РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист
Града Ниша“, број 130/2017) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 31.10.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА „ИЗРАДА
ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ EКСПO
ЦЕНТАР У НИШУ“
I
Град Ниш прихвата реализацију и суфинансирање пројекта „Израда пројекта за
извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу“, који је одобрен за
финансирање у оквиру позива за подношење предлога пројекта за израду извођачких
пројеката за економску инфраструктуру у оквиру програма Подршке Европске уније за
развоја општина- ЕУ ПРО Програма- Јавног позива за подношење предлога за израду
извођачких пројеката за економску инфраструктуру.
II
Општи циљ пројекта „Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални
Експо центар у Нишу“ је допринос развоју економске инфраструктуре која има потенцијала
да олакша инвестиције у индустрији и развој пословања.
Специфичини циљеви пројекта су: 1. Унапређење капацитета управе Града Ниша у
пружању адекватне подршке економском развоју, 2) Превазилажење препрека за увођење
инфраструктурног пројекта „Мултифункционални Експо центар Ниш“ кроз израду пројектне
документације.
III
Носилац пројекта „Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо
центар у Нишу“ је Град Ниш.
Време реализације предложеног пројекта је 18 месеци од дана потписивања Уговора о
донацији.
IV
Укупна предложена вредност предлога пројекта је 70.600,00 евра (8.825.000,00
динара) без ПДВ-а.
Уговорни орган финансира пројекат средствима у износу од 30.000,00 евра (3.750.000,00
динара) без ПДВ-а, или 42,49%, а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од
40.600,00 евра (5.075.000,00 динара) без ПДВ-а, или 57,51%. Учешће Града Ниша са
обрачунатим ПДВ-ом износи 48.720,00 евра (6.090.000,00 динара).
V
Средства за ову намену у износу од 48.720,00 евра (6.090.000,00 динара) са ПДВ-ом
биће обезбеђена у буџету Града Ниша за 2019. годину.
VI
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града потпише Уговор о донацији
са Канцеларијом Уједињених Нација за пројектне услуге (“UNOPS”), која спроводи ЕУ ПРО
Програм.
VII Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша да у
складу са Уредбом о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и
извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени гласник РС", број 63 од 28.
јуна 2017) прибави Студију изводљивости за изградњу Експо центра у Нишу, за коју су
средства обезбеђена на позицији Канцеларије за локални економски развој и пројекте 425/3економска класификација 424-специјализоване услуге, у 2018. години, односно биће
обезбеђена и у 2019. години.

VIII Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша и
Градској управи Града Ниша да реализују ово решење.
IX
Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша
и Градској управи Града Ниша.
Образложење
Пројекат „Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у
Нишу“, је одобрен за финансирање у оквиру позива за подношење предлога пројекта за
израду извођачких пројеката за економску инфраструктуру у оквиру програма Подршке
Европске уније за развоја општина- ЕУ ПРО Програма- Јавног позива за подношење
предлога за израду извођачких пројеката за економску инфраструктуру.
Општи циљ пројекта „Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални
Експо центар у Нишу“ је допринос развоју економске инфраструктуре која има потенцијала
да олакша инвестиције у индустрији и развој пословања.
Специфичини циљеви пројекта су: 1. Унапређење капацитета управе Града Ниша у
пружању адекватне подршке економском развоју, 2) Превазилажење препрека за увођење
инфраструктурног пројекта „Мултифункционални Експо центар Ниш“ кроз израду пројектне
документације.
Циљ изградње Мултифункционалног Експо центра је да обезбеди да Ниш буде
идеално погодан домаћин широког спектра догађаја, као што су сајмови, конгреси, састанци,
емисије и спортски догађаји. Експо центар ће генерисати постепено нове економске
активности у смислу потрошње, радних места, зарада и пореских прихода за заједницу. То ће
привући критичну масу учесника у нову пословну област Ниша и послужити као катализатор
за друге потенцијалне развојне иницијативе, помажући да се олакша развој приватног
сектора попут нових хотела, побољшавајући укупни квалитет живота становницима подручја
и доприносећи укупној живости и животности заједнице.
Пројекат „Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у
Нишу“ предвиђа као главну активност израду техничке документације за изградњу
Мултифункционалне дворане- ЕКСПО ЦЕНТАР НИШ на локацији Лозни калем кат.парцела
8805/1 К.О. Нишка Бања укупне површине 13.500 м2 који би се састојао од две потпуно
одговарајуће области: Конгресне површине, укупне спратности П + 1 и укупном површином
од 5.400м2 и централног сајамског / мултифункционалог простора у приземљу површине
8.100м2
Пројекат подразумева 1. Израду Пројектног задатка за припрему пројектне
документације; 2 Израду идејног решења; 3. припрему урбанистичког пројекта; 4. израду
пројекта за грађевинску дозволу; 5. Израду Студије о енергетској ефикасности и Студије
заштите од пожара; 6. Техничку контролу пројекта; 7. Израду Пројекта за извођење радова.
Укупна предложена вредност предлога пројекта је 70.600,00 евра (8.825.000,00
динара) без ПДВ-а.
Уговорни орган финансира пројекат средствима у износу од 30.000,00 евра (3.750.000,00
динара) без ПДВ-а, или 42,49%, а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од
40.600,00 евра (5.075.000,00 динара) без ПДВ-а, или 57,51%. Учешће Града Ниша са
обрачунатим ПДВ-ом износи 48.720,00 евра (6.090.000,00 динара).
Средства за ову намену у износу од 48.720,00 евра (6.090.000,00 динара) са ПДВ-ом
биће обезбеђена у буџету Града Ниша за 2019. годину.
Износ донације од 30.000,00 евра (3.750.000,00 динара) ослобођен је плаћања ПДВ-а
по утврђеној процедури, док учешће Града Ниша од 40.600,00 евра (5.075.000,00 динара) није
ослобођено плаћања ПДВ-а, па укупно учешће Града са ПДВ-ом износи 48.720,00 евра
(6.090.000,00 динара).
Послови Израде Урбанистичког пројекта за потребе овог пројекта биће додељени
јавном предузећу Завод за урбанизам Ниш, на основу Уговора о обављању поверених

делатности број 1036/2018-01 од 27.03.2018. године у вредности од максимално 6.000 еура у
динарској противвредности, по претходно закљученом уговору, а која ће бит исплаћена са
наменског рачуна пројекта, након извршења уговорних обавеза.
Канцеларија за локални економски развој и пројекте је у обавези да у складу са
Уредбом о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о
реализацији капиталних пројеката ("Службени гласник РС", број 63 од 28. јуна 2017)
прибави Студију изводљивости за изградњу Експо центра у Нишу, за коју су средства
обезбеђена на позицији Канцеларије за локални економски развој и пројекте 425/3економска класификација 424-специјализоване услуге, у 2018. години, односно биће
обезбећена и у 2019. години.
На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за унапређење
локалног економског развоја на територији Града Ниша, Градско веће Града Ниша је
одлучило као у диспозитиву овог решења.
Број: 1301-14/2018-03
У Нишу, 31.10.2018. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

