2. 

 
Општина Пландиште у основном капиталу Јавног предузећа „Полет“ Пландиште има регистрован 

новчани улог, код Агенције за привредне регистре РС, у износу од 11.414.820,00 динара. 
 
Општина Пландиште у својству оснивача предметним улагањем ПОВЕЋАВА ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

Јавног предузећа „Полет“ Пландиште  за износ од 26.516.958,00 динара на име новог, неновчаног улога. 
 

Након повећања новим неновчаним улогом, укупан основни новчани и неновчани капитал општине 
Пландиште са уделом од 100%, износи 37.931.778,00 динара. 

 
Члан 3. 

 
Овом Одлуком даје се овлашћење Председнику општине Пландиште да закључи уговор о улагању 

непокретности из члана 1. став 2. ове Одлуке са овлашћеним лицем Јавног предузећа „Полет“ Пландиште и 
исти овери код Јавног бележника у форми солемнизације. 

 
На основу закљученог уговора из претходног става, Јавно предузеће „Полет“ Пландиште ће код РГЗ 

– Службе за катастар непокретности Пландиште извршити упис права својине у своју корист, са уписом 
терета - забране отуђења непокретности које су предмет улагања, док ће општина Пландиште на  основу 
овог уговора и измена Оснивачког акта Јавног предузећа „Полет“ Пландиште повећати вредност свог улога 
регистрованог код Агенције за привредне регистре РС.   
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Члан 4. 

 
Јавно предузеће „Полет“ Пландиште које по основу ове Одлуке стиче право својине на 

непокретностима из члана 1. став 2., не може отуђити предметне непокретности или дати у закуп без 
претходне сагласности општине Пландиште као Оснивача.  

 
Члан 5. 

 
Општина Пландиште може непокретности из члана 1. став 2. ове Одлуке да изузме из оснивачког 

улога и раскине уговор о улагању, ако се предметне непокретности не користе у функцији вршења 
поверених делатности утврђених оснивачким актом, као и ако се користе супротно закону, другом пропису 
или природи и намени непокретности. 

 
II. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 6. 

 
На основу новог неновчаног улагања у капитал Јавног предузећа „Полет“ Пландиште, након 

усвајања ове Одлуке, неопходно је извршити измене и допуне Оснивачког акта Јавног предузећа „Полет“ 
Пландиште у делу одредби о основном капиталу предузећа и након тога спровести поступак уписа 
повећања основног капитала код Агенције за привредне регистре РС. 

 
Члан 7. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном дошења и објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
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