
На основу члана 56.  Статута Града Ниша („Службени лист  Града Ниша'',  број
88/2008), члана  72.  Пословника  о  раду Градског  већа  Града Ниша („Службени лист
Града  Ниша”  број  1/2013) и  члана  12. Правилника  о  поступку  припреме,  израде  и
доставе материјала („Службени лист Града Ниша", број 125/2008),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 29.08.2014. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I    Утврђује  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Програм o
изменама Програма пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2014. годину. 

II Предлог решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма
пословања  ЈКП  „Градска  топлана“  Ниш  за  2014.  годину  доставља  се  председнику
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За  представнике предлагача  по  овом  предлогу  на  седници  Скупштине
Града Ниша, одређују се Слободан Максимовић, директор ЈКП „Градска топлана“ Ниш и
Миодраг  Брешковић,  начелник  Управе  за  комуналне  делатности,  енергетику  и
саобраћај.

Број: 1241-3/2014-03
Датум: 29.08.2014.године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



На основу члана  50.  Закона о јавним предузећима ("Службени гласник
РС", број  119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон),  члана
37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008) и члана
15.  Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа  ''Градска топлана''  Ниш
("Службени лист Града Ниша", број 51/2013-пречишћен текст)

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној             2014. године, донела
је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје  се  сагласност  на  Програм o  изменама Програма пословања  ЈКП
''Градска топлана''  Ниш за 2014. годину, број 5099/3,  који је  донео Надзорни
одбор ЈКП ''Градска топлана'' Ниш,  на седници одржаној 15.07.2014. године.

II

Решење  доставити:  Јавном  комуналном  предузећу  "Градска  топлана"  -
Ниш,  Управи  за  комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај,  Управи  за
финансије,  изворне  приходе  локалне  самоуправе  и  јавне  набавке  и
Министарству привреде.

Број: 
У Нишу,                       године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                     ПРЕДСЕДНИК

                     Проф. др Миле Илић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор ЈКП ''Градска топлана'' Ниш, на седници одржаној 15.07.2014.
године,  донео је Програм o изменама Програма пословања ЈКП ''Градска топлана''
Ниш  за  2014.  годину,  и  исти  је  достављен  Управи  за  комуналне  делатности,
енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине
Града као оснивача.

Програмом o  изменама Програма пословања ЈКП ''Градска топлана''  Ниш за
2014.  годину врше се измене због указане потребе издвајања помоћи, пре свега за
топлану у Обреновцу, која је у мајским поплавама претрпела велику штету, а у циљу
њеног оспособљавања за предстојећу грејну сезону.

Поједине позиције трошкова дефинисане Програмом пословања ЈКП ''Градска
топлана''  Ниш  за  2014.  годину  се  неће  реализовати,  па  се  изменама  Програма
пословања смањују средства планирана за спортске активности у износу од 500.000,00
динара. Истовремено се трошкови донаторства и спонзорства повећавају за наведени
износ.  Промена позиција  је у оквиру пословних расхода и не утиче на планирани
резултат.

У осталим одредбама Програм пословања ЈКП ''Градска топлана'' Ниш за 2014.
годину остаје непромењен.

 Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, на
Програм o изменама Програма пословања ЈКП ''Градска топлана'' Ниш за 2014. годину
дала је позитивно мишљење број 11-1096/2014 од 28.07.2014. године.

Управа  за  комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај  је  разматрајући
достављени Програм o изменама Програма пословања ЈКП ''Градска топлана'' Ниш за
2014.  годину,  утврдила  да  је  исти  сачињен  у  складу  са  важећом  процедуром  и
израдила нацрт решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

  

  НАЧЕЛНИК

                           Миодраг Брешковић












