
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 1/2013) 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 08.06.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог oдлуке о прихватању учешћа града Ниша у Програму за
измиривање  обавеза  по  основу  капиталних  инвестиционих  издатака  према
приватном сектору.

II Предлог  oдлуке  о  прихватању  учешћа  града  Ниша  у  Програму  за
измиривање  обавеза  по  основу  капиталних  инвестиционих  издатака  према
приватном  сектору 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 Миљан  Стевановић,  начелник  Управе  за  финансије,  изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: 878-1/2013-03
Нишу, 08.06.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 
                                                                                                                                                                



Н а ц р т

На  основу  члана  37.  Статута  Града  Ниша  („Службени  лист  Града
Ниша“, број  88/2008), 

Скупштина  Града  Ниша  на  седници  одржаној  дана  _______  2013.
године, донела је

О Д Л У К У
О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА ГРАДА НИША У ПРОГРАМУ ЗА

ИЗМИРИВАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ КАПИТАЛНИХ
ИНВЕСТИЦИОНИХ ИЗДАТАКА ПРЕМА ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ

Члан 1.

Град  Ниш  прихвата  учешће  у  Програму  за  измиривање  обавеза
локалних  власти  по  основу  капиталних  инвестиционих  издатака  према
приватном сектору (по Закључку Владе 05 број: 401-9526/2012-1 од 29. 12.
2012. године и 05 број: 401-2039/2013-1 од 14. 3. 2013. године).

Члан 2.

Обавеза  Града  Ниша  према  Грађевинском  предузећу  „Планум“  а.д.
Београд – Земун, на дан 31. 10. 2012. године у износу од 3.309.418,35 динара
биће  регулисана  у  складу  са  програмом из  члана  1.  ове  одлуке,  емисијом
државних хартија од вредности Републике Србије.

Члан 3.

На основу ове одлуке сачиниће се Уговор о начину измиривања дуга
према Републици Србији, између Републике Србије, као повериоца и Града
Ниша, као дужника.

Члан 4.

У износу преузетог потраживања привредног субјекта -  Грађевинског
предузећа „Планум“ а.д. Београд – Земун, Град Ниш ће спровести обрачунске
налоге преко рачуна извршења буџета.



Члан 5.

Ова  одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у
„Службеном листу Града Ниша“.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Број: ____________
У Нишу, _________ 2013. године

     ПРЕДСЕДНИК 

      Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

По Програму Владе Србије за измиривање обавеза локалних власти по
основу капиталних инвестиционих издатака према приватном сектору (веза:
Закључак Владе 05 бр: 401-9526/2012-1 од 29. 12. 2012. године), Град Ниш се
налази у финалној фази реализације, тј. пред потписивањем Уговора о начину
измиривања дуга  –  између Републике Србије  и општина,  односно градова,
који су испунили услове из Програма.

Истичемо да је Програмом предвиђено емитовање државних хартија од
вредности  (обвезница)  за  све  повериоце  који  су  обухваћени  Програмом.
Наведеним програмом је обухваћен и наш поверилац - Грађевинско предузеће
„Планум“  а.д.  Београд  –  Земун,  који  је  потписао  Уговор  о  уступању
потраживања  и  то  у  износу  од  3.309.418,35  динара.  Како  би  измиривање
обавеза Града Ниша, кроз рефинансирање тих обавеза у складу са Програмом
било  спроведено  до  краја,  Скупштина  Града  Ниша  доноси  одговарајућу
одлуку.  

Одредбом  члана  5.  Одлуке  о  прихватању  учешћа  Града  Ниша  у
Програму  за  измиривање  обавеза  локалних  власти  по  основу  капиталних
инвестиционих издатака према приватном сектору предвиђено је ступање на
снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“
због кратког рока и хитности у спровођењу напред наведеног програма Владе
Србије и потписивања уговора са повериоцем Града Ниша.

          НАЧЕЛНИК

                        Миљан Стевановић


