
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 Правилника о поступку 
припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 05.08.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке o прихватању обавезе сервисирања дуга за 
пројекте из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у Србији. 
 
 II Предлог одлуке o прихватању обавезе сервисирања дуга за пројекте из 
Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у Србији доставља се 
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице 
Скупштине Града. 
 
 
 III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Миодраг Радовић, члан Градског већа Града Ниша. 
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 На основу члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/08), 
 Скупштина Града Ниша, на седници од _______ 2010. године, донела је 
 
 
 

ОДЛУКУ 
о прихватању обавезе сервисирања дуга за пројекте  

из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у Србији 
 
 

Члан 1. 
 

 Град Ниш прихвата обавезу сервисирања 50% дуга по основу одобрених кредита за реализацију 
пројеката из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у Србији и то: „Универзална спортска 
хала на Византијском булевару“, „Реконструкција и доградња градског стадиона „Чаир“ и „Народни 
музеј Ниш“. 

Члан 2. 
 

 Град ће дуг сервисирати у периоду од пет година од дана повлачења средстава, односно датума 
ефектуирања уговора о кредиту, са једном годином периода почека и са каматном стопом која је једнака 
референтној каматној стопи Народне банке Србије, увећаној за 2,5%. 
 

Члан 3. 
 
 Обавезује се Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, да 
реализује ову Одлуку. 
 

Члан 4. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Ниша". 
 
 
 
Број: _________________ 
У Нишу, _________ 2010. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Миле Илић 
 



 
 
 
 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Град Ниш је својим стратешким документима, које је усвојила Скупштина Града, предвидео 
унапређење развоја инфраструктуре на својој територији као стратешки приоритет даљег развоја. Ова 
Одлука представља имплементацију стратешких докумената и у делу који се односи на побољшање 
квалитета живота грађана овог града, али истовремено представља и иницијативу за покретање нових 
послова, задржавање постојећег нивоа запослености и отварање нових радних места у грађевинској 
индустрији. 

Влада Републике Србије усвојила је 3. јуна Програм ванредне подршке грађевинској индустрији 
Србије који ће бити реализован у наредних годину и по дана. Циљ покретања овог Програма је опоравак 
грађевинске индустрије Србије која је у априлу ове године у односу на април 2009. године забележила 
пад од чак 11,3 %. 

У складу са Програмом ванредне подршке грађевинској индустрији Србије у условима светске 
економске кризе, у циљу превазилажења негативних ефеката светске економске кризе у области 
грађевинарства (високоградња), а ради упошљавања домаћих грађевинских предузећа и домаће 
индустрије грађевинског материјала, задржавања постојећег нивоа запослености уз отварање нових 
радних места, Министарство животне средине и просторног планирања расписало је дана 24.06.2010. 
године Јавни позив за кандидовање пројеката за финансирање изградње, реконструкције, односно 
адаптације објеката од јавног значаја. 
 У оквиру Јавног позива предвиђено је да Република Србија и подносиоц пројекта суфинансирају 
пројекте у паритету 50:50, тако што ће се по 10% вредности пројеката обезбедити буџетима за 2010. и 
2011. годину, а преостали износ задужењем код домаћих пословних банака. 
 Министарство економије и регионалног развоја, објавило је 11.06.2010. године Јавни позив 
банкама да се укључе у Програм за ванредну помоћ грађевинској индустрији Србије, суфинансирањем 
пројеката кроз кредитне линије под унапред утврђеним условима, висином средстава, роком отплате 
кредита и каматном стопом. Рок за подношење пријава банака је био до 21.06.2010. године. 

Фонд за развој Републике Србије администрира Програм. Фонду се преносе средства Републике 
Србије, јединице локалне самоуправе и средства банака. 

Све банке које учествују у Програму, финансирају све одабране пројекте под истим условима, 
дефинисаних Програмом и закључују уговор са Фондом.  

У случају неплаћања од стране јединица локалне самоуправе, део кредита за који је дужник 
локална самоуправа, биће обезбеђен обуставом припадајућег трансфера, односно умањењем буџетских 
трансфера за 50% годишњих ануитета, о чему ће бити закључен посебан споразум између Републике 
Србије и јединица локалне самоуправе. Овим споразумом биће дефинисани сви услови, као што је 
период отплате и сл. 
 Град Ниш је спреман да аплицира у оквиру Програма три стратешка инфраструктурна пројекта и 
то „Универзална спортска хала на Византијском булевару“, „Реконструкција и доградња градског 
стадиона „Чаир“ и „Народни музеј  Ниш“, па је неопходно да обезбеди услове за њихову реализацију 
кроз своје учешће суфинансирања путем кредитног задужења, у периоду од 5 година. 

 Укупна вредност пројеката је 21.189.372,51 € без обрачунатог ПДВ. Обавезно учешће града од 
10% у пројектима са обрачунатим ПДВ-ом износи 2.500.345 €. Пеостала средства за финансирање 
пројеката обезбеђују се из кредита пословних банака при чему град учествује у отплати кредита у износу 
од 50%. 
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