
   
  

На основу члана 20., 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије", бр. 129/07 и 83/14-др.закон), члана 56. Статута Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша", број: 88/08), Мишљења Министарства 
финансија број: 401-143/2016-001 од 25.01.2016. године,  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 26.02.2016. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

1. У циљу спровођења и реализације Одлуке о буџету Града Ниша, у делу 
економска класификација 9 – аналитичка класификација 911441 - Примања од 
задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа града, потребно је 
задуживање Града Ниша код пословних банака за финансирање дефицита текуће 
ликвидности буџета Града Ниша за 2016. годину. Град Ниш задужује се у износу од 
300.000.000,00 динара, због неуравнотежености кретања у јавним приходима и 
јавним расходима буџета Града Ниша.  

  
2. Укупан износ задужења Града Ниша из члана 1. ове одлуке мора се 

вратити пре истека буџетске 2016. године. 
 
3. У циљу реализације овог решења  налаже се Управи за финансије, 

изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке да спроведе поступак набавке 
за избор пословне банке код које ће се извршити задуживање за финансирање 
дефицита текуће ликвидности који ће се спровести у складу  са чланом 7.  ставом 1.  
тачком 13) Закона о јавним набавкама. 

 
4. Овлашћује се градоначелник Града Ниша, да у име Града Ниша, као 

зајмопримца, потпише уговор о кредиту. 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 20. Закона о локалној самоуправи, прописано је да општина обавља 
послове у складу са Уставом и законом. 

Чланом 66. истог закона прописано је да органи Града обављају послове овим 
законом за органе општине, као и друге послове утврђене законом и Статутом 
Града. Одредбе овог закона које се односе на општинско веће примењују се и на 
Градско веће. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи и члана 56. Статута Града 
Ниша, Градско веће непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других 
аката Скупштине Града.  

Одредбом члана 33. Закона о јавном дугу („Службени гласник Републике 
Србије", бр. 61/05, 107/09 и 78/11), којима је прописано да се локалне власти могу 



задуживати за финансирање дефицита текуће ликвидности који настаје због 
неуравнотежености кретања у јавним приходима и јавним расходима, по претходно 
прибављеном Мишљењу Министарства финансија РС.  
 Одредбама члана 35. Закона о јавном дугу, прописано је да дуг за 
финансирање дефицита текуће ликвидности мора бити враћен до краја буџетске 
године, као и да се не може рефинансирати нити пренети у наредну буџетску 
годину, а да висина задужења, не сме прећи 5% укупно остварених прихода буџета 
локалне власти у претходној години.  
 Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке се 
дана 20.01.2016. година обратила Министарству финансија РС – Управи за јавни 
дуг, захтевом за давање мишљења о могућностима Града Ниша за задуживање за 
финансирање дефицита текуће ликвидности у 2016. години, имајући у виду износ 
преузетих а неизмирених обавеза из 2015. године и неуравнотеженог кретања у 
приходима и расходима буџета Града Ниша у 2016. години. Министарство 
финансија РС доставило је дана 25.01.2016. године, тражено Мишљење овој управи, 
дато под бројем 401-143/2016-001 од 25.01.2016. године, у коме је наведено да се 
Град Ниш може задужити за финансирање дефицита текуће ликвидности у 2016. 
години до износа од 300.000.000,00 милиона динара, што представља мање од  5% 
остварених прихода, буџета Града Ниша у 2015. години. 
 Дефицит текуће ликвидности буџета Града Ниша у 2016. години 
проузрокован је неостваривањем пројектованих прихода на почетку 2016. године, 
као и повећаним расходима, од којих се један део односи на преузете а неизмирене 
обавезе из 2015. године. 
 Из напред наведених разлога, неминовно је приступити споровођењу 
неопходних процедура за задуживање, ради финансирања дефицита текуће 
ликвиднопсти буџета Града Ниша. 
 Поступак  набавке за избор пословне банке код које ће се извршити 
задуживање за финансирање дефицита текуће ликвидности спровешће се у складу  
са чланом 7.  ставом 1.  тачком 13) Закона о јавним набавкама.  
 
Број: 250-5/2016-03 
У Нишу, 26.02.2016. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 
 


