
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 дана 08.02.2013. године,
доноси

З А К Љ У Ч А К

I  Градско веће  Града  Ниша је  сагласно  да се  ЈКП „Наиссус“  Ниш,  по 
спроведеном поступку јавне набавке у складу са законом, кредитно задужи у 
нето износу од 250.000.000 динара и то:

-  за  први период у  износу од 50.000.000,00 динара по каматној  стопи 
13,38 % годишње,

- за други период у износу од 50.000.000,00 динара по каматној  стопи 
13,38 % годишње,

- за трећи период у износу од 50.000.000,00 динара по каматној  стопи 
14,48 % годишње,

- за четврти период у износу од 50.000.000,00 динара по каматној стопи 
14,48 % годишње,

-  за  пети период у  износу од  50.000.000,00 динара по каматној  стопи 
14,48 % годишње, односно по стопи и на начин утврђен одлуком о каматним 
стопама које  банка  примењује  у  свом пословању,  а  која  буде  у  важности  у 
периоду за који се камата обрачунава, са накнадом и другим трошковима, те 
затезном каматом за период доцње, од дана доспећа до комачне исплате, све у 
складу  са  уговором  који  клијент  закључује  са  банком,  као  и  за  закључење 
будућих, евентуално потребних анекса.

II  Закључак  доставити:  Управи за комуналне  делатности,  енергетику и 
саобраћај, ЈКП „Наиссус“ Ниш, Управи за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке и архиви Градоначелника.

Број: 197-4/2013-03
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

ЈКП „Наиссус“ Ниш је доставило захтев број 1915/1 од 06.02.2013. године, 
којим  је  тражило  сагласност  за  кредитно  задуживање  у  нето  износу  од 
250.000.000,00 динара.

Наведеним кредитом би се обезбедила средства за одржавање текуће 
ликвидности предузећа обавеза, а средства за отплату кредита обезбеђена су 
из текућег прилива предузећа.

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 је 
почев од 19.07.2012. године, да 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  „Наиссус“  Ниш,  по 
спроведеном поступку јавне набавке у складу са законом, кредитно задужи у 
нето износу од 250.000.000,00 динара, на начин и под условима наведеним у 
диспозитиву закључка и условима дефинисаним у поступку јавне набавке.

      


