
На основу  члана  56.  Статута  Града  Ниша  („Службени  лист  Града
Ниша“, број 88/2008) и члана  72. Пословника о раду Градског већа Града
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013),

Градско  веће  Града  Ниша,  на  седници  одржаној  дана 28.05.2015.
године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I Даје се сагласност да Град Ниш закључи са ЈКП „Медиана“ Ниш
- Споразум о регулисању међусобних права и обавеза,  којим ће се

дефинисати  начин  отплате  дуговања  Града  Ниша  по  испостављеним
ситуацијама  за  обављене  послове  из  делатности  јавне  хигијене  и  рад
зимске  службе  на  територији  Града  Ниша,  у  укупном  износу  од
306.481.043,56 динара са стањем на дан 31.12.2014. године, по Уговору о
обављању поверене комуналне делатности за 2013. годину, број 1393/2013-
01  од  10.04.2013.  године  и  Уговору  о  обављању  поверене  комуналне
делатности за 2014. годину број 1813/2014-01 од 21.05.2014. године;

 -  Споразум о регулисању међусобних права и обавеза, којим ће се
дефинисати  начин  отплате  дуговања  Града  Ниша  по  испостављеним
ситуацијама за  обављене послове  из  делатности  зоохигијене,  у  укупном
износу  од  15.531.905,53   динара,  по  Уговору   о  обављању  поверене
комуналне  делатности  за  2013.  годину,  број  1958/2013-01  од
27.05.2013.године и  Уговору  о обављању поверене комуналне делатности
за 2014. годину, број 1814/2014-01 од 21.05.2014. године.

II Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише споразуме о
регулисању међусобних права и обавеза наведене у тачки I диспозитива.

III Закључак доставити: Управи за комуналне делатности, енергетику
и саобраћај, ЈКП „Медиана“ Ниш, Управи за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке, Градоначелнику Града Ниша и архиви
Градског већа Града Ниша.

Број: 737-10/2015-03
У Нишу, 28.05.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Укупна обавеза Града Ниша према ЈКП „Медиана“ Ниш са стањем на
дан 31.12.2014. године, за обављене послове јавне хигијене и рад зимске
службе  на  територији  Града  Ниша  по  Уговору  о  обављању  поверене
комуналне  делатности  за  2013.  годину, број  1393/2013-01 од 10.04.2013.
године  и  Уговору  о  обављању  поверене  комуналне  делатности  за  2014.
годину  број  1813/2014-01  од  21.05.2014.  године, износи  306.481.043,56
динара.

Имајући у виду ликвидне могућности буџета Града Ниша и обавезу
Града   да  измири  наведена  дуговања,  сачињен  је  нацрт  Споразума  о
регулисању  међусобних  права  и  обавеза,  којим   се  дефинише  начин
отплате  дуговања Града Ниша за  обављене послове из делатности јавне
хигијене и рад зимске службе на територији Града Ниша, по закљученим
уговорима за 2013. и 2014. годину.

Поступајући  у  складу  са  прописаном  процедуром,  Управа  за
комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај  је  на  нацрт  Споразума
прибавила  мишљење Правобранилаштва Града  Ниша  број  М-80/15 од
16.03.2015. године у коме је наведено да се у конкретном случају  не ради о
новом  уговору  којим  би  се  дефинисала  другачија  права  и  обавезе
уговорних страна,  већ  се  истим регулише начин отплате  заосталог  дуга
Града Ниша, те да је у том смислу потребно прибавити мишљење Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Управа за  финансије,  изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке  у мишљењу  број 11-398/2015 од  17.03.2015. године  наводи да се
склапањем Споразума којим се утврђује динамика отплате дуга у укупном
износу од 306.481.043,56 динара на следећи начин: 80.000.000,00 динара у
2015. години,  а  остатак  у  2016.,  2017.  и  2018. години,  омогућава
закључивање уговора за  пружене услуге  одржавања јавне хигијене и рад
зимске службе у 2015. години у износу од 320.000.000,00 динара.

Такође,  укупна обавеза Града Ниша према ЈКП „Медиана“ Ниш за
обављене послове из делатности зоохигијене, по Уговорима о поверавању
обављања комуналне делатности за 2013. и 2014. годину, број 1958/2013-01
од 27.05.2013. године и број 1814/2014-01 од 21.05.2014. године, са стањем
на дан 31.12.2014. године, износи 15.531.905,53  динара.

Имајући у виду ликвидне могућности Града Ниша и обавезу Града да
измири  наведена  дуговања,  сачињен  је  нацрт  Споразума  о  регулисању
међусобних права и обавеза, којим  се дефинише начин отплате дуговања
Града Ниша према закљученим уговорима за 2013. и 2014. годину. 

Поступајући  у  складу  са  прописаном  процедуром,  Управа  за
комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај  је  на  нацрт  Споразума
прибавила  мишљење  Правобранилаштва  Града  Ниша  број  М-79/15  од



16.03.2015. године у коме је наведено да достављени акт не предстаља нови
уговор  којим  би  се  дефинисала  другачија  права  и  обавезе  уговорних
страна, већ се Споразумом само регулише начин отплате заосталог дуга, те
се упућује на прибављање мишљења Управе за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке.

Управа  за  финансије,  изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке у мишљењу  број 11-399/2015 од 17.03.2015. године  наводи да се
закључивањем Споразума између ЈКП „Медиана“ Ниш и Града Ниша, за
измирење  пренетих  обавеза  из  2014.  године,  у  износу  од  15.531.905,53
динара и то у 2015. години у износу од 7.526.000,00 динара, а остатак дуга
у 2016. и 2017. години, омогућава закључивање уговора за пружене услуге
зоохигијене у 2015. години у износу од 8.000.000,00 динара.

Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш је Одлуком број 4757/НО/3 од
30.03.2015. године овластио директора да потпише наведене споразуме. 

С обзиром на наведено, Управа за комуналне делатности, енергетику
и саобраћај  је  израдила нацрт Закључка о  давању сагласности  Градског
већа,  за закључење Споразума о регулисању међусобних права и обавеза,
ради исплате дуговања по испостављеним ситуацијама за извршене услуге
јавне  хигијене  и  рад  зимске  службе  на  територији  Града  Ниша,  по
закљученим  уговорима  за  2013.  и  2014.  годину  у  укупном  износу  од
306.481.043,56  динара  и Споразума  о  регулисању  међусобних  права  и
обавеза, између Града Ниш и  ЈКП „Медиана“ Ниш,  ради исплате дуговања
за обављене послове из делатности зоохигијене  у  2013. и 2014. години, у
укупном износу од 15.531.905,53 динара.

        НАЧЕЛНИК

   Миодраг Брешковић


