
 
 
 
 
 
 На основу  члана 15 Одлуке о оснивању Јавног предузећа за радио и 
телевизијску делатност "Нишка телевизија" ("Службени лист Града Ниша" број 
29/10 и 94/10) и члана 56 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", 
број 88/08),  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 29.03.2011. године, 
донело је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 
 I Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа 
за радио и телевизијску делатност "Нишка телевизија", број  470-1 од 
06.09.2010. године. 
 II Решење доставити Јавном предузећу за радио и телевизијску 
делатност "Нишка телевизија", Управи за образовање, културу, омладину и 
спорт и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 Управни одбор Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност 
"Нишка телевизија" је на седници одржаној  дана 6.9.2010. године донео одлуку 
број 470-1  којом се одобрава узимање кредита у износу од 8.000.000 динара 
према условима банке, за набавку једних репортажних кола. 
 Чланом 15 Одлуке о оснивању Јавног предузећа за радио и телевизијску 
делатност "Нишка телевизија" ("Службени лист Града Ниша" број 29/10) је 
предвиђено да  се " Прибављање и отуђење имовине веће вредности врши  уз 
сагласност  Градског већа. Под прибављањем и отуђењем имовине веће 
вредности сматра се пренос или више повезаних преноса чији је предмет 
прибављање или отуђење имовине чија тржишна вредност у моменту 
доношења одлуке представља најмање 30% од књиговодствене вредности 
имовине исказане у последњем годишњем билансу стања." 
 ЈП "Нишка телевизија" је обавестило ову Управу да према последњем 
годишњем билансу стања  овог Предузећа књиговодствена вредност имовине 
износи 15.076.000 динара из чега се може закључити да је вредност ове 
набавке већа од 30% од књиговодствене вредности имовине исказане у 
последњем годишњем билансу стања. 
 Јавно предузеће "Нишка телевизија"  је у складу са својим оснивачким 
актом  затражило сагласност на одлуку управног одбора, образлажући потребу 
за овом набавком чињеницом да ниједна телевизијска кућа јужно од Београда 
нема репортажна кола, која су неопходна за снимање директних преноса 
разних манифестација, као и уступање права преноса другим телевизијама. 
 Исплативост инвестиције се огледа и у томе што би се наплаћивала 
услуга репортажних кола, а Предузеће располаже кадровским потенцијалом 
који би могао да почне са снимањем и емитовањем програма из ових кола 
одмах по набавци. 
 Репортажна кола би била купљена путем кредитног задужења код 
пословне банке (АИК банке) на износ од 8.000.000 динара, према условима 
банке, уз гаранцију неког јавног предузећа. Услови из банке су да отплата 
кредита буде на пет година, са грејс периодом од годину дана и каматном 
стопом од 1%. 
 На основу изложеног, предлаже се да Градско веће Града Ниша донесе 
решење као у диспозитиву. 
 

Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
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            Ненад Гашевић 



 



 



 
 


