
 
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 23.06.               
2016. године, доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 

I Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Горица“ 
Ниш број 1-2811/1 од 08.06.2016. године, којом је одобрено успостављање 
заложног права у корист АИК БАНКЕ АД БЕОГРАД на садашњим и 
будућим потраживањима ЈКП ''Горица'' Ниш од Града Ниша по основу 
Уговора о обављању комуналне делатности превоза посмртних остатака у 
саобраћајним несрећама и другим незгодама-рад дежурне службе број 
601/2016-01 од 07.03.2016. године и Уговора о обављању комуналне 
делатности управљања гробљима број 1142/2016-01 од 07.04.2016.године, а 
у циљу обазбеђења потраживања АИК БАНКЕ по основу реструктурирања 
обавеза које према њој има ЈКП ''Горица'' Ниш. 
 

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

 
Број:  687-2/2016-03 
У Нишу,  23.06.2016. године 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

Укупна уговорена обавеза Града Ниша према ЈКП „Горица“ Ниш у 
2016. години, за обављене послове у складу са Уговором о обављању 
комуналне делатности превоза посмртних остатака у саобраћајним 
несрећама и другим незгодама-рад дежурне службе број 601/2016-01 од 
07.03.2016. године и Уговором о обављању комуналне делатности 
управљања гробљима број 1142/2016-01 од 07.04.2016.године износи 
26.695.995,79 динара са ПДВ-ом. 

Споразумом о регулисању међусобних права и обавеза број 
1396/2016-01 од 12.05.2016. године обезбеђује се исплата обавеза које Град 
Ниш има према ЈКП „Горица“ Ниш, у укупном износу  26.695.995,79 
динара са ПДВ-ом издавањем и предајом ЈКП ''Горица'' Ниш осам меница 
са клаузулом „без протеста“ (седам меница у износу од 3.500.000,00 динара 
и једна меница у износу од 2.195.995,79 динара), са роком доспећа сваког 
25. у месецу у периоду мај-децембар 2016. године. 

С обзиром на доспеле обавезе ЈКП „Горица“ Ниша по кредитима код  
АИК БАНКЕ АД БЕОГРАД, Надзорни одборЈКП „Горица“ Ниш је донео 
Одлуку број 1-2811/1 од 08.06.2016. године, којом је одобрено 
успостављање заложног права у корист АИК БАНКЕ АД БЕОГРАД на 
садашњим и будућим потраживањима ЈКП ''Горица'' Ниш од Града Ниша 
по основу наведених уговора, а у циљу обезбеђења потраживања АИК 
БАНКЕ по основу реструктурирања обавеза које према њој има ЈКП 
''Горица'' Ниш. 

Имајући у виду наведено, а ради успостављања заложног права, 
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је израдила нацрт 
закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Горица“ 
Ниш број 1-2811/1 од 08.06.2016. године. 

 
 

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 
 
 

   Хранислав Ђорђевић 
 


