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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА И ПРОЈЕКТУ 
 
1.1. Организација која подноси пројекат (потенцијални корисник средстава и 
носилац пројекта): 
 
Пуно име организације (како је 
наведено у документу о 
регистрацији): 

„NITEX“ д.о.о. у реструктуирању, Ниш 

Правни статус организације 
(приложити документацију о 
регистрацији организације): 

Друштво са ограниченом одговорношћу, 
100% државно власништво, у фази 
реструктуирања 

Службена адреса: Ратка Павловића 58, Ниш 
Телефон/фах:  
E-mail адреса:  
Контакт особа (име, презиме и 
функција у организацији): 

Соња Веселиновић, Председник 
Управног одбора 

 
1.2. Назив пројекта: 
 
„Подршка Града Ниша налажењу стратешког партнера  „NITEX“ д.о.о. у 
реструктуирању“ 
 
1.3. Локација на којој се одвијају пројектне активности: 
 
Град Ниш, Србија 
 
1.4. Кратак опис пројекта: 
 
Овим пројектом стварају се услови унапређење конкурентности „NITEX“ д.о.о. у 
реструктуирању.  
Фабрика текстилних птоизвода „NITEX“ основана је 1897. Године.  
Након неуспешне приватизације тј раскинутог уговора о приватизацији са 
конзорцијумом ИРВА, „NITEX“ је ушао у фазу реструктуирања током 2010. 
Године.  
Агенција за приватизацију Републике Србије интензивно је трагала за стратешким 
партнером за „NITEX“ и у другој половини 2010. Вођени су преговори са 
италијанским текстилним гигантом Benetton (у далљем тексту потенцијални 
стратешки партнер), који су успешно завршени јануара 2011. Године 
потписивањем Споразума између Републике Србије, Града Ниша и  Benetton-а. 
Влада Републике Србије дала је сагласност на овај Споразум. 
Како је током припреме документације и имовинско-правне припреме „NITEX“ 
д.о.о. у реструктуирању утврђено да објекти: 1) Портирница и институт, 2) 
Производна хала и 3) Објекат дораде тканина немају грађевинску и употребну 
дозволу, утврђено је да је неопходно у најкраћем року извршити легализацију 
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наведених објеката у власништву „NITEX“ д.о.о. у реструктуирању. Како приходи 
од легализације објеката представљају приход локалне самоуправе, а легализација 
наведених објеката јесте предуслов за успостављање сарадње са стартешким 
партнером Град Ниш ће финансирањем овог пројекта омогућити да „NITEX“ д.о.о. 
у реструктуирању плати накнаду за легализацију наведених објеката Буџету Града 
Ниша.   
„NITEX“ д.о.о. у реструктуирању и Дирекција за изградњу Града склопили су дана 
15.04.2011. Уговор о плаћању накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
(Уговор о плаћању накнаде за легализацију горенаведених објеката), заведен у 
Дирекцији за изградњу Града под бројем 02-2373/1, а којим је накнада за 
легализацију горенаведених објеката обрачуната у износу од 12.389.771,67 динара.  
Реализацијом овог пројекта Град Ниш омогућиће реализацију пројекта 
успостављања стратешког партнерства и отклонити све препреке за реализацију 
инвестиције компаније  Benetton у Нишу. 
 
1.5. Циљна група 
 
Становништво и пословна заједница региона Јужне и Источне Србије, локално 
становништво, радници „NITEX“ д.о.о. у реструктуирању и њихове породице. 
 
1.6. Опис проблема: 
 
Фабрика текстилних птоизвода „NITEX“ основана је 1897. Године.  
Након неуспешне приватизације тј раскинутог уговора о приватизацији са 
конзорцијумом ИРВА, „NITEX“ је ушао у фазу реструктуирања током 2010. 
Године.  
Агенција за приватизацију Републике Србије интензивно је трагала за стратешким 
партнером за „NITEX“ и у другој половини 2010. Вођени су преговори са 
италијанским текстилним гигантом Benetton (у далљем тексту потенцијални 
стратешки партнер), који су успешно завршени јануара 2011. Године 
потписивањем Споразума између Републике Србије, Града Ниша и  Benetton-а. 
Влада Републике Србије дала је сагласност на овај Споразум. 
Како је током припреме документације и имовинско-правне припреме „NITEX“ 
д.о.о. у реструктуирању утврђено да објекти на КП бр. 5476/1 КО Ниш - Пантелеј: 
1) Портирница и институт (П=1.102,27м2 пословног простора) 2) Производна хала 
(П=1.314,22м2 производног простора и П=11,82м2 пословног простора) и 3) 
Објекат дораде тканина (П=9.140,12м2 производног простора и П=382,11м2 
пословног простора), укупне површине пословног простора 1.496,20 м2 и укупне 
површине производног простора 10.454,34 м2, немају грађевинску и употребну 
дозволу, утврђено је да је неопходно у најкраћем року извршити легализацију 
наведених објеката у власништву „NITEX“ д.о.о. у реструктуирању.  
„NITEX“ д.о.о. у реструктуирању и Дирекција за изградњу Града склопили су дана 
15.04.2011. Уговор о плаћању накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
(Уговор о плаћању накнаде за легализацију горенаведених објеката), заведен у 
Дирекцији за изградњу Града под бројем 02-2373/1, а којим је накнада за 
легализацију горенаведених објеката обрачуната у износу од 12.389.771,67 динара.  
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„NITEX“ д.о.о. у реструктуирању није у могућности да Буџету Града Ниша плати 
накнаду за легализацију и омогући реализацију пројекта успостављања стратешког 
партнерства и отклони препреке за реализацију инвестиције компаније  Benetton у 
Нишу. 
 
