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 11.09.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
Додељују се финансијска средства из оквира Програма локалног економског
развоја Града Ниша за 2018. годину за краткорочно кредитирање привредних субјеката
са територије Града Ниша, учеснику јавног позива - „BANCA INTESA а.d. Београд“.
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
2018. годину.
Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској
управи – Секретаријату за финансије да реализују ово решење.
Образложење
У оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Ниша за
2018. годину – мера Унапређење доступности финансирања, Градоначелник Града
Ниша расписао је дана 09.08.2018. године јавни позив заинтересованим банкама за
краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије Града Ниша, уз учешће
Града у субвенционисању камате на кредите.
У року предвиђеним јавним позивом, дана 20.08.2018. године, на адресу
расписивача пристиглe су 4 (четири) благовремене понуде, о којима је одлучивала
Комисија за доделу финансијских средстава у оквиру реализације Програма локалног
економског развоја Града Ниша за 2018. годину, а на основу решења Градоначелника
Града Ниша број 3046/2018-01 од 09.08.2018. 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 у 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: 1099-9/2018-03
У Нишу, 11.09.2018.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

На основу члана 2, члана 11.,15. и 20. Закона о улагањима (''Службени гласник
РС'', бр.89/15), члана 54. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
бр. 88/2008 и 143/2016), Програма локалног економског развоја Града Ниша за
2018. годину (''Службени лист Града Ниша'', бр.66/2018), Решења Градског већа
Града Ниша о додели финансијски средстава број .............................. од ............
2018. године, мишљења ГУ Града Ниша - Секретаријата за финансије, број 111125/2018 од 22.05.2018. године и мишљења ГУ Града Ниша - Секретаријата за
финансије, број 11-1672 од 07.08.2018. године

ГРАД НИШ, ул. Николе Пашића број 24, матични број: 17620541; ПИБ:
100232752, кога заступа Дарко Булатовић, Градоначелник, (у даљем тексту:
Град ), с једне стране,
и
Назив Банке, адреса, место
............………………………………………….......…………………………………………
……………...........................................................,
матични број …………….........., ПИБ ..................................., коју заступа
................................................…………........, (у даљем тексту Банка), с друге
стране,
у Нишу, дана .................. 2018. године, закључују следећи

СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ГРАДА НИША И БАНКЕ
Члан 1.
Предмет овог Споразума је регулисање међусобних односа између Града Ниша
и Банке у вези са пословима одобравања краткорочних кредита од стране
Банке правним лицима/предузетницима са територије Града Ниша (у даљем
тексту Корисници кредита), и субвенционисање ефективне камате по тим
кредитима од стране Града Ниша у укупном износу од 9.362.409,00 динара.
Банка ће Корисницима кредита одобравати краткорочне кредите од 12 до
18 месеци за предвиђене делатности и намене, све у складу са условима из
спроведеног Јавног позива банкама заинтересованим за краткорочно
кредитирање привредних субјеката са територије Града Ниша уз учешће Града
Ниша у субвенционисању камате на кредите (''Службени лист Града Ниша'', бр.
..../2018).
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Град Ниш субвенционише ефективну каматну стопу по одобреним кредитима.
Намена кредита
Члан 2.
Банка ће по овом споразуму, из свог потенцијала одобравати краткорочне
кредите привредним субјектима са територије Града Ниша, на основу
претходне сагласности о наменском кредитирању предвиђених делатности, а у
складу са условима из спроведеног Јавног позива. Сагласност издаје
Канцеларија за локални економски развој и пројекте (у даљем тексту: КЛЕРП).
Образац захтева за сагласност припрема банка у сарадњи са КЛЕРП-ом.
Корисници кредита треба да испуњавају услове кредитне способности по
актима пословне политике Банке за улагање у обртна средства / основна
средства из члана 1., став 2 овог Споразума.
Град Ниш се обавезује да одмах по утрошку укупног износа расположивих
средстава намењених за субвенционисање камате обавести о томе Банку
писаним путем.
Банка се обавезује да прати утрошак средстава и да одмах по утрошку укупног
износа расположивих средстава за ову намену, обавести о томе Град Ниш
писаним путем.

Услови кредитирања
Члан 3.
Кредити се одобравају по условима из Јавног позива објављеног у ''Службеном
листу Града Ниша'', бр. 76/2018, који је саставни део овог Споразума, а на
основу решења Градског већа Града Ниша, бр. ................ од ......….2018. године
.
Банка се обавезује да месечно доставља преглед пуштених кредита са
обрачунатом субвенцијом, с тим да Град Ниш у року од 35 (тридесет пет) дана
има право да изврши верификацију реализовних кредитних захтева. Након
истека тог рока Град Ниш се обавезује да у року од 10 (десет) дана изврши
уплату на рачун Банке унапред за цео период коришћења кредита у складу са
инструкцијама наведеним у захтеву који ће Банка упутити Граду Нишу. У
случају прекорачења рока за обраду кредитног захтева из Јавног позива (____
дана), Град задржава право да не исплати субвенцију по том захтеву и она
пада на терет банке.
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Потписници овог Споразума су сагласни да се појединачним уговорима о
кредиту, који Банка закључује са сваким Корисником кредита, ближе дефинишу
дужничко-поверилачки односи Корисника кредита и Банке.

Инструменти обезбеђења
Члан 4.
За обезбеђење уредног извршавања обавеза по уговору о кредиту који Банка
закључује са Корисником кредита (у даљем тексту: уговор о кредиту) Банка ће
уговарати један или више инструмената обезбеђења.
Инструменти обезбеђења за сваког Корисника кредита посебно се наводе у
одлуци о одобравању кредита, као и у уговору о кредиту.
Члан 5.
Банка и Град Ниш су сагласни да кредите, под условима дефинисаним овим
Споразумом, Банка одобрава у складу са својом пословном политиком и
важећим одлукама о одобравању краткорочних кредита предузетницима/
пословним лицима по уобичајеној процедури Банке за одобравање те врсте
кредита, и то само оним субјектима који испуњавају услове кредитне
способности по актима пословне политике Банке.

