На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 88/2008 и 143/2016) 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 22.12.
2016. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I Даје се сагласност да Град Ниш закључи са ЈКП „Медиана“ Ниш
анекс I Споразума о регулисању међусобних права и обавеза, којим се
мења динамика отплате дела дуговања Града Ниша утврђена Споразумом,
а које се односи на испостављене ситуације за обављене послове из
делатности јавне хигијене и рад зимске службе на територији Града Ниша
у укупном износу од 347.422.981,27 динара са стањем на дан 13.01.2016.
године, у складу са Уговором о обављању поверене комуналне делатности
за 2013. годину, број 1393/2013-01 од 10.04.2013. године, Уговором о
обављању поверене комуналне делатности за 2014. годину број 1813/201401 од 21.05.2014. године и Уговором о обављању поверене комуналне
делатности за 2015. годину број 2251/2015-01 од 29.06.2015. године.
II Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише анекс I
Споразума о регулисању међусобних права и обавеза наведен у тачки I
диспозитива.
III Закључак доставити: Управи за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај, ЈКП „Медиана“ Ниш, Управи за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Градоначелнику
Града Ниша и архиви Градског већа Града Ниша.
Број: 1998-26/2016-03
У Нишу, 22.12.2016. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић, дипл. правник

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Укупна обавеза Града Ниша према ЈКП „Медиана“ Ниш, за обављене
послове јавне хигијене и рад зимске службе на територији Града Ниша у складу
са Уговором о обављању поверене комуналне делатности за 2013. годину број
1393/2013-01 од 10.04.2013.године, Уговором о обављању поверене комуналне
делатности за 2014.годину број 1813/2014-01 од 21.05.2014.године и Уговором о
обављању поверене комуналне делатности за 2015. годину број 2251/2015-01 од
29.06.2015. године, са стањем на дан 13.01.2016. године износи 347.422.981,27
динара.
У циљу регулисања наведеног дуговања, закључен је Споразум о
регулисању међусобних права и обавеза број 604/2016-01 од 07.03.2016. године,
којим се дефинише начин отплате дела дуговања Града Ниша за обављене
послове из делатности јавне хигијене и рад зимске службе на територији Града
Ниша, по закљученим уговорима за 2013., 2014. и 2015. годину.
С обзиром на ликвидне могућности буџета Града Ниша и обавезу Града
да измири наведена дуговања, израђен је анекс I Споразума о регулисању
међусобних права и обавеза, којим се редефинише Споразумом утврђена
динамика отплате укупног износа дуговања од 347.422.981,27 динара на следећи
начин: 87.412.981,27 динара у 2018. години, а остатак у 2019., 2020. и 2021.
години.
Поступајући у складу са прописаном процедуром, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај је на нацрт анекса прибавила мишљење
Правобранилаштва Града Ниша број М-31-1/16 од 01.12.2016. године, у коме је
наведено да се у конкретном случају мења динамика исплате накнаде, која је
дефинисана Споразумом, па је у том смислу потребно прибавити мишљење
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке, у мишљењу број 11-2227/2016 од 07.12.2016. године, наводи да се
закључењем анекса Споразума утврђује динамика отплате дуга у укупном
износу од 347.422.981,27 динара на следећи начин: 87.412.981,27 динара у 2018.
години, а остатак у 3 једнаке годишње рате (по 86.670.000,00 динара у 2019.,
2020. и 2021.години.
Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш је Одлуком број 23681/H0/86 од
15.12.2016. године овластио директора да потпише наведени анекс Споразума.
Имајући у виду наведено, Управа за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај је израдила нацрт закључка о давању сагласности на нацрт анекса I
Споразума о регулисању међусобних права и обавеза.
НАЧЕЛНИК
Миодраг Брешковић

АНЕКС I СПОРАЗУМА
О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ПРАВА И ОБАВЕЗА
број 604/2016-01 од 07.03.2016. год.
Закључен између:
1. Градa Нишa, са седиштем у Нишу, улица Николе Пашића бр. 24, кога
заступа Градоначелник Дарко Булатовић и
2. ЈКП ''Медиана'' Ниш, са седиштем у Нишу, Мраморска 10, које заступа
директор Братислав Вучковић
Имајући у виду одредбе Споразума о регулисању међусобних права и
обавеза број 604/2016-01 од 07.03.2016. год., којим је уређен начин реализације
неспорног потраживања које ЈКП „Медиана“ Ниш има према Граду Нишу за део
пружених услуга одржавања јавне хигијене и рад зимске службе на територији
Града Ниша у укупном износу 347.422.981,27 динара, уговорне стране су се
споразумеле да исти измене на следећи начин:
Члан 1

Члан 3. мења се и гласи:
„Град Ниш ће укупан износ дуга од 347.422.981,27 динара (словима:
тристачетрдесетседаммилионачетристодвадесетдвехиљадедеветстоосамдесетј
едандинар и 27/100) измирити у 4 годишње рате, на следећи начин:
1. рата 87.412.981,27 динара
(словима:осамдесетседаммилионачетиристодванаестхиљададеветстоосамдесе
тједандинар и 27/100) у 2018. години
2. рата 86.670.000,00 динара
(словима:осамдесетшестмилионашестоседамдесетхиљададинара)
у
2019.
години
3. рата 86.670.000,00 динара
(словима: осамдесетшестмилионашестоседамдесетхиљададинара) у 2020.
години
4. рата 86.670.000,00 динара
(словима:осамдесетшестмилионашестоседамдесетхиљададинара) у 2021. години“

Члан 2.
У осталом делу Споразум о регулисању међусобних права и обавеза
број 604/2016-01 од 07.03.2016. год. остаје да важи.
Члан 3.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3
(три) задржава свака уговорна страна.
ГРАД НИШ
Градоначелник

ЈКП „Медиана“ Ниш
Директор

________________________

__________________________

Дарко Булатовић, дипл. правник

Братислав Вучковић, дипл. правник

