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На основу члана 59. Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину („Службени лист 

Града Ниша“, број 148/16), 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 30.05.2017. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О СУФИНАНСИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА “ИНФРАСТРУКТУРНО 

ОПРЕМАЊЕ РАДНЕ ЗОНЕ ДОЊЕ МЕЂУРОВО - ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ, 
КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА И КАНАЛИЗАЦИОНЕ 

МРЕЖЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА У РАДНОЈ ЗОНИ ФАБРИКЕ ЛЕОНИ“ 
 
 

I Град Ниш прихвата суфинаснирање и реализацију пројекта „Инфраструктурно 
опремање радне зоне Доње Међурово - Изградња водоводне мреже, канализационе мреже 
употребљених вода и канализационе мреже атмосферских вода у радној зони фабрике 
Леони“, који је одобрен у оквиру Јавног позива Министарства привреде Републике Србије за 
пријаву пројеката за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину, а 
на основу Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне 
инфраструктуре за 2017. годину број: 401-00-1080/2017-11 од 01.03.2017. године. 
II Општи циљ пројекта је подршка развоју пословне инфраструктуре и стварање 
повољних услова за привлачење инвестиција, формирањем и уређењем пословне зоне „Доње 
Међурово - Леони“ кроз успостављање система водоснабдевања и контролисано одвођење 
атмосферских и употребљених вода са простора у радној зони Доње Међурово - Леони до 
реципијената, односно до локације планираног централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода. 
III Укупна вредност пројекта са ПДВ-ом је до 64.816.962,30 динара, а коначна вредност 
пројекта биће позната по спроведеном поступку јавне набавке и закљученом Уговору. 
Министарство привреде Републике Србије учествује у финасирању пројекта до 30.980.124,00 
динара, а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу до 33.836.838,30 динара. 
IV  Средства за суфинансирање пројекта „Инфраструктурно опремање радне зоне Доње 
Међурово – Изградња водоводне мреже, канализационе мреже употребљених вода и 
канализационе мреже атмосферских вода у радној зони  фабрике Леони“ у износу од 
33.836.838,30 динара обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2017. годину. Од овог износа 
средства за суфинансирање радова у висини од 23.034.011,25  динара без ПДВ-а, обезбеђена 
су у буџету Града Ниша за 2017. годину, ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, функција 620, број позиције 377, економска класификација 
511 –  Зграде и грађевински објекти – ова апропријација намењена је за учешће Града у 
реализацији пројеката по основу програма министарстава у износу од 90.000.000,00 динара. 
Средства за ПДВ на укупну вредност пројекта у износу од 10.802.827,05 динара, обезбеђена 
су у буџету Града Ниша за 2017. годину, ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0001 –  Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, функција 620, број позиције 375, економска класификација 
482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали у износу од 38.000.000,00 динара 



V Евентуалне вишкове и додатне радове финансираће Град Ниш у складу са позитивним 
законским прописима. 
VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Уговор о изградњи са 
Министарством привреде Републике Србије и изабраним извођачем радова. 
VII Налаже се Канцеларији за локани економски развој и пројекте Града Ниша и Градској 
управи Града Ниша, да у оквиру својих надлежности реализују ово решење. 
VIII Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша.“ 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Пројекат „Инфраструктурно опремање радне зоне Доње Међурово - Изградња 
водоводне мреже, канализационе мреже употребљених вода и канализационе мреже 
атмосферских вода у радној зони фабрике Леони“,  је одобрен у оквиру Јавног позива 
Министарства привреде Републике Србије за пријаву пројеката за Програм подршке развоју 
пословне инфраструктуре за 2017. годину, а на основу Одлуке о распореду и коришћењу 
средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2017. годину број: 401-00-
1080/2017-11 од 01.03.2017. године. 

Општи циљ пројекта је подршка развоју пословне инфраструктуре и стварање 
повољних услова за привлачење инвестиција, формирањем и уређењем пословне зоне „Доње 
Међурово - Леони“ кроз успостављање система водоснабдевања и контролисано одвођење 
атмосферских и употребљених вода са простора у радној зони Доње Међурово - Леони до 
реципијената, односно до локације планираног централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода. 

