
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011), 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 23.08.2012. године, 
доноси 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 I  Градско веће Града Ниша је сагласно да ЈКП „Медиана“Ниш настави 
покренут поступак јавне набавке финансијских услуга (кредита) на основу 
Програма  пословања и Плана набавки, покренут почетком 2012. године. 
                 
 II  Потреба за задуживањем је настала услед великих дуговања које ово 
предузеће има према Граду, директним и индиректним корисницима буџета као и 
грађанима и правним лицима, што све озбиљно угрожава ликвидност предузећа. 
Потреба за задуживањем је настала као последица ненаплаћених потраживања 
према граду за обављене услуге у 2011.години. 
 
 III Закључак доставити: Управи за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај, ЈКП „Медиана“, Управи за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке и архиви Градоначелника. 
 
  
 
Број: 672-18/2012-03 
У Нишу, 23.08.2012. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

   
 
 ЈКП „Медиана“ је обавестила Управу за комуналне делатности, енергетику 
и саобраћај,  дописом  број 1-11743 од 27.07.2012. године, да је почетком 2012. 
године, покренут поступак јавне набавке финансијских услуга (кредита) на основу 
Програма  пословања и Плана набавки. 
 
               Потреба за задуживањем је настала услед великих дуговања које ово 
предузеће има према Граду, директним и индиректним корисницима буџета као и 
грађанима и правним лицима, што све озбиљно угрожава ликвидност предузећа. 
     
              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, не доносе одлуке о задужењима предузећа и установа као и 
инвестиционим улагањима, без сагласности Градског већа. Потреба за 
задуживањем је настала као последица ненаплаћених потраживања према граду 
за обављене услуге у 2011.години. Како не би дошло до проблема у пословању 
који угрожавају обављање поверене делатности одржавања јавне хигијене у граду, 
Градско веће Града Ниша је сагласно да ЈКП „Медиана“ Ниш, настави покренут 
поступак јавне набавке финансијских услуга (кредита) на основу Програма  
пословања и Плана набавки, покренут почетком 2012. године. 

 
 
 

 


