
На основу члана  27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности 
од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) и 
и  члана  18.  Одлуке  о  оснивању  Jавног  комуналног  предузећа  „Горица“  Ниш 
("Службени лист Града Ниша", број 7/2012-пречишћен текст),

Градско  веће  Града  Ниша,  на  седници  одржаној  15.12.2012.  године, 
донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје  се  сагласност на  Одлуку  Управног  одбора  ЈКП  „Горица“  Ниш  о 
одобравању јемства ЈКП „Медиана“ Ниш број 1-6461/5 од 11.12.2012.године, као 
средства обезбеђења ради закључења уговора о краткорочном кредиту за текућу 
ликвидност до износа од 30.000.000,00 динара.

II

Решење  доставити  Управи  за  комуналне делатности,  енергетику  и 
саобраћај, ЈКП „Медиана“ Ниш и ЈКП „Горица“ Ниш. 

Број: 1369-14/2012-03
У Нишу, 15.12.2012.  године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ за доношење решења је члан 27. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/00, 
25/02,  107/05  и  108/05)  и  члан  18.  Одлуке  о  оснивању  Jавног  комуналног 
предузећа „Горица“ Ниш ("Службени лист Града Ниша", број  7/2012- пречишћен 
текст),  којима  је  утврђена   надлежност  Градског  већа  Града  Ниша  за  давање 
сагласности  на  одлуке  о  давању  гаранција  авала,  јемстава,  залога  и  других 
средстава обезбеђења. 

ЈКП “ Медиана“ Ниш се обратилa ЈКП  „Горица“ Ниш захтевом за давање 
јемства као средства обезбеђења по уговору о краткорочном кредиту за текућу 
ликвидност  до  износа  од  30.000.000,00  динара  са  роком  отплате  од  дванаест 
месеци. Поступак јавне набавке финансијских услуга (кредита) одобрило Градско 
веће Града Ниша закључком број 672-18/2012-03 од 23.08.2012. године, на основу 
Препоруке Градског већа Града Ниша број 459-18/2012-03 од 19.07.2012. године.

У  складу  са  наведеним  захтевом,  Управни  одбор  ЈКП  „Горица“  Ниш је 
донео  одлуку  о  одобравању  јемства  ЈКП  „Медиана“  Ниш  број  1-6461/5  од 
11.12.2012.године,  која  је  достављена  Управи  за  комуналне  делатности, 
енергетику и саобраћај на даљу надлежност.

Управа за  комуналне делатности,  енергетику и саобраћај  је  разматрајући 
достављену одлуку утврдила да је иста сачињена у складу са важећим прописима 
и израдила нацрт решења као у диспозитиву.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ-НАЧЕЛНИК
УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

Миодраг Брешковић


