На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број
88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 72. Пословника о раду Градског већа ("Службени
лист Града Ниша", број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016 и 117/2020),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 21.05.2021. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Градско веће Града Ниша препоручује Градоначелници Града Ниша да
прихвати понуду банке „Поштанска штедионица“ а.д. Београд, бр. Ц270000-2-1937 од
19. маја 2021. године, од 1,40 % променљиве каматне стопе, у односу на референтну
каматну стопу, за орочење средстава у износу од 250.000.000 динара на период од 90
дана и за депозит по виђењу у износу до 400.0000.000 динара на период од 365 дана.
II
Градоначелница Града Ниша и Градска управа за финансије предузеће
све радње да се код пословне банке Поштанска штедионица а.д. Београд инвестирају –
ороче новчана средства која се налазе на рачуну извршења буџета града Ниша 840157640-83 и то до износа утврђеног прописима.
III
Закључак доставити архиви Градског већа, Градоначелници и Градској
управи за финансије.
Број: 598-1/2021-03
У Нишу, 21.05.2021. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИЦА
Драгана Сотировски

Образложење
Чланом 10. став 2. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009...149/2020) је прописано да локални орган управе надлежан за финансије,
односно лице које он овласти, може новчана средства на консолидованом рачуну
трезора локалне власти, осим прихода за које је у посебном закону, односно локалном
пропису или међународном уговору утврђена намена која ограничава употребу тих
средстава, инвестирати на домаћем финансијском тржишту новца, у складу са законом
и другим прописом.
Чланом 10. став 4. Закона о буџетском систему је прописано да локални орган
управе надлежан за финансије обавезан је да по извршеном инвестирању средстава из
става 2. овог члана о томе обавести Управу за трезор.
Законом о локалној самоуправи ("Службени гласника РС", бр. 129/07, 83/14 - др.
закон, 101/16 - др. закон и 47/18) је прописано да је Градоначелник наредбодавац за
извршење буџета.
Интерес Града Ниша је да у складу са важећим прописима оствари приход од
камате на орочена новчана средства.
Решењем градоначелника Града Ниша, 1273/2021-01 од 18. маја 2021. године,
наложено је Градској управи за финансије да код пословне банке инвестира – орочи
новчана средства која се налазе на рачуну извршења буџета града Ниша 840-157640-83
и то до износа утврђеног прописима, а да у циљу избора најповољније понуде, односно
највеће понуђене камате на орочена новчана средства упути најмање три позива
пословним банкама да доставе понуде – износ камате на орочена средства.
Градска управа за финансије је упутила позив следећим пословним банкама:
„Banka Intesa“ а.д. Београд, „Raiffeisen bank“ а.д. Београд и Банка Поштанска
штедионица а.д. Београд.
Од позваних пословних банака благовремено, до 21. маја 2021. године до 12:00
часова, „RAIFFEISEN BANK“ А.Д. БЕОГРАД је доставила обавештење да тренутно
нису у могућности да понуде камату на депозите, а банка Поштанска штедионица а.д.
Београд је доставила понуду бр. Ц270000-2-1937 од 19. маја 2021. године.
Банка Поштанска штедионица а.д. Београд је понудила 1,40 % променљиву
каматну стопу у односу на референтну каматну стопу, за орочење средстава у износу од
250.000.000 динара на период од 90 дана и за депозит по виђењу до 400.0000.000
динара на период од 365 дана.
Имајући у виду нaвeдeнo предлажемо да Градско веће Града Ниша донесе
наведени Закључак.
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