
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),

 Градско веће града Ниша, на седници одржаној 08.02.2013. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

I  Градско  веће  Града  Ниша  је  сагласно  да  се  Јавно  комунално  предузеће 
''Горица''  Ниш,  у складу са законом,  финансијски задужи по краткорочном  overdraft 
кредиту (позајмица по текућем рачуну) у износу од 10.000.000,00 динара.

II  Закључак  доставити:  Градоначелнику,  ЈКП  ''Горица''  Ниш,  Управи  за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Управи за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке и архиви Градског већа Града Ниша.

Број: 197-3/2013-03

У Нишу,  08.02.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Зоран Перишић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Јавно комунално предузеће ''Горица'' Ниш је захтевом број 1-460 од 30.01.2013. 
године тражило сагласност да се финансијски задужи по краткорочном кредиту типа 
overdraft (позајмица по текућем рачуну) у износу од 10.000.000,00 динара, са периодом 
важења  од  12  месеци  од  дана  закључења  уговора  и  каматном  стопом  у  висини 
једномесечног BELIBORA + 3,00% на годишњем нивоу.

Наведеним  краткорочним кредитом би се извршило репрограмирање постојећег 
такође  overdraft кредита  у  истој  вредности.  Посматрано  у  номиналној  вредности, 
коришћење  новог  кредита  неће  довести  до  повећања  укупне  масе  кредита.  Новим 
роком отплате се даје могућност консолидације новчаних токова предузећа и редовног 
измирења обавеза, имајући у виду чињеницу да ЈКП ''Горица'' своја потраживања врло 
тешко и нередовно наплаћује.

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, не 
доносе одлуке о задужењима предузећа и установа као и инвестиционим улагањима, 
без сагласности Градског већа.

Градско  веће  Града  Ниша је  сагласно  да  се  ЈКП ''Горица''  Ниш финансијски 
задужи по наведеном краткорочном кредиту, у складу са законом.


