
На основу  члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 15/2016), члана 27. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других 
услуга и накнада ("Службени лист Града Ниша", број 51/2013- пречишћен текст), 
и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 1/2013 и 95/2016) 

 
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 20.09.2016. године, донело 

је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 
 

Даје се сагласност на Одлуке Надзорног  одбора ЈКП  „Обједињена 
наплата“ Ниш, број 00-6821-1 и број 00-6821-2, од 01.09.2016. године, о давању 
јемства ЈКП „Градска топлана“ Ниш, за реализацију краткорочног кредита за 
ликвидност, у укупном износу од 250.000.000,00 динара. 

 
II 
 

Решење доставити Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај  
ЈКП „ Обједињена наплата“ Ниш и архиви Градског већа.  

 
 

Број: 1292-1/2016-03 
У Нишу, 20.09.2016. године 

 
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

  ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 



 
 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
 

Правни основ за доношење решења је члан 27. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других 
услуга и накнада ("Службени лист Града Ниша", број 51/2013- пречишћен текст), 
којим је утврђена  надлежност Градског већа Града Ниша за давање сагласности 
на одлуке о давању гаранција авала, јемстава, залога и других средстава 
обезбеђења.  

ЈКП „Градска топлана“ Ниш се, након  добијања сагласности Градског већа 
Града Ниша за кредитно задужење, обратила  ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш 
захтевом број 5946/4-2  од 16.08.2016. године за давање јемства  за реализацију 
краткорочног кредита за ликвидност, у укупном износу од 250.000.000,00 дин. 

Надзорни одбор ЈКП "Обједињена наплата" Ниш, на седници од 01.09.2016. 
године, размотрио је захтев ЈКП “Градска топлана“ Ниш и донео Одлуку о 
давању јемства, број 00-6821-1, у износу од 100.000.000,00 динара и Одлуку број 
00-6821-2 од 01.09.2016. године, којим се ЈКП „Градска топлана“ Ниш даје 
јемство у износу од 150.000.000,00 динара( у укупном износу 250.000.000,00 
динара), и исте доставио Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 
на даљу надлежност.  

Наведена средства кредита намењена су за измирење обавеза ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш према „Југорсгазу“ за испоручени гас у претходној грејној сезони 
(2015/2016). 

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је разматрајући 
достављене Одлуке утврдила да су исте сачињене у складу са важећим прописима 
и сачинила предлог решења као у диспозитиву. 

 
 
 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
 ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 
 
 

  Хранислав Ђорђевић 


