
 
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   21.4.2016.             
године, доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 

I Даје се сагласност да Град Ниш закључи са ЈКП „Горица“ Ниш  
споразум о регулисању међусобних права и обавеза, којим ће се 
регулисати обезбеђења исплате од стране Града Ниша према наведеном 
предузећу у укупном износу 26.695.995,79 динара са ПДВ-ом , у складу са 
закљученим уговорима за 2016. годину и то: 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 
 

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

 
III Закључак доставити: Управи за комуналне делатности, 

енергетику и саобраћај, ЈКП „Горица“ Ниш, Управи за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Градоначелнику Града Ниша 
и архиви Градског већа Града Ниша. 

 
Број: 504-4/2016-03 
У Нишу, 21.4.2016. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 
 

 
Проф. др Зоран Перишић 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

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. 

С обзиром доспеле обавезе ЈКП „Горица“ Ниша и кредитну обавезу 
према „Аик банка“ АД Ниш, наведено предузеће се обратило захтевом број 
1-2109 од 21.04.2016. године, како би биле створене формално-правне 
претпоставке за издавање меница ради обезбеђења исплате по претходно 
наведеним уговорима од стране Града Ниша. 

Узевши у обзир достављени захтев, израђен је нацрт споразума о 
регулисању међусобних права и обавеза, којим ће се регулисати 
обезбеђења исплате уговорених обавеза од стране Града Ниша према 
наведеном предузећу и на исти прибавила сагласност Управе за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 

Споразумом се обезбеђује исплате обавеза Града Ниша према ЈКП 
„Горица“ Ниш, у укупном износу  26.695.995,79 динара са ПДВ-ом и то  
издавањем и предајом издаје и предаје ЈКП ''Горица'' Ниш осам меница са 
клаузулом „без протеста“ (7 меница у износу од 3.500.000,00 динара и 1 
меница у износу од 2.195.995,79 динара), са роком доспећа сваког 25. у 
месецу у периоду мај-децембар 2016. године. 

Имајући у виду наведено, Управа за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај је израдила нацрт закључка о давању сагласности 
на нацрт споразума о регулисању међусобних права и обавеза. 

 
 

         НАЧЕЛНИК 
 
 

   Миодраг Брешковић 
 


