
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 15.05.2014 године,
доноси

З А К Љ У Ч А К

I  Даје  се  сагласност да Град  Ниш  закључи  са  ЈКП  „Медиана“  Ниш
Споразум о регулисању међусобних права и обавеза, којим ће се дефинисати
начин  отплате  дуговања  Града  Ниша  по  испостављеним  ситуацијама  за
извршене  услуге  јавне  хигијене  у  укупном  износу  од 166.174.665,67  динара,
према Уговору о обављању поверене комуналне делатности за 2013.  годину
број 1393/2013-09 од 10.04.2013. године.

II Овлашћује  се  Градоначелник  Града  Ниша  да  потпише  Споразум  о
регулисању међусобних права и обавеза.

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: 620-18/2014-03
У Нишу, 15.05.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                      
                                                      

     ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ЈКП  „Медиана“  Ниш  се  обратило  захтевом  број  2642  од  20.02.2014.
године  за  измирење  обавеза  по  испостављеним  ситуацијама  за  извршене
услуге јавне хигијене у 2013. години, односно предлагање начина измирења.

Укупна обавеза Града Ниша према ЈКП „Медиана“ Ниш са стањем на дан
31.12.2013. године износи 166.174.665,67 динара.

Имајући у виду ликвидне могућности буџета Града Ниша и обавезу Града
да  измири  наведена  дуговања,  сачињен  је  нацрт  Споразума  о  регулисању
међусобних  права  и  обавеза,  којим   се  дефинише  начин  отплате  дуговања
Града Ниша према Уговору о  обављању поверене  комуналне  делатности  за
2013. годину број 1393/2013-09 од 10.04.2013. године.

Надзорни  одбор  ЈКП  „Медиана“  Ниш,  одлуком  број  6139/НО/17  од
28.04.2014.  године,  овластио  је  директора  наведеног  предузећа  да  потпише
наведени  Споразум.  Одлука  и  нацрт  Споразума  достављени  су  Управи  за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљу реализацију.

Поступајући у складу са прописаном процедуром, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај је прибавила мишљења на нацрт споразума и то:
Градског јавног правобранилаштва број М-95/14 од 14.04.2014.г. и Управе за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке број 11-667/2014 од 07.05.2014.г.

Градско јавно правобранилаштво је у достављеном мишљењу навело да
се у конкретном случају ради само о дефинисању динамике исплате заосталог
дуга, те да 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  достављеном  мишљењу  наводи  да  се  закључивањем  Споразума
којим се утврђује динамика отплате дуга у укупном износу од 166.174.665,67
динара на следећи начин: 36.000.00,00 динара у 2014.г., а остатак у 2015., 2016.,
2017. и 2018.г. у 12 месечних рата годишње, уз сагласност Градског већа Града
Ниша,   омогућава  закључивање уговора  за  одржавање јавне хигијене  и  рад
зимске службе у 2014. години.

С обзиром на наведено, Градско веће Града Ниша је сагласно да Град
Ниш закључи са ЈКП „Медиана“ Ниш Споразум о регулисању међусобних права
и обавеза, ради исплате дуговања по испостављеним ситуацијама за извршене
услуге јавне хигијене у 2013. години у укупном износу од 166.174.665,67 динара.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 

Хранислав Ђорђевић


