
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/08), члана 31. Одлуке о буџету Града Ниша за 2009. годину („Службени 
лист Града Ниша“, број 117/08) и члана 39. Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/08 и 4/09),  

Градско веће Града Ниша, не седници одржаној дана 10.04. 2009. године, 
доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I  Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да прихвати учешће Града 

Ниша у Пројекту „Модернизација управљања и администрирања грађевинским 
земљиштем“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Град Ниш се сусреће са проблемом непостојања ажурираног пописа 

земљишта, који доводи до пасивности у процесу доделе грађевинског 
земљишта, неагресивног маркетинга према потенцијалним инвеститорима и у 
крајњем збиру доприноси инвестиционој неконкурентности у локалним и 
међународним оквирима због непривлачне инвестиционе климе. 

Циљ овог пројекта је да се унапреди начин управљања грађевинским 
земљиштем, створи адекватна база података градског грађевинског земљишта 
чији је носилац права располагања Град, консолидује управљање и 
администрирање грађевинским земљиштем, унапреди инвестициона клима и 
локални економски развој. 

Због неопходности да Град створи повољну инвестициону климу на свом 
подручју, максимално искористи предности геостратешког положаја, људских 
ресурса, привредних и природних ресурса, реализацијом овог пројекта 
створили би се неопходни услови за имплементацију Стратегије развоја Града 
Ниша, стратешког правца „Развој економије и пословања“, који има за циљ 
стварање повољног пословног амбијента за инвестирање, развој 
предузетништва, повећање запослености и јачање конкурентности нишке 
привреде, јачање иницијатива територијалног маркетинга ради побољшања 
имиџа града као привредног центра. 

Реализацију овог пројекта финансира Град, уз консултантско-техничку 
помоћ MEGA програма. Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су у 
буџету Града Ниша за 2009. годину. 

На основу овако утврђеног фактичког стања, Градско веће Града Ниша 
предлаже Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, прихвати 
учешће Града Ниша у Пројекту „Модернизација управљања и администрирања 
грађевинским земљиштем“. 

 
Број: 
У Нишу, 10.04. 2009. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

         ПРЕДСЕДНИК 
 

         мр Милош Симоновић 


