
На основу члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Босилеград  („Службени гласник Пчињског округа“, 

број 16/08, 20/09 и „Службени гласник града Врања“ 45/2013) и члана 16. Статута Јавног предузећа за 

комуналије и услуге „Услуга“, број 571/16 од 23.11.2016. године Скупштина општине Босилеград на 

седници одржаној дана 14. септембра 2018. године, доноси: 

 

Одлуку 

о повећању основног капитала Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ 

Члан 1. 

Укупан регистрован основни капитал предузећа је : 

- Уписани капитал:                     13.563.617.43 динара, 

- Уплаћени/унети капитал:     13.563.617,43 динара,  

- Уплаћени капитал:                  11.609.481,63 динара, 

- Унети капитал:       1.954.135,80 динара. 

Скупштина општине Босилеград, у складу са чланом 16. Статута ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

КОМУНАЛИЈЕ И УСЛУГЕ „УСЛУГА“ са по Босилеград, матични број 07357362, доноси одлуку о 

повећању основног капитала предузећа у износу од 1.108.038,20 динара. 

Повећање капитала за износ од 1.108.038,20 динара, је у 

1. Неновчаном облику за износ 1.108.038,20 динара. Основ повећања капитала 

предузећа је унос опреме у капитал – инсталација канализационе мреже: фекална 

канализација, чија вредност износи 1.108.038,20 динара. 

Члан 2. 

Укупна вредност основног (новчаног и неновчаног капитала) капитала друштва након 

повећања је: 

- уписаног..........................14.671.655,63 динара, 

- уплаћеног/унетог...........14.671.655,63 динара. 

                                                                             Члан 3. 

Вредност капитала по члановима након повећања капитала је: 

1. Члан:  ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД. 

- Уписани новчани капитал:         11.609.481,63 динара, 

- Уплаћени новчани капитал:       11.609.481,63 динара, 

- Уписани неновчани капитал:       3.062.174,00 динара, 

- Унети неновчани капитал:            3.062.174,00 динара, 

- а што износи 100 % уделу у укупном основном капиталу предузећа. 



 

Члан 4. 

Одлука о повећању основног капитала предузећа регистроваће се у сладу са Законом о 

регистрацији, у року од шест месеци од дана доношења. 

Члан 5. 

Основни капитал предузећа сматра се повећаним даном регистрације повећања основног 

капитала. 

Члан 6. 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику града 

Врања“. 

Одлуку о повећању основног капитала доставити: 

- Јавном предузећу ЈП „Услуга“, 

- Архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број: 06-256/2018 

У Босилеграду, дана 14.09.2018. године 

 

                                                                                                                                     Председник, 

 Славчо Владимиров 


