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

88/2008 и 143/2016) 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 24.05.2017. 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 дугорочно кредитно задужи у износу од 8.000.000,00 динара, за 
куповину половног аутобуса марке МАЗ БИК 203 ЦНГ-С, под условима дефинисаним 
понудом „Пиреус банке“ а.д. Београд од 26.04.2017. године, и то: рок кредита 60 
месеци од дана реализације кредита, отплата главнице у 60 једнаких месечних рата, 
структура обезбеђења: 19 бланко меница и залога 1. реда на аутобусу који је предмет 
финансирања у корист банке у року од 30 дана од дана пуштања кредита, а све у 
складу са Одлуком Надзорног одбора  предузећа број 827/17 од 27.04.2017. године. 

 
  
II Закључак доставити: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш, 

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

 
 
 

Број: 686-16/2017-03 
У Нишу, 24.05.2017. 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 дописом број 829/17 од 
27.04.2017. године доставило одлуку Надзорног одбора ЈКП Дирекција за јавни превоз 
Града Ниша Ниш, којом је дата сагласност да се предузеће дугорочно задужи, у износу 
од 8.000.000,00 динара за куповину половног аутобуса марке МАЗ БИК 203 ЦНГ-С, под 
условима из понуде „Пиреус банке“ а.д. Београд од 26.04.2017. године.  

Програмом пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша за 2017. 
годину, на који је Скупштина Града Ниша дала  сагласност, под тачком 8.Задуженост, 
подтачка 8.1 Кредитна задуженост-преглед садашњих кредитних обавеза, у 2017. 
години планирана је набавка једног аутобуса на компримовани гас, која би се 
реализовала путем финансијског лизинга или кредита.  

Такође, Уговором о обављању комуналне делатности јавног градског и 
приградског превоза путника на територији Града Ниша, број 1962/2015-01 од 
05.06.2015. године, који је закључен између Града Ниша и ЈКП Дирекција за јавни 
превоз Града Ниша Ниш, а који се примењује од 01.01.2015. године, утврђена је 
обавеза предузећа да у року од 3 године од дана почетка примене уговора, најмање 
5% возила којима обавља превоз путника на додељеном пакету линија замени 
возилима на компримовани природни гас, односно да у постојећа возила угради 
уређаје за погон на компримовани природни гас, а у циљу очувања животне средине. 
Обзиром да предузеће делатност обавља са 13 аутобуса, а сходно наведеном уговору, 
у обавези је да најмање једно возило замени возилом наведених карактеристика. 

Имајући у виду наведено, предузеће је у циљу спровођења  поступка јавне 
набавке наведеног аутобуса, покренуло и поступак обезбеђења дугорочног кредита за 
финансирање предметне набавке. 

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. 

Градско веће Града Ниша је сагласно да се ЈКП Дирекција за јавни превоз 
Града Ниша Ниш кредитно задужи у укупном износу од 8.000.000,00 динара, на начин и 
под условима наведеним у диспозитиву закључка. 

 
 
    
          

          ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 
       СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

  ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 
 

        
            СЕКРЕТАР 
                   
 

                                Владислава Ивковић 
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