На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша",
број 88/2008 и 143/2016) и 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 дана 20.09.2017. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК

I Градско веће Града Ниша је сагласно да се ЈКП „Градска топлана“ Ниш
кредитно задужи код пословних банака под комерцијалним условима у висини
од 250.000.000 динара са роком отплате 12 месеци, у складу са Одлуком
Надзорног одбора предузећа број 6050/4 од 14.09.2017. године.
II Закључак доставити: Служби начелника Градске управе, Секретаријату
за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, ЈКП „Градска топлана“ Ниш.
Број: 1047-5/2017-03
У Нишу, 20.09.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ЈКП „Градска топлана“ Ниш је дописом број 03-6050/4-1 од 14.09.2017.
године доставило Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана Ниш“ број
6050/4 од 14.09.2017. године, којом је одобрено кредитно задужење наведеног
предузећа у укупном износу од 250.000.000 динара са роком отплате од 12
месеци, ради упућивања у процедуру давања сагласности Градског већа Града
Ниша.
Остали услови наведеног кредита биће дефинисани уговором, који ће
после спроведеног поступка јавне набавке бити закључен са банком. Јавна
набавка ће бити спроведена у 5 партија по 50.000.000 динара
Средства кредита у износу од 250.000.000,00 динара, намењена су
искључиво за измирење обавеза према „Југорсгазу“ за испоручен гас.
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,
почев од 19.07.2012. године, 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
„Градска топлана“ Ниш кредитно задужи у укупном износу од 250.000.000,00
динара, на начин и под условима наведеним у диспозитиву закључка.
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ
СЕКРЕТАР
Владислава Ивковић