Обавезе Банке
Члан 6.
У случају потребе, уколико је то прописано уговором о кредиту или посебним
документом потписаним од стране Корисника кредита, Банка на захтев Града
Ниша може у разумном року, истом доставити појединачне уговоре о кредиту и
са њима повезане планове отплате.
Члан 7.
Обавеза Банке је да приликом склапања уговора о кредиту са Корисницима
кредита, у уговору о кредиту назначи да су средства за субвенционисање
камате добијена на основу мера предвиђених у Програму локалног економског
развоја Града Ниша за 2018. годину, који припрема и спроводи КЛЕРП.
У уговору између Банке и Корисника кредита, треба навести обавезе Корисника
кредита да учествује у мониторингу од стране КЛЕРП-а и доставља КЛЕРП-у
шестомесечне извештаје o ефектима реализованих кредита: кретање прихода,
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броја запослених, структури одобрених кредита по делатности, намени и
износу, почев од дана закључења уговора са Банком па до краја отплате
кредита.
Такође, Корисник кредита је у обавези да до рока исплате средстава достави
КЛЕРП-у попуњену анкету ''Истраживање ставова пословне заједнице'' у
електронској форми, доступне на сајту КЛЕРП-а, у циљу прикупљања
информација о мишљењу привредног сектора о пословној клими у граду.

Завршне одредбе
Члан 8.
Град Ниш и Банка ће поступати у реализацији овог Споразума у складу са
добрим пословним обичајима.
Члан 9.
Измене и допуне овог Споразма, као и уговора о кредиту, вршиће се искључиво
у писаној форми закључењем одговарајућег анекса.
Члан 10.
Банка и Град Ниш се обавезују да се међусобно обавештавају о свим
чињеницама које су од утицаја или могу бити од утицаја на уредну наплату
одобрених кредита.
Споразумне стране су обавезне да овај Споразум и податке које сазнају током
реализације истог третирају као пословну тајну, како током рализације
Споразума тако и по окончању послова из овог Споразума, што се односи како
на запослене код Банке тако и на запослене код Града Ниша, који морају бити
упознати са обавезом чувања исправа и података везаних за овај Споразум,
као пословне тајне, како током трајања овог Споразума тако и по његовом
престанку.
Повредом чувања пословне тајне сматра се неовлашћено саопштење, предаја
или на други начин чињење доступним исправа и података неовлашћеним
лицима, који се односе на овај Споразум.
Члан 11.
На сва питања која нису уређена овим Споразумом примењиваће се одредбе
важећих законских прописа и аката пословне политике Банке.
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Члан 12.
Овај Споразум ће бити на снази до испуњења свих обавеза уговорних страна,
односно до коначне отплате свих кредита реализованих по овом Споразуму.
Овај Споразум се може раскинути достављањем писаног обавештења другој
страни о намери за раскид Споразума, са отказним роком од 30 (тридесет) дана
од дана пријема обавештења друге стране, с тим да појединачни уговори о
кредиту, које је Банка закључила са Корисницима кредита остају на снази до
коначне отплате истог, као и међусобна права и обавезе потписница овог
спразума везана за те појединачне кредите до раскида Споразума.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне неспоразуме, који могу настати у
примени овог Споразума, решавају мирним путем, а у супротном спорове ће
решавати надлежни суд у Нишу.
Члан 13.
Овај Споразум је закључен у 4 (четри) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку
спразумну страну.
Члан 14.
Овај Споразум ступа на снагу даном закључења.

ЗА ГРАД

_________________________

ЗА БАНКУ

________________________

Дарко Булатовић
Градоначалник
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На основу решења Градоначелника Града Ниша број 3046/2018-01 од 09.08.2018.
године, Комисија за доделу финансијских средстава у оквиру реализације Програма
локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину, доноси следећу

ПРЕПОРУКУ

Препоручује се да се финансијска средства из оквира Програма локалног
економског развоја Града Ниша за 2018. годину за краткорочно кредитирање
привредних субјеката са територије Града Ниша доделе подносиоцу пријаве „BАNCA
INTESA АD BEOGRAD“.
Образложење
У оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Ниша за
2018. годину, мера 4.1.2. - Унапређење доступности финансирања, Градоначелник Града
Ниша расписао је дана 09.08.2018. године јавни позив заинтересованим банкама за
краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије Града Ниша уз учешће
Града у субвенционисању камате („Сл. лист Града Ниша’’, бр. 76 од 09.08.2018.године).
У року предвиђеном јавним позивом, дана 20.08.2018. године до 15.00 сати, на
адресу расписивача пристигле су 4 благовремене понуде.
Пристигле понуде записнички су отворене од стране Комисије за доделу
финансијских средстава дана 22.08.2018. године у 13,00 сати у Канцеларији за локални
економски развој и пројекте, ул. Орловића Павла 28А.
Након отварања понуда, Комисија је приступила испитивању њихове
благовремености и потпуности, као и њиховом оцењивању на основу датих критеријума
из тачке 3 јавног позива и о томе сачинила записник о одлучивању, дана 28.08.2018.
године.
На основу напред наведеног, Комисија за доделу финансијских средстава
одлучила је да је најповољнија понуда подносиоца „BАNCA INTESA АD BEOGRAD“,
те је сагласно својим овлашћењима и у свему у складу са важећим прописима, донела
наведену препоруку.
У Нишу, дана 28.08.2018. године
Председник комисије
Михајло Здравковић

