
 
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града 

Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 72. Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 
95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 

 
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 24.05.2019. 

године, доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
I Градско веће Града Ниша је сагласно да се ЈКП „Паркинг-сервис“ -

Ниш кредитно задужи на име дозвољеног минуса у износу до 50.000.000,00 
динара, на период од годину дана, у складу са Одлуком  Надзорног одбора 
ЈКП „Паркинг-сервис“ -Ниш број 802/19 од 25.04.2019. године.  

 
 
II Закључак доставити: ЈКП „Паркинг-сервис“ -Ниш, Градској 

управи Града Ниша-Служби начелника Градске управе, Секретаријату за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Секретаријату за финансије 
и архиви Градског већа Града Ниша. 

 
 

Број: 512-7/2019-03 
У Нишу, 24.05.2019. године 
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК 
 

 
                               Дарко Булатовић 

 
 

                                        



 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 
Надзорни одбор ЈКП „Паркинг-сервис“ –Ниш донео је Одлуку број 

802/19 од 25.04.2019. године, којом се одобрава кредитно задужење на име 
дозвољеног минуса код пословне банке у износу до 50.000.000,00 динара, 
на период од годину дана, те је иста достављена Секретаријату за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај у циљу упућивања у 
процедуру прибављања сагласности Градског већа Града Ниша. 

Наведено кредитно задужење је предвиђено Програмом пословања 
ЈКП „Паркинг-сервис“ -Ниш за 2019. годину и биће коришћено за 
обезбеђење континуитета у пословању и већа улагања у предстојећем 
периоду.  

Градско веће Града Ниша је на седници 19.07.2012. године донело 
Препоруку број 6983/НО/149-2 од 26.03.2019. године, којом се препоручује 
јавним предузећима, јавним комуналним предузећима и установама чији је 
оснивач Град Ниш да почев од 19.07.2012. године, одлуке о задужењима 
предузећа и установа као и инвестиционим улагањима доносе уз 
прибављену сагласност Градског већа. 

Имајући у виду наведено, Градско веће Града Ниша је сагласно да се 
ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш кредитно задужи на име дозвољеног минуса, 
на начин и под условима наведеним у диспозитиву закључка. 
 

      ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
  ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 

 
СЕКРЕТАР 

 
 

Владислава Ивковић 
 

 


