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, 95/2016 и 98/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 28.09.2016.
године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I Градско веће Града Ниша је сагласно да се ЈКП „Медиана“ Ниш
задужи у складу са Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш број
17229/НО/79-4 од 19.09.2016. године у износу од 350.000 еура, под
следећим условима: рок отплате кредита 5 година, у 60 једнаких месечних
рата, са обезбеђењем кредита меницама, меничним овлашћењима и
залогом на опреми која ће бити набављена средствима из кредита
(аутосмећар са додатном опремом за пражњење подземних контејнера,
багер, посипачи соли и раоници за снег за рад зимске службе).
II Закључак доставити: Управи за комуналне делатности, енергетику
и саобраћај, ЈКП „Медиана“ Ниш, Управи за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке и архиви Градског већа Града Ниша.
Број: 1366-57/2016-03
У Нишу, 28.09.2016. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Проф. др Милош Банђур

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ЈКП „Медиана“ Ниш је доставило Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Медиана“ Ниш број 17229/НО/79-4 од 19.09.2016. године, у циљу
прибављања сагласности Градског већа Града Ниша.
Достављеном одлуком одобрено је кредитно задуживање предузећа
у износу од 350.000 еура, у динарској противвредности по средњем курсу
народне банке под следећим условима: роком отплате кредита 5 година, у
60 једнаких месечних рата, са обезбеђењем кредита меницама, меничним
овлашћењима и залогом на опреми која ће бити набављена средствима из
кредита (аутосмећар са додатном опремом за пражњење подземних
контејнера, багер, посипачи соли и раоници за снег за рад зимске службе).
Средства за набавку кредита опредељена су Планом набавки за 2016.
годину и Програмом пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2016. годину.
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 је почев од 19.07.2012. године, да 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 „Медиана“ Ниш задужи у износу од 350.000 еура, на начин и под
условима наведеним у диспозитиву закључка и у одлуци Надзорног
одбора.

