
  На основу члана 20 Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр.129/07, 83/14 – др. 
Закон и 101/2016), члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 88/08 и 
143/2016) и члана 72 Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 1/13, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016), Градско веће Града Ниша на седници одржаној 
дана 06.09.2017. године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Додељују се финансијска средства из оквира Програма локалног економског развоја Града 
Ниша за 2017. годину за краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије Града 
Ниша, учеснику јавног позива - ''BANCA INTESA AD BEOGRAD''.   

Овлашћује се Градоначелик Града Ниша да са банком из става 1 овог решења, у име Града 
закључи споразум о пословној сарадњи, којим ће се регулисати права и обавезе у вези са 
реализацијом Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2017. годину. 

Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској управи – 
Секретаријату за финансије да реализују ово решење. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

                     У оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2017. 
годину – мере за унапређење доступности финансирања - Градоначелник Града Ниша расписао је 
дана 11.08.2017. године јавни позив заинтересованим банкама за краткорочно кредитирање 
привредних субјеката са територије Града Ниша, уз учешће Града у субвенционисању камате на 
кредите за набавку обртних средстава. 
                   У року предвиђеним јавним позивом, дана 21.08.2017. године, на адресу расписивача 
пристигло је 5 (пет) благовремених понуда, о којима је одлучивала Комисија за доделу 
финансијских средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Ниша 
за 2017. годину, а на основу решења Градоначелника Града Ниша број 2671/2017-01 од 17.08.2017. 
године. 

          Комисија је одлучила да је најповољнија понуда  према критеријумима из јавног позива 
понуда подносиоца  ''BANCA INTESA а.d.'' Београд,  те је сагласно својим овлашћењима, донела 
препоруку о финансирању ове мере локалног економског развоја. 

Градско веће Града Ниш прихвата препоруку Комисије, имајући у виду да је поступак 
спроведен  у свему у складу са важећим прописима и Програмом локалног економског развоја 
Града Ниша.  

        На основу свега наведеног одлучено је као изреци овог решења. 
 
Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша, 

Градској управи Града Ниша – Секретаријат за финансије и Сектретаријат за привреду и 
Правобранилаштву Града Ниша. 

 
Број: 1088-2/2017-03      
У Нишу,  06.09.2017. године       

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
 

Проф. др Милош Банђур 
                                                                                                                                


