
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 26.05.2020. 

године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I Градско веће Града Ниша је сагласно да се ЈКП „Наиссус“ Ниш, у 

складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа, број 13589/1-2 од 

18.05.2020. године, кредитно задужи у износу од 560.000,00 еура у 

динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан реализације 

кредита, са роком отплате на 60 месечних рата. 

 

II Закључак доставити: ЈКП „Наиссус“ 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: 402-1 /2020-03 

У Нишу, 26.05.2020. године 

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

 

   Дарко Булатовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

ЈКП „Наиссус“ Ниш је доставило одлуку Надзорног одбора 

предузећа,  број 13589/1-2 од 18.05.2020. године  о кредитном задужењу, у 

циљу прибављања сагласности Градског већа Града Ниша. 

  Достављеном одлуком Надзорног одбора се одобрава кредитно 

задужење, у износу од 560.000,00 еура у динарској противвредности по 

средњем курсу НБС на дан реализације кредита, са роком отплате на 60 

месечних рата. 

Набавка каредита вршиће се у две партије, тако да је вредност прве 

партије 260.000,00 еура, док је вредност друге партије 300.000,00 еура. 

 Предузеће се кредитно задужује ради куповине основних средстава 

потребних за несметано обављање основне делатности. 

Наведено кредитно задужење планирано је Програмом пословања 

ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2020. годину. 

Градско веће Града Ниша је на седници 19.07.2012. године донело 

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

установе  чији је оснивач Град Ниш 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 „Наиссус“ Ниш, у складу са одлуком Надзорног одбора предузећа 

кредитно задужи, 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 

                                                                                                                

     

  


