
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 88/08) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013) 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 22.10.2015. 
године, доноси 
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 
I Препоручује се Надзорном одбору ЈКП ''Наиссус'' Ниш да донесе 

Одлуку  о давању јемства ЈКП ''Градска топлана'' Ниш за кредитно 
задужење код АИК банке а.д. Београд, на износ краткорочног кредита 
обликованог у две партије по 50.000.000,00 динара (укупно кредитно 
задужење је 100.000.000,00 динара). 

 
II Закључак доставити: Управи за комуналне делатности, енергетику 

и саобраћај, ЈКП ''Наиссус'' Ниш и ЈКП ''Градска топлана'' Ниш. 
 

 
Број: 1626-1/2015-03 
У Нишу,   22.10. 2015. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

  Проф. др Зоран Перишић  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
ЈКП „Градска топлана“ Ниш је једина топлана у Републици Србији 

која за снабдевача има „Југоросгаз“ А.Д. Дугогодишња сарадња са 
„Југоросгаз“ А.Д. је била изузетно коректна и обострано корисна. 
Међутим, у последњих неколико година, због тешке материјалне ситуације 
корисника топлотне енергије у Нишу, битно је нарушена њена ликвидност. 
Уколико ЈКП ''Градска топлана'' Ниш не обезбеди средства за плаћање 
доспелих обавеза према добављачу, постоји врло озбиљна могућност 
прекида у снабдевању гасом. 

Стога ово предузеће има потребу за краткорочним кредитом чија је 
намена измирење обавеза за потрошени енергент гас у 2014/2015, о чему је 
спроведен отворени поступак јавне набавке. Давалац кредита АИК банка 
а.д. Београд условљава одобрење кредита обезбеђењем јемства. ЈКП 
''Градска топлана'' обратила се ЈКП ''Наиссус'' Ниш захтевом за давање 
јемства број 03-8366/1 од 22.09.2015. године.  

На основу наведеног, а имајући у виду тежак материјални положај  у 
коме се ЈКП „Градска топлана“ Ниш налази, као и потребу да се помогне 
овом предузећу које обавља комуналну делатност од изузетног интереса за 
грађане Ниша и тиме допринесе и лакшем функционисању Града, Управа 
за комуналне делатности, енергетику и саобраћај израдила је закључак као 
у диспозитиву. 

 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
У Нишу, 
октобар 2015. године 
            НАЧЕЛНИК 
 
 

   Миодраг Брешковић 




