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 04.08.2020.
године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I Градско веће Града Ниша је сагласно да се ЈКП „Паркинг-сервис“Ниш, у складу са Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Паркинг-сервис“Ниш, број 6495/20 од 31.07.2020. године, одобри кредитно задужење по
основу дозвољеног прекорачења, са максималним износом дозвољеног
минуса по текућем рачуну од 30.000.000 динара, на период од годину дана.
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: 569-1/2020-03
У Нишу, 04.08.2020. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш је доставило одлуку Надзорног одбора
„Паркинг-сервис“-Ниш број 6495/20 од 31.07.2020.године, којом се
одобрава кредитно задужење предузећа по основу дозвољеног
прекорачења, са максималним износом дозвољеног минуса по текућем
рачуну од 30.000.000 динара, на период од годину дана, у циљу
прибављања сагласности Градског већа Града Ниша.
Градско веће Града Ниша је на седници 19.07.2012. године донело
Препоруку број 459-18/2012-03, да јавна предузећа, јавна комунална
предузећа и установе чији је оснивач Град Ниш, почев од 19.07.2012.
године, одлуке о задужењима као и инвестиционим улагањима доносе уз
прибављену сагласност Градског већа.
Због ситуације изазаване пандемијим корона вируса (COVID-19), и
услова отежаног пословања, предузеће се обратило молбом за одобрење
кредитног задужења по основу дозвољеног прекорачења по текућем
рачуну, у оквирном износу од 30 милиона динара.
Програмом пословања предузећа за 2020. годину, у делу кредитне
задужености планирано је занављање дозвољеног прекорачења по текућем
рачуну у оквирном износу од 50.000.000 динара које предузеће тренутно
користи, као и кредитно задужење усмерено на капиталне инвестиције са
планираним износом од 42.500.000 динара
Имајући у виду наведено, а у циљу одржавања текуће ликвидности,
предузеће је предложило да се део преосталих средства планираног
инвестиционог кредита, у износу од 30.000.000 динара, усмери за набавку
кредита по основу прекорачења по текућем рачуну, с тим да ће предузеће
извршити измену Програма пословања за 2020. годину, којом ће бити
обухваћена и пренамена кредитне задужености из инвестиционе у
задуженост за одржавање текуће ликвидности, у износу од 30.000.000
динара.
Након измене сврхе кредита укупна кредитна задуженост планирана
Програмом пословања предузећа за 2020. годину остаје неизмењена.
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ
СЕКРЕТАР
Владислава Ивковић

