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 27.01.2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I Утврђује се Предлог одлуке о задуживању за финансирање капиталних
инвестиционих расходa.
II Предлог одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих
расходдоставља се председнику Скупштине Града ради увршћивања у дневни ред
седнице Скупштине Града.
III За представникa 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: 128-18/2014-03
У Нишу, 27.01.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

Нацрт
На основу члана 33. и 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“,
број 61/05, 107/09 и 78/11), мишљења Министарства финансија број:
401-66/2014-001 од 17. 01. 2014. године, члана 37. Статута Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 88/08) и члана 27. Одлуке о буџету Града
Ниша за 2014. годину („Службени лист Града Ниша“, број 95/13),
Скупштина Града Ниша, на седници ______ 2014. године, донела је
О Д Л У К У
о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода
Члан 1.
Овом одлуком одобрава се задуживање Града Ниша у износу од
450.000.000,00 динара (словима: четиристотинепедесетмилиона динара) за
финансирање капиталних инвестиционих расхода – Рушење и изградња
западне трибине градског стадиона „Чаир“ у Нишу.
Члан 2.
Задуживање Града Ниша извршиће се у складу са Законом о јавном
дугу, с тим да грејс период не може бити краћи од годину дана, период
отплате до 10 година и каматна стопа која ће бити уговорена са економски
најповољнијом понудом пословне банке, након спроведеног поступка јавне
набавке.
Члан 3.
Уговор о кредиту са пословном банком биће закључен у складу са
прописима који регулишу јавне набавке.
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша, да у име Града Ниша као
зајмопримца, потпише уговор о кредиту.

Члан 5.
За реализацију ове одлуке задужује се Управа за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Града Ниша“.

Број: _______________
У Нишу, _______ 2014. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Миле Илић

Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 33.
и 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/05, 107/09 и
78/11), којима је прописано да одлуку о задуживању локалне власти доноси
надлежни орган локалне власти, по претходно прибављеном мишљењу
Министарства број: 401-66/2014-001 од 17. 01. 2014. године, као и да се
локалне власти могу дугорочно задуживати ради финансирања или
рефинансирања капиталних инвестиционих расхода предвиђених у буџету
локалне власти, с тим да износ неизмиреног дугорочног задужења за
капиталне инвестиционе расходе не може бити већи од 50% укупно
остварених текућих прихода буџета локалне власти у претходној години и да
износ главнице и камате који доспева у свакој години на сва неизмирена
дугорочна задуживања не може бити већи од 15% укупно остварених текућих
прихода буџета локалне власти у претходној години.
Доношење ове одлуке има за циљ да омогући финансирање капиталних
инвестиционих расхода – Рушење и изградња западне трибине градског
стадиона „Чаир“ у Нишу у износу од 450.000.000,00 динара.
Уобичајени начин финансирања капиталних инвестиционих расхода је
путем дугорочног кредитног задуживања, јер је објективно значајно отежано
финансирање значајних капиталних инвестиционих расхода из текућих
прихода буџета, те је стога неопходно овакве пројекте финансирати путем
кредитног задужења. При томе се водило рачуна о свим ограничењима за
задуживање за капиталне инвестиционе расходе прописаним одредбама члана
35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, бр. 61/05, 107/09 и 78/11),
што подразумева неизмирена дугорочна задуживања до 50% остварених
текућих прихода у претходној години и да доспела главница и камата у свакој
години не буду веће од 15% остварених текућих прихода у претходној години.
Задуживање за финансирање капиталног инвестиционог расхода у
тесној је вези са одржавањем значајних спортских, културних и других
манифестација.
У члану 1. прописан је износ од 450.000.000,00 динара за финансирање
капиталног инвестиционог расхода - Рушење и изградња западне трибине
градског стадиона „Чаир“ у Нишу.
У члану 2. дефинисани су услови под којима ће се извршити кредитно
задужење за финансирање капиталног инвестиционог расхода, који
подразумевају: грејс период од најмање годину дана, период отплате до 10
година и каматну стопу која ће бити уговорена по спроведеном поступку јавне
набавке и избору економски најповољније понуде. Овим чланом прописана је
и обавеза поштовања ограничења за дугорочно задуживање за капиталне

инвестиционе расходе, а што подразумева неизмирена дугорочна задуживања
до 50% остварених текућих прихода у претходној години и да доспела
главница и камата у свакој години не сме бити већа од 15% остварених
текућих прихода у претходној години.
У члану 3. прописана је обавеза спровођења поступка јавне набавке,
ради обезбеђења финансијских услуга - дугорочног кредита за финансирање
капиталног инвестиционог расхода.
У члану 4. даје се овлашћење Градоначелнику Града Ниша, да у име
Града Ниша, као зајмопримца, потпише уговор о кредиту.
У члану 5. наведена је управа Града Ниша која се задужује за
реализацију ове одлуке.
У члану 6. прописано је да одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Ниша“
Доношењем ове одлуке биће омогућено одржавање значајних
спортских, културних, привредних и туристичких манифестација, као и
унапређење инфраструктуре. Финансирањем капиталног инвестиционог
расхода створиће се услови и за остваривање значајних прихода за бројне
привредне субјекте од домаћих и иностраних гостију (туристичке
организације, угоститељство, хотелијерство, трговина, услуге и др.), као и
обезбеђење значајних јавних прихода за градски и државни буџет.

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАЧЕЛНИК
Миљан Стевановић

