
 
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града 

Ниша“, број 88/2008 и 143/2016) и члана 72. Пословника о раду Градског 
већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 
98/2016, 124/2016 и 144/2016), 

 
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 08.06.2018. 

године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I Градско веће Града Ниша је сагласно да се ЈКП „Медиана“ Ниш 
одобри задужење по краткорочним кредитима и то: 

 
1) за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара,  у складу 

са Одлуком  Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш, број 9415/НО/127-4А 
од 21.05.2018. године; 

 
2) за текућу ликвидност у виду дозвољеног прекорачења по текућем 

рачуну до износа од 30.000.000,00 динара,  у складу са Одлуком  
Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш, број 9415/НО/127-4Б од 
21.05.2018. године. 

 
 
II Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Медиана“ 

Ниш, Градској управи града Ниша- Служби начелника Градске управе, 
Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, 
Секретаријату за финансије и архиви Градског већа Града Ниша. 

 
 
Број: 715-10/2018-03 
У Нишу, 08.06.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 
 

 
                               Дарко Булатовић 

                                          



 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
ЈКП „Медиана“ Ниш је доставило одлуке  Надзорног одбора ЈКП 

„Медиана“ Ниш  о задужењу по краткорочним кредитима за текућу 
ликвидност у циљу прибављања сагласности Градског већа Града Ниша. 

 
Достављеним одлукама Надзорног одбора одобрена су задужења по 

краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 
динара, као и по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у виду 
дозвољеног прекорачења по текућем рачуну до износа од 30.000.000,00 
динара. 

 
Средства за набавку кредита планирана су Програмом пословања 

ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. годину и Планом набавки. 
 
Градско веће Града Ниша је на седници 19.07.2012. године донело 

Препоруку број 459-18/2012-03 којом се препоручује јавним предузећима, 
јавним комуналним предузећима и установама чији је оснивач Град Ниш 
да почев од 19.07.2012. године, одлуке о задужењима предузећа и установа 
као и инвестиционим улагањима доносе уз прибављену сагласност 
Градског већа. 

 
Имајући у виду наведено, Градско веће Града Ниша је сагласно да се 

ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочним кредитима за 
текућу ликвидност, на начин и под условима наведеним у диспозитиву 
закључка. 
 

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

 
СЕКРЕТАР 

 
 

Владислава Ивковић 
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