На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) и
члана 16. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за обједињену наплату
комуналних, стамбених и других услуга и накнада ("Службени лист Града Ниша",
број 29/2010- пречишћен текст),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 11.03.2011. године, донело
је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈКП „Обједињена наплата“
Ниш, број 00-1616/5 од 03.03.2011. године, о одобравању јемства ЈКП „Градска
топлана“ Ниш, за реализацију субвенционисаног кредита код Банке „Intesa“, у
износу од 150.000.000,00 динара.
II
Доношењем овог решења престаје да важи Решење Градског већа Града
Ниша број 188-1/2011-03 од 25.02.2011. године, о давању сагласности на Одлуку
Управног одбора ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, број 00-1610/1 од 24.02.2011.
године.
III
Решење доставити Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
и ЈКП „ Обједињена наплата“ Ниш.
Број: 250-22/2011-03
У Нишу, 11.03.2011. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење решења је члан 27. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/00,
25/02, 107/05 и 108/05), и члан 16. Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и
накнада ("Службени лист Града Ниша", број 29/2010- пречишћен текст), којим је
утврђена надлежност Градског већа Града Ниша за давање сагласности на одлуке
о давању гаранција авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења.
Управни одбор ЈКП "Обједињена наплата" Ниш донео је Одлуку о
одобравању јемства ЈКП “Градска топлана“ Ниш, број 00-1616/5 од
03.03.2011.године за реализацију субвенционисаног кредита код Банке “Intesa“, у
износу од 150.000.000,00 динара и исту доставио Управи за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај на даљу надлежност.
Истовремено је овој Управи достављена и Одлука Управног одбора ЈКП
"Обједињена наплата" Ниш број 00-1610/4 од 03.03.2011. године, о повлачењу
Одлуке Управног одбора ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш број 00-1610/1 од
24.02.2011. године о давању јемства ЈКП „Градска топлана“ Ниш, на коју је
Градско веће Града Ниша решењем број 188-1/2011-03 од 25.02.2011. године дало
сагласност.
Имајући у виду наведено, сачињен је предлог решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ
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