
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 06.03.2013. године,
доноси

З А К Љ У Ч А К

I  Градско веће Града Ниша је  сагласно да се  ЈКП „Тржница“ Ниш,  по 
спроведеном поступку јавне набавке у складу са законом, кредитно задужи у 
нето износу од 30.000.000,00 динара.

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

Број: 324-22/2013-03
У Нишу, 06.03.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                            
ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ЈКП „Тржница“ Ниш је доставило захтев број 528/2013 од 28.01.2013. 
године, којим је тражило сагласност за кредитно задуживање у нето износу од 
30.000.000,00 динара.

Наиме,  због  недостатка  финансијких  средстава  и  ненаплаћених 
потраживања  од  физичких  и  правних  лица,  ЈКП  „Тржница“  Ниш  је  била 
принуђена да у 2012. години узме кредит за текућу ликвидност код АИК Банка 
АД ниш-дозвољени минус по текућем рачуну у износу од 30.000.000,00 динара. 
Како  наведени  кредит  доспева  27.04.2013.  године,  потребно  је  спровести 
поступак јавне набавке кредита у износу од 30.000.000,00 динара, којим ће бити 
обезбеђена средства за враћање дозвољеног минуса у датуму доспећа.

Набавка кредита је предвиђена Програмом пословања за 2013. годину и 
Планом јавних набавки за 2013. годину.

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 
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  „Тржница“  Ниш,  по 
спроведеном поступку јавне набавке у складу са законом, кредитно задужи у 
нето износу од 30.000.000,00 динара.

      


