
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 На основу  члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 15/2016), члана 29. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за водовод и канализацију ''Наиссус''  Ниш ("Службени 
лист Града Ниша", број 145/2016- пречишћен текст) и 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),                                                        

 
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17.04.2019. године, донело 

је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 
 

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног  одбора ЈКП „Наиссус“  Ниш, број 
11359/1-1 од 02.04.2019.године, о одобрењу јемства ЈКП „Горица“ Ниш за услугу 
кредитног задуживања  код „АИК Банке“ а.д. Београд, у износу  од 20.000.000,00 
динара. 

 
II 
 

Решење доставити Градској управи града Ниша- Служби начелника Градске 
управе, Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и архиви 
Градског већа Града Ниша. 

 
Број: 403-5/2019-03 
У Нишу, 17.04.2019. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

Правни основ за доношење решења је члан 29. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за водовод и канализацију ''Наиссус''  Ниш ("Службени 
лист Града Ниша", број 145/2016- пречишћен текст), којим је утврђена  
надлежност Градског већа Града Ниша за давање сагласности на одлуке о давању 
гаранција авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења.  

Градско веће Града Ниша донело је Закључак број 186-8/2019-03 од 
01.03.2019. године, којим је препоручило надзорним одборима ЈКП „Медиана“ 
Ниш, ЈКП „Градска топлана“ Ниш и ЈКП „Наиссус“ Ниш да дају јемство ЈКП 
„Горица“ Ниш на кредитно задужење у висини од 60.000.000,00 динара, уколико 
исто не угрожава пословање наведених предузећа. 

ЈКП „Горица“ Ниш обратило се ЈКП „Наиссус“ Ниш захтевом број 1-653 од 
11.03.2019. године, са појашњењем број 1-693 од 13.03.2019. године за давање 
јемства за кредитно задужење у износу од 20.000.000,00 динара. 

Како је у свом захтеву навело ЈКП“Горица“ Ниш,  јемство би се односило 
на износ од 20.000.000,00 динара за свако јавно предузеће наведено у Закључку 
Градског већа број 186-8/2019-03 од 01.03.2019. године. 

Надзорни одбор ЈКП "Наиссус" Ниш je на седници од 02.04.2019. године  
размотрио захтев ЈКП “Горица“ Ниш и донео Одлуку број 11359/1-1 о одобрењу  
јемства ЈКП “Горица“ Ниш за услугу кредитног задуживања код „АИК банке“ а.д 
Београд у износу од 20.000.000,00 динара, са роком важења јемства од једне 
године, и исту доставио Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај на даљу надлежност.  

Наведена средства кредита намењена су одржавању текуће ликвидности 
ЈКП „Горица“ Ниш. 

Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је 
разматрајући достављену Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Наиссус" Ниш утврдио 
да је иста донета у складу са важећим прописима и сачинио предлог решења као у 
диспозитиву. 

 
 

     ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

 ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 
 

 СЕКРЕТАР 
 
 

Владислава Ивковић 
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