
На основу члана 56.  Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број88/08) и члана 72. Пословника о раду Градског већа („Службени лист Града
Ниша“, број1/2013),

Градско веће Града Ниша,  на седници одржаној  дана 10.07.2015.  године,
доноси 

З А К Љ У Ч А К

I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да у сарадњи са Управом за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, одобри пренос
средстава у износу од 1.500.000,00 динара Градској општини Пантелеј , по захтеву
број  210/15-01/1од  03.07.2015.  године,  због  недостајућих  средстава  ради
финансирања на име трошкова набавке лож уља до 60 тона на годишњем нивоу за
грејање пословног простора, седишта градске општине.

II Закључак  доставити:  Градоначелнику,  председнику  Градске  општине
Пантелеј  и Управи за  финансије,  изворне приходе локалне самоуправе и  јавне
набавке.

О б р а з л о ж е њ е

Градска  општина  Пантелеј  обратила  се  Захтевом  за  одобрење  новчаних
средстава, број 210/15-01/1 од 03.07.2015. године,у којем наводи да је Споразумом
о условима и начину коришћења пословног простора бр.534/05-02 од 16.09.2005.
године, закљученим између Дома за децу и омладину ,,Душко Радовић'' и Градске
општине Пантелеј , предвиђено да градска општина сноси трошкове набавке лож
уља у количини до 60тона на годишњем нивоу што је довољно за грејање читавог
објекта.

Цена лож уља у односу на 2005.годину је знатно увећана, па се Градска
општина  Пантелеј  суочава  са  финансирањем  трошкова  набавке  наведеног
енергента.

Такође, због неизмирених обавеза Градске општине Пантелеј проистеклих
из Споразума о условима и начину коришћења Дом за децу и омладину ,,Душко
Радовић'' је покренуо је поступак извршења за 2.575.209,00 динара.

Градска општина Пантелеј је поред редовних трошкова имала и додатни од
1.500.000,00 динара за  покриће трошкова додатних радова,  насталих приликом
изградње и реконструкције водовода у селу Пасјача.

У циљу решавања проблема снабдевања неопходним енергентом, како би
се омогућило грејање читавог  објекта,  седишта Градске општине Пантелеј,  који
користи  поред  градске  општине  Дом  за  децу  и  омладину  ,,Душко  Радовић''  и
Центар за породични смештај и усвојење, предлаже се Градоначелнику издвајање
и пренос додатних средстава Градској општини Пантелеј, у износу од 1.500.000,00
динара, како би се финансирала набавка лож уља за текућу грејну сезону.
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