На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/08, 143/2016 и 18/2019) 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 08.05.2020. године,
доноси
З А К Љ У Ч А К
I Препоручује се Надзорном одбору ЈКП „Медиана“ Ниш да донесе
одлуку, којом ће ЈКП“Тржница“ Ниш одобрити краткорочну новчану позајмицу,
у износу од 20.000.000 динара.
ЈКП“Тржница“ Ниш ће средства наведена у претходном ставу вратити у
року од 4 (четири) месеца.
II Закључак доставити: Градској управи Града Ниша-Служби начелника
Градске управе, Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП „Медиана“ Ниш и ЈКП „Тржница“ Ниш.
Образложење
У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник
РС“, број 29/2020), Градски штаб за ванредне ситуације донео је 22.03.2020.
године, наредбу о затварању свих пијаца на територији Града Ниша, осим
кванташке пијаце која ће вршити искључиво велепродају пиљарама и
драгсторима.
ЈКП “Тржница“ Ниш се, због проблема са ликвидношћу, насталих услед
проглашења ванредног стања и затварања пијаца, 06.05.2020. године обратила
захтевом за одобрење позајмице за исплату доспелих обавеза.
Наиме, због новонастале ситуације предузеће није у могућности да
измирује доспеле обавезе према запосленима, добављачима и надлежним
институцијама, те је предложило да се неопходна средства за ликвидност
обезбеде путем краткорочне позајмице од ЈКП „Медиана“ Ниш, у износу од
20.000.000 динара, а наведена средства ЈКП Тржница“ Ниш би вратила у року од
4 (четири) месеца.
Наведени закључак доноси се, имајући у виду повољно финансијско
пословање ЈКП „Медиана“ Ниш и потребу за хитним решавањем проблема у
пословању ЈКП“Тржница“ Ниш који су настали током ванредног стања због
затварања пијаца у Нишу, услед проглашене пандемије COVID-19.
Имајући у виду наведено, а у циљу обезбеђења континуитета у обављању
комуналних делатности на територији Града Ниша, Градско веће Града Ниша
предлаже да ЈКП “Медиана“ Ниш одобри тражену позајмицу ЈКП
“Тржница“Ниш, у смислу препоруке садржане у овом закључку.
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