Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-280/18-V
Датум: 21. децембар 2018. године

Крагујевац
Градско веће, на основу члана 69. став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима
( ''Службени гласник РС'', број 15/16), члана 25. и члана 36. став 1. тачка 2. Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац (''Службени лист
Крагујевца'', бр. 13/18--пречишћен текст и 18/18), на седници одржаној 21. децембра
2018.године, доноси
ОДЛУКУ
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Шумадија Крагујевац,
број 12-15977 од 17.12.2018.године о повећању кредитног задужења - краткорочног
револвинг кредита, са 200.000 евра на 800.000,00 евра, на период од 12 месеци и
утврђеним условима, наведеном Одлуком Предузећа.
О бразложење
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 69. став
1. тачка 9. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС'', број 15/16), члана
25. и члана 36. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
Шумадија Крагујевац ( ''Службени лист Крагујевца'', бр. 13/18-пречишћен текст и 18/18),
којима је прописано да ради обезбеђења заштите општег интереса, одлуку о
задужењу Предузећа код пословних банака, фондова и других финансијских
организација доноси Надзорни одбор уз сагласност Градског већа, као и да се
Предузеће може задужити под условима и на начин предвиђен законом и програмом
пословања предузећа.
ЈКП Шумадија Крагујевац доставило је Градском већу захтев, број 12-16021 од
17.12.2018.године ради давања сагласности на Одлуку Надзорног одбора, број 1215977 од 17.12.2018.године, за повећање одобреног кредитног задужења са 200.000
евра на износ од 800.000,00 евра, на период од 12 месеци под истим условима који су
били утврђени претходним Уговором о краткорочном револвинг кредиту који је ЈКП
''Чистоћа'' закључила са Uni Credit Bank Srbija, под брojем Р.737/2017. Разлог
кредитног задужења је потреба обезбеђења обртних средстава и исплата накнада
запосленима којима престаје радни однос по основу технолошког вишка у поступку
рационализације броја запослених.
ЈКП Шумадија Крагујевац планирало је набавку финансијских услуга и трошкове
кредита актима Предузећа.
Доношење ове одлуке не захтева исплату средстава из буџета Града.
Председник,
Радомир Николић

