На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала
(„Службени лист Града Ниша", број 125/2008),
Градско веће Града Ниша, на седници од 21.11.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I
Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку
Надзорног одбора ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш о расподели добити за 2016.
годину.
II
Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш о расподели добити за 2016. 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 Владислава Ивковић, Градска управа Града Ниша –
Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Јелена Стојановић,
директор ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш.

Број: 1453-10/2017-03
У Нишу, 21.11.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић

На основу члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града
Ниша", број 88/2008 и 143/2016) и члана 25. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и
других услуга и накнада ("Службени лист Града Ниша", број 145/2016пречишћен текст),
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _________ године,
донела је

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Обједињена
наплата“ Ниш о расподели добити за 2016. годину, број 00-3840-2 од
22.06.2017. године.
II Решење доставити: ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, Градској
управи Града Ниша- Служби начелника Градске управе, Секретаријату за
финансије и Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.
Број: _____________
У Нишу, __________године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК

Мр Раде Рајковић

Образложење

Надзорни одбор ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је донео Одлуку о
расподели добити број 00-3840-2 од 22.06.2017. године и иста је достављена
Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи
поступак.
Наведеном Одлуком врши се расподела оствареног добитка у нето
износу од 220.149,61 динара тако што ће се половина добити у износу од
110.074,80
динара уплатити оснивачу, док ће друга половина бити
распоређена на резерве.
Имајући у виду да је Одлука о расподели добити усвојена и достављена
оснивачу у складу са чланом 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града
Ниша", број 88/2008 и 143/2016) и чланом 25. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и
других услуга и накнада ("Службени лист Града Ниша", број 145/2016пречишћен текст), Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај је израдио нацрт решења као у диспозитиву.
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ
Секретар

Владислава Ивковић

