На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист
Града Ниша“, број 1/2013 95/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 31.08.2016. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
I Градско веће Града Ниша је сагласно да се ЈКП „Градска топлана“ Ниш
кредитно задужи код пословних банака у укупном износу од 290.000.000,00 динара и
то:
1) по кредиту за измирење обавеза према „Југоросгазу“, у износу од
150.000.000,00 динара са роком отплате од 12 месеци, под условима дефинисаним
уговором о кредиту, који ће бити закључен након спроведеног поступка јавне набавке,
све у складу са Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 5946/2 од
15.08.2016. године;
2) по кредиту за измирење обавеза према „Југоросгазу“, у износу од
100.000.000,00 динара са роком отплате од 12 месеци, под условима дефинисаним
уговором о кредиту, који ће бити закључен након спроведеног поступка јавне набавке,
све у складу са Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 5946/3 од
15.08.2016. године;
3) по кредиту за коришћењe минуса по текућим рачунима, ради одржавања
текуће ликвидности предузећа, у износу од 40.000.000,00 динара са роком коришћења
од 12 месеци, под условима дефинисаним уговором о кредиту, који ће бити закључен
након спроведеног поступка јавне набавке, све у складу са Одлуком Надзорног одбора
ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 5946/4 од 15.08.2016. године;
II Закључак доставити: Управи за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај, ЈКП „Градска топлана“ Ниш, Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке и архиви Градског већа Града Ниша.
Број: ________ /2016-03
У Нишу, 31.08.2016. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ЈКП „Градска топлана“ Ниш је дописом број 5946/4-1 од 16.08.2016. године
доставило одлуке Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана Ниш“, којима су одобрена
кредитна задужења наведеног предузећа у укупном износу од 290.000.000,00 динара
(по кредитима за измирење обавеза према „Југоросгазу“ у износу од 250.000.000,00
динара и на име коришћења минуса по текућим рачунима за одржавање текуће
ликвидности предузећа, у износу од 40.000.000,00 динара), са роком отплате од 12
месеци.
Услови наведених кредита биће дефинисани уговорима, које ће предузеће
закључити са пословним банкама, по спроведеним поступцима јавних набавки, у
складу са Планом набавки за 2016. годину.
Средства кредита у износу од 250.000.000,00 динара, намењена су искључиво
за измирење обавеза према „Југорсгазу“ за испоручени гас у претходној грејној сезони
(2015/2016), имајући у виду да неизмирене обавезе предузећа према добављачу
„„Југорсгазу“ на дан 31.07.2016. године износе 598.093.234,05 динара.
Средства кредита за коришћење минуса по текућем рачуну,у износу од
40.000.000,00 намењена су искључиво за одржавање ликвидности предузећа, а у циљу
превазилажења проблема неуравнотежености трошкова и наплате.
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 „Градска топлана“ Ниш
кредитно задужи у укупном износу од 290.000.000,00 динара, на начин и под условима
наведеним у диспозитиву закључка.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА

Хранислав Ђорђевић

