
 

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града 

Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) 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 дана 14.05.2020. 

године, доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I Градско веће Града Ниша је сагласно да се ЈКП Дирекција за јавни 

превоз Града Ниша Ниш, у складу са Одлуком  Надзорног одбора ЈКП 

Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш, број 1512/20 од 11.05.2020. 

године, одобри: 

1.краткорочно кредитно  задужење, у износу од 40.000.000,00 динара 

за финансирање обртних средстава и 

2.задужење у износу од 10.000.000,00 динара, на име дозвољеног 

прекорачења по текућем рачуну предузећа, за финансирање текуће 

ликвидности. 

 

II Закључак доставити: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша 

Ниш, Градској управи Града Ниша-Служби начелника Градске управе, 

Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, 

Секретаријату за финансије и архиви Градског већа Града Ниша. 

 

 

 

Број: 375-2/2020-03 

У Нишу, 14.05.2020. године 

 

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

 

                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК 

 

 

                               Дарко Булатовић 

                                          



       О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш је доставило одлуку  

Надзорног одбора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш, број 

1512/20 од 11.05.2020. године, којом се даје сагласност на краткорочно 

кредитно задужење предузећа, у износу од 40.000.000,00 динара за 

финансирање обртних средстава и задужење у износу од 10.000.000,00 

динара, на име  дозвољеног прекорачења по текућем рачуну предузећа, за 

финансирање текуће ликвидности. 

Градско веће Града Ниша је на седници 19.07.2012. године донело 

Препоруку број 459-18/2012-03, да јавна предузећа, јавна комунална 

предузећа и установе чији је оснивач Град Ниш,  почев од 19.07.2012. 

године, одлуке о задужењима као и инвестиционим улагањима доносе уз 

прибављену сагласност Градског већа. 

Како је, због увођења ванредног стања на територији целе Републике 

Србије, у циљу спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести  

ЦОВИД 19, јавни превоз путника на територији Града Ниша био укинут у 

периоду од 25.03 до 07.05.2020. године, то је обустављена и продаја 

месечних  и појединачних карата  за април месец 2020. године, с тим да се 

и за месец мај очекује знатно мања продаја карата од уобичајене. 

Због наведене ситуације може се десити да ЈКП Дирекција за јавни 

превоз Града Ниша Ниш нема довољно средстава за исплату обавеза према 

превозницима, које за месец март доспевају у другој половини маја, па је 

стога спроведен поступак прикупљања понуда за обезбеђење кредита за 

потребна обртна средства, и дозвољено прекорачење по текућем рачуну. 

Надзорни одбор предузећа је на седници од 11.05.2020. године донео 

одлуку о прихватању економски најповољнијих понуда заинтересованих 

банака, с тим да би наведено кредитно задужење било коришћено само у 

случају потребе. 

Имајући у виду наведено, Градско веће Града Ниша је сагласно да се 

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш одобри кредитно 

задужење, на начин и под условима наведеним у диспозитиву закључка. 

 

      ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

  ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 

                ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

                                                                    По овлашћењу заменика начелника 

                                                                       Градске управе Града Ниша   

                                                                                                                   

           Хранислав Ђорђевић  

                       


