На основу члана 33. и 36. Закона о јавном дугу ("Службени гласник
РС", број 61/05) и члана 37. став 1. тачка 15. Статута Града Ниша ("Службени
лист Града Ниша", број 88/08), Скупштина Града Ниша на седници одржаној
дана _________ 2009. године, донела је
О Д Л У К У
о задуживању за инфраструктурне пројекте
Члан 1.
Овом одлуком одобрава се задуживање Града Ниша у износу од
330.000.000,00 динара (тристатридесетмилиона динара – 3.300.000,00 евра у
динарској противвредности) за реализацију пројеката:
1. Адаптација и реконструкција спортске хале "Чаир" у износу од
250.000.000,00 динара (словима: двестапедесетмилиона динара – 2.500.000,00
евра у динарској противвредности) и
2. Унапређење здравствене инфраструктуре на територији Града у
износу од 80.000.000,00 динара (словима: осамдесетмилиона динара –
800.000,00 евра у динарској противвредности)
Члан 2.
Пројекат "Адаптација и реконструкција спортске хале "Чаир"
обухвата комплетну адаптацију и реконструкцију спортске хале кроз фазну
изградњу.
Пројекат "Унапређење здравствене инфраструктуре на територији
Града" обухвата:
- Изградњу здравствене станице на територији ГО Црвени Крст у
насељу Бранко Бјеговић;
- Изградњу здравствене станице на на територији ГО Нишка Бања;
- Адаптацију и реконструкцију Галенске лабораторије у оквиру
Апотекарске установе Ниш и
- Завршетак изградње Медицинско-спортског дијагностичког
института у Нишу, намењеног спортској медицини.
Члан 3.
Критеријуми за задуживање града дефинисаће се у складу са
Законом о јавном дугу и ликвидним могућностима буџета града Ниша с тим да
грејс период не може бити краћи од 6 месеци, период отплате кредита до 7

година, уз каматну стопу која ће бити дефинисана уговором са економски
најповољнијом понудом пословне банке.
Члан 4.
Избор банке кредитора извршиће се упућивањем јавног позива за
прикупљање понуда у складу са законом који уређује јавне набавке.
Члан 5.
За реализацију ове одлуке задужује се Управа за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Управа за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту и Управа за образовање, културу, омладину и
спорт.
Члан 6.
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша, да у име Града Ниша као
зајмопримца, потпише уговор о кредиту.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу Града Ниша".

СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Број: ______________
У Нишу, _______ 2009. годину
ПРЕДСЕДНИК
проф. др Миле Илић

Образложење
Одлука о задуживању Града Ниша за инфраструктурне пројекте
заснована је на одредбама члана 33. и 36. Закона о јавном дугу ("Службени
гласник РС", број 61/05) и члана 37. став 1. тачка 15. Статута Града Ниша
("Службени лист Града Ниша", број 88/08).
Одредбама члана 33. Закона о јавном дугу прописано је да одлуку о
задуживању локалне власти доноси надлежни орган локалне власти по
претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија. Град Ниш је
прибавио мишљење Министарства финансија које је дато под бројем: 401-0000577/2009-06 од 05. јуна 2009. године којим је дозвољени износ задуживања
Града Ниша за капиталне инвестициионе расходе до краја 2009. године утврђен
у износу од 1.399.767.341,08 динара. Наведени износ за могуће задуживање
Града Ниша утврђен је у складу са одредбама члана 36. Закона о јавном дугу, а
што подразумева да износ неизмиреног дугорочног задужења за капиталне
инвестиционе расходе не може бити већи од 50% укупно остварених текућих
прихода буџета Града Ниша у претходној 2008. години.
Надлежност Скупштине Града Ниша за доношење одлуке о
задуживању Града Ниша прописана је одредбама члана 37. став 1. тачка
15.Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/08).
Овом одлуком Град Ниш задужује се у укупном износу од
330.000.000,00 динара, односно 3.300.000,00 евра у динарској противвредности
за реализацију два инфраструктурна пројекта и то: Адаптација и
реконструкција спортске хале "Чаир" у износу од 250.000.000,00 динара
(2.500.000,00 евра у динарској противвредности) и Унапређење здравствене
инфраструктуре на територији Града у износу од 80.000.000,00 динара
(800.000,00 евра у динарској противвредности).
Пројекат адаптације и реконструкције спортске хале "Чаир"
обухвата: померање спортских трибина и изградњу ВИП ложа, надградњу
делова крова, промену електричних инсталација грејања и проветравања и
остале неопходне радове. Реализација овог пројекта омогућиће одржавање
међународних спортских такмичења највишег ранга, чију ће организацију
преузимати Град Ниш, а истовремено ће омогућити битно побољшање услова
за активни и рекреативни спорт и постизање врхунских спортских резултата,
омогућити ново запошљавање и допринети позитивној промоцији Града Ниша.
Пројекат унапређења здравствене инфраструктуре на територији
Града обухвата: изградњу здравствене станице на територији ГО Црвени Крст у
насељу Бранко Бјеговић, изградњу здравствене станице на територији ГО
Нишка Бања, адаптацију и реконструкцију Галенске лабораторије у оквиру
Апотекарске установе Ниш и завршетак изградње Медицинско-спортског
дијагностичког института у Нишу намењеног спортској медицини. Реализација
овог пројекта омогућиће приближавање здравствене службе корисницима
услуга односно грађанима изградњом нових здравствених станица у ГО Црвени

Крст и ГО Нишка Бања и адаптацијом и реконструкцијом галенске
лабораторије, побољшање способности деце и омладине за бављење спортом,
превенција болести спортиста, као и унапређење њиховог лечења и
рехабилитације и пропагирање здравог начина живота кроз завршетак изградње
медицинско-спортског дијагностичког института за спортску медицину, а што
ће допринети и повећању запослености и подизању укупног нивоа квалитета
живота у Граду Нишу.
ПРИЛОГ: Мишљење Министарства финансија
број: 401-00-00577/2009-06 од 05. јуна 2009. године
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