
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  25.02.2013. године, 
доноси

З А К Љ У Ч А К

I  Градско  веће  Града  Ниша  је  сагласно  да се  ЈП  „Аеродром  Ниш“  Ниш 
кредитно задужи у нето износу од 25.000.000,00 динара, по спроведеном поступку у 
складу са важећим прописима.

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

Број: 256-19/2013-03
У Нишу, 25.02.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                            
ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ЈП „Аеродром Ниш“  Ниш доставило  је  захтев  број  492/13  од  21.02.2013. 
године,  којим  је  тражило  сагласност  за  кредитно  задуживање  у  нето  износу  од 
25.000.000,00 динара.

Наиме,  доспеле  обавезе  према  добављачима  и  запосленима  на  дан 
31.01.2013. године износе 22.000.000,00 динара, али су ненаплаћена потраживања у 
укупном износу од 99.688.00,00 динара довела у питање могућност  предузећа да 
одржи текућу ликвидност и избегне блокаду рачуна. 

У смислу претходно наведеног, Управни одбор  ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш је 
донео одлуку о кредитном задужењу у износу од 25.000.000,00 динара за одржавање 
ликвидности  и  финансирање  обртних  средстава  у  2013.  години,  са 
субвенционисаном каматом и другим елементима, у складу са Уредбом о условима 
за субвенционисање камата за кредите за одржавање ликвидности и финансирање 
обртних средстава у 2013. години („Службени гласник РС“, број 8/2013). Услови за 
добијање кредита код свих банака су исти, рок отплате је 18 месеци, од којих је 
првих 5 месеци грејс период, месечно задужење/ануитет по основу отплате кредита 
је  око  2.000.000,00  динара,  а  очекује  се  да  до  почетка  отплате  кредита,  ЈП 
„Аеродром Ниш“ Ниш наплати већ доспела потраживања и на тај начин обезбеди 
редовно измирење месечних ануитета по добијеном кредиту.

На  седници  дана  19.07.2012.  године,  Градско  веће  Града  Ниша  донело  је 
Препоруку  број  459-18/2012-03  којом  се  препоручује  јавним  предузећима,  јавним 
комуналним  предузећима  и  установама  чији  је  оснивач  Град  Ниш  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  ЈП  „Аеродром  Ниш“  Ниш, 
кредитно задужи у нето износу од 25.000.000,00 динара, по спроведеном поступку у 
складу са важећим прописима.

      


