
 

 

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 и 95/2016, 98/2016, 

124/2016 и 144/2016) 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 01.07.2020. године, 

доноси 

  

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

I Препоручује се надзорним одборима ЈКП “Медиана“ Ниш, ЈКП 

Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш и ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, 

да одложе почетак наплате потраживања насталог по основу позајмица ЈКП 

„Горица“ Ниш, по закљученим уговорима, и то:  

-потраживања  ЈКП “Медиана“ Ниш у укупном износу од  86.932.440,00 

динара,  

-потраживања ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш у укупном 

износу од 7.000.000,00 динара, и 

- потраживања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш у укупном износу од 

11.800.000,00 динара,  

тако да враћање позајмице започне октобра 2020. године,  у свему у складу 

са захтевима ЈКП „Горица“ Ниш број 1-444, 1-445 и 1-446 од 30.06.2020. године, 

који су саставни део овог Закључка. 

 

II Закључак доставити: Градској управи Града Ниша - Служби начелника 

Градске управе, Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај,   

ЈКП „Медиана“ Ниш,  ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш,  ЈКП 

„Обједињена наплата“  Ниш и  ЈКП „Горица“ Ниш. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

У поступку реорганизације ЈКП „Горица“ Ниш, поред спроведених 

активности   које се односе на организационе промене у предузећу, неопходно је 

било предузети мере ради финансијске консолидације ЈКП „Горица“ Ниш, а у 

циљу редовног обављања комуналне делатности управљања гробљима, све у 

складу са Законом о комуналним делатностима. 

Имајући у виду обавезу Града Ниша да обезбеди континуитет у обављању 

комуналних делатности на својој територији, и у складу са тим до сада 

спроведене активности у поступку реорганизације  ЈКП „Горица“ Ниш,  Градско 

веће доноси препоруку садржану у овом закључку.  

 

Број: 493-2/2020-03 

У Нишу,  01.07.2020. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

Проф. др Милош Банђур 

 


