На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града
Ниша", број 88/2008 и 143/2016) и 72. Пословника о раду Градског већа
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016,
124/2016 и 144/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 16.05.2018.
године, доноси
ЗАКЉУЧАК

I Градско веће Града Ниша је сагласно да се ЈКП „Паркинг сервис“
Ниш кредитно задужи коришћењем дозвољеног минуса у висини до
50.000.000 динара, на период од годину дана од закључења уговора, у
складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа, број 894/18 од 27.04.2018.
године.
II Закључак доставити: Градској управи Града Ниша - Служби
начелника Градске управе, Секретаријату за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај и ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш.
Број: 598-17/2018-03
У Нишу, 16.05.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић, дипл. правник

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш донео је Одлуку, број
894/18 од 27.04.2018. године, којом је одобрено кредитно задужење
наведеног предузећа-коришћење дозвољеног минуса максимално до износа
од 50.000.000,00 динара на период од годину дана од закључења уговора и
исту доставио Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај, ради упућивања у процедуру давања сагласности Градског већа
Града Ниша.
Наведена средства кредита намењена су за очување текуће
ликвидности и ради сигурности у пословању, с обзиром да се планирају
већа улагања у предстојећем периоду и проширење пословања.
Градско веће Града Ниша је на седници 19.07.2012. године донело
Препоруку број 459-18/2012-03 којом се препоручује јавним предузећима,
јавним комуналним предузећима и установама чији је оснивач Град Ниш
да, почев од 19.07.2012. године, одлуке о задужењима предузећа и
установа као и инвестиционим улагањима доносе уз прибављену
сагласност Градског већа.
Имајући у виду наведено, Градско веће Града Ниша је сагласно да се
ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш кредитно задужи максимално до 50.000.000,00
динара на период од годину дана од закључења уговора, на начин и под
условима наведеним у диспозитиву закључка.
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
По овлашћењу начелника
Градске управе Града Ниша
___________________________
Хранислав Ђорђевић