Специфични циљеви пројета су: 1. Изградња водоводне мреже на К.П. број 13660/63 и 
16154/13 КО Ниш Бубањ оријентационе дужине 31 м и профилом цеви ДН 225 мм, 2. 
Изградња канализационе мреже за употребљене воде на К.П. бр. 13660/63 КО Ниш Бубањ 
оријентационе дужине 444м и профилом цеви ИД 300 мм, 3. Изградња канализационе мреже 
за атмосферске воде на К.П. 19873/1 и 13660/63 63 КО Ниш Бубањ оријентационе дужине од 
714,5 м и профилом цеви ИД 1000мм. 

У циљу запошљавања што већег броја радника Град Ниш је покренуо механизам 
привлачења страних и домаћих инвестиција, пре свега у машинском и електро сектору, 
стварањем повољног пословног окружења и развојем пословних зона. Као резултат ових 
мера стопа незапослености је значајно смањена у последње две године, доводећи до 
појачаног интересовања страних инвеститора за Град Ниш. Због тога постоји потреба за 
отварањем нових радних места и припреми локација и инфраструктуре за нове инвестиције. 

Град Ниш је у обавези према постојећим, али и инвеститорима који су у фази 
изградње пословне инфраструктуре, као и према будућим инвеститорима, да изврши 
комплетно опремање атрактивне радне зоне „Доње Међурово“, што подразумева и 
комплетно комунално опремање за планираних 2665 корисника, који раде или ће радити на 
53,30 ха површине зоне. 

Пројектним задатком и идејним пројектом „Изградња водоводне мреже употребљених 
вода у радној зони фабрике Леони“, предвиђена је изградња водоводне мреже, изградња 
канализационе мреже за употребљене воде и канализационе мреже за атмосферске воде на 
локацији „Леони“ у Нишу, ул. Димитрија Туцовића на К.П. 19873/1, 13660/63 63, 16154/13 
КО Ниш Бубањ. 

Укупна вредност пројекта са ПДВ-ом је до 64.816.962,30 динара, а коначна вредност 
пројекта биће позната по спроведеном поступку јавне набавке и закљученом Уговору. 
Министарство привреде Републике Србије учествује у финасирању пројекта до 30.980.124,00 
динара, а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу до 33.836.838,30 динара. 

Средства за суфинансирање пројекта „Инфраструктурно опремање радне зоне Доње 
Међурово – Изградња водоводне мреже, канализационе мреже употребљених вода и 
канализационе мреже атмосферских вода у радној зони  фабрике Леони“ у износу од 



33.836.838,30 динара обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2017. годину. Од овог износа 
средства за суфинансирање радова у висини од 23.034.011,25  динара без ПДВ-а, обезбеђена 
су у буџету Града Ниша за 2017. годину, ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, функција 620, број позиције 377, економска класификација 
511 –  Зграде и грађевински објекти – ова апропријација намењена је за учешће Града у 
реализацији пројеката по основу програма министарстава у износу од 90.000.000,00 динара. 
Средства за ПДВ на укупну вредност пројекта у износу од 10.802.827,05 динара, обезбеђена 
су у буџету Града Ниша за 2017. годину, ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0001 –  Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, функција 620, број позиције 375, економска класификација 
482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали у износу од 38.000.000,00 динара 

Овај пројекат је у складу са Ревизијом стратегије развоја Града Ниша, („Службени 
лист Града Ниша“ бр. 20/ 2010 од 15. 4. 2010) , са Специфичним  циљем 2.2.2 –
Инфраструктурно опремање и  уређење нових радних зона, Акционим планом одрживог 
развоја Града Ниша 2015-2020 ,(„Службени лист Града Ниша” бр.110/2014 од 26. 12. 2014), 
Поглавље : 2.2.2.- Инфраструктурно опремање и  уређење нових радних зона, као и са 
Програмом развоја Града Ниша за 2017. годину 3.1.2.6 Изградња фабрике Леони у 
индустријској зони запад-Доње Међурово. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја пројекта за локални економски 
развој Града Ниша, унапређење привредног амбијента и отварање нових радних места, 
Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог решења. 

 
Број: 722-4/2017-03 
У Нишу,   30.05.2017. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             

 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 
 

 


