
 
                 На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", 
број 88/08 и 143/16)   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 24.05.2017. године, 
доноси 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 
 

    I  Градско веће Града Ниша је сагласно да ЈП  ''Нишстан'' Ниш 
спроведе поступак  јавне набавке  за финансијску услугу  два (2) кредита – 
дозвољено прекорачење по текућем рачуну ЈП ''Нишстан'' Ниш у износу од по 
5.000.000,00 динара са периодом отплате од годину дана. 

     II   Решење  доставити: ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш, ул. 
Бранка Крсмановића број 1, Секретаријату  за имовинско - правне   послове и 
Секретаријату за финансије. 
 
 
Број: 686-17/2017-03 
 
У Нишу, 24.05.2017. године 
 
 
 
                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
 
                                                                                                                                                                     

                                                                Дарко Булатовић, дипл. правник 
 



 

             О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

               

       ЈП ''Нишстан'' је захтевом од 28.04.2017. године затражило сагласност 
Градског већа Града Ниша, на Одлуку бр.01-2551/1 од 28.04.2017. године  Надзорнoг 
одбора Јавног предузећа за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш, да се за потребе 
ликвидности, спроведе  поступак  јавне набавке  за финансијску услугу два (2) кредита – 
дозвољено прекорачење по текућем рачуну ЈП „Нишстан“ Ниш  у износу од по  
5.000.000,00 динара са периодом отплате  од годину дана. 

      Надзорни одбор Јавног предузећа за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш 
образлажући Одлуку бр.01-2508/1-2 од 06.05.2015. године  је  нагласио да дуговање за 
дозвољено  прекорачење по текућем рачуну од по  5.000.000,00 динара, на које је у 
предходном периоду Градско веће дало сагласност уредно измирују, у року који је 
предвиђен кредитним задужењем, а да кредитна задужења по другим основама не 
користе.     

    Наведеним кредитом – дозвољеним прекорачењем по текућем рачуну ЈП 
''Нишстан'' Ниш у износу од по 5.000.000,00 динара са периодом отплате од годину дана 
обезбедила би се ликвидност предузећа.    
                 Градско веће Града Ниша је на седници одржаној 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 одлуке о 
задужењима предузећа и установа као и инвестиционим улагањима, доносе уз 
прибављену сагласност Градског већа. 

     На основу наведеног Градско веће Града Ниша је сагласно да се, ради 
обезбеђења ликвидности ЈП "Нишстан"  по спроведеном поступку јавне набавке у складу 
са законом, кредитно задужи у износу од по 5.000.000 динара са периодом отплате од 
годину дана.  
 
 
 
                                                                                      
                                                                                                           СЕКРЕТАР 
 
                                                                                  Анђелија Стаменковић, дипл. правник  
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