
На  основу  члана  28. Одлуке  о  оснивању  Jавног  комуналног  предузећа за
водовод и канализацију ''Наиссус'' Ниш (''Службени лист Града Ниша'', број 51/2013 -
пречишћен текст),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 27.01.2014. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП  ''Наиссус'' - Ниш број
1106/1-1 од 27.01.2014. године о одобравању јемства ФК ''Раднички'' Ниш за уредно
извршење  уговора  о  репрограму  дуга,  по  основу  пореског  дуга  у  износу  од
8.443.514,62 динара на 24 месечне рате код Пореске управе-филијала Ниш.

II

Решење доставити Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај,
ЈКП ''Наиссус'' - Ниш и ФК ''Раднички'' Ниш.

Број: 130-12/2014-03
У Нишу,  27.01.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни  основ  за  доношење  решења  је  члан  28  Одлуке  о  оснивању  Jавног
комуналног предузећа за водовод и канализацију ''Наиссус'' Ниш (''Службени лист
Града  Ниша'',  број  51/2013 -  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. 

ФК ''Раднички'' Ниш се обратио ЈКП ''Наиссус'' - Ниш захтевом број 982/1 од
23.01.2014.  године  за  одобравање  јемства  ради  обезбеђења  одлагања  плаћања
пореског дуга. 

У складу са наведеним захтевом ФК ''Раднички''  Ниш, Надзорни одбор ЈКП
''Наиссус'' - Ниш је донео Одлуку број 1106/1-1 од 27.01.2014. године о одобравању
јемства ФК ''Раднички''  Ниш ради обезбеђења одлагања плаћања пореског дуга  у
износу од 8.443.514,62 динара на 24 месечне рате код Пореске управе-филијала Ниш,
која је достављена Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљу
надлежност.

Истовремено, ФК ''Раднички'' Ниш је обавезан да, на име обезбеђења достави
ЈКП „Наиссус“ Ниш 12 (дванаест) бланко соло меница, без протеста и 12 меничних
овлашћења за сваку меницу понаособ, потписаних од стране законског заступника
или од њега овлашћених лица, оригинал потврда своје пословне банке о њиховом
евидентирању  у  регистар  меница  Народне  банке  Србије  и  копијама  картона  са
депонованим потписима овлашћених лица ФК ''Раднички'' Ниш.

Управа  за  комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај  је  разматрајући
достављену Одлуку утврдила да је иста сачињена у складу са важећим прописима и
израдила нацрт решења као у диспозитиву.

УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

                                 НАЧЕЛНИК

                             Миодраг Брешковић