1.7. Корисници пројекта: 
 
Регион Јужне и Источне Србије, Град Ниш и „NITEX“ д.о.о. у реструктуирању 
 
1.8. Општи циљ пројекта: 
 
Унапређење конкурентности „NITEX“ д.о.о. у реструктуирању 
 
1.9. Сврха пројекта: 
 
-Легализација тренутно нелегализованих објеката „NITEX“ д.о.о. у реструктуирању 
-Налажење стратешког партнера „NITEX“ д.о.о. у реструктуирању 
-Задржавање постојећег броја радних места у „NITEX“ д.о.о. у реструктуирању; 
-Запосљавање нових радника код стратешког партнера/купца имовине „NITEX“ 
д.о.о. у реструктуирању  
-Повећање интересовања компанија за коришћење услуга „NITEX“ д.о.о. у 
реструктуирању; 
-Повећање запослености у терцијарном сектору;  
-Повећање конкурентности локалне и регионалне пословне заједнице; 
 
1.10. Резултати пројекта: 
 

Резултати Индикатори (показатељи) за резултате 
Легализација тренутно нелегализованих 
објеката „NITEX“ д.о.о. у 
реструктуирању 

Сви објекти на локацији  „NITEX“ д.о.о. 
у реструктуирању у ул Ратка Павловића 
у Нишу легализовани 

Пронађен стратешки партнер/купац 
имовине „NITEX“ д.о.о. у 
реструктуирању 

Пронађен стратешки партнер/купац 
имовине – потписан Уговор о 
купопродаји  

Задржан постојећи број радних места на 
локацији  „NITEX“ д.о.о. у 
реструктуирању 

„NITEX“ д.о.о. у реструктуирању или 
предузеће којемје регистровао 
стратешки партнер запошљава најмање 
500 радника 

Запошљавање нових радника код 
стратешког партнера/купца имовине 
„NITEX“ д.о.о. у реструктуирању 

„NITEX“ д.о.о. у реструктуирању или 
предузеће којемје регистровао 
стратешки партнер на локацији 
„NITEX“ д.о.о.   запошљава најмање 
2700 радника у периоду од 5 година 
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1.11. Групе активности: 
 

Активности Месеци Имплементатор 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1. Легализација 
објеката 

x            Град Ниш, 
Дирекција за 
изградњу Града 
Ниша, Управа 
за планирање и 
изградњу, 
Управа за 
привреду, 
одрживи равој и 
заштиту 
животне 
средине, Управа 
за финансије, 
изворне 
приходе 
локалне 
самоуправе и 
јавне набавке,  
„NITEX“ д.о.о. 
у 
реструктуирању 

 
1.11.1 Образложите како ћете спроводити сваку од наведених група 
активности и наведите логику повезаности са резултатима и сврхом пројекта: 
 
Надлежне Управе Града Ниша и то Управа за привреду, одрживи развој и заштиту 
животне средине, Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и 
јавне набавке и Управа за планирање и  „NITEX“ д.о.о. у реструктуирању 
спровешће пројектне активности тако што ће Управа за привреду, одрживи развој и 
заштиту животне средине, на основу Закључка Градског већа у Решења 
Градоначелника упутити Управи за финансије изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке Захтев за плаћање по пројекту, Управа за финансије 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке ће припремити и реализовати 
налог за пренос средстава на рачун „NITEX“ д.о.о. у реструктуирању, а  „NITEX“ 
д.о.о. у реструктуирању ће спремити и истовремено пустити налог за плаћање 
обавеза по Уговору о плаћању накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
(Уговор о плаћању накнаде за легализацију горенаведених објеката), заведен у 
Дирекцији за изградњу Града под бројем 02-2373/1 од 15.04.2011., а којим је 
накнада за легализацију горенаведених објеката обрачуната у износу од 
12.389.771,67 динара. 
Након прибављања доказа о плаћеној накнади за легализацију, по Уговору о 
плаћању накнаде за уређивање грађевинског земљишта (Уговор о плаћању накнаде 
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за легализацију горенаведених објеката), заведен у Дирекцији за изградњу Града 
под бројем 02-2373/1 од 15.04.2011., Управа за планирање и изградњу спровешће 
поступал легализације објеката  „NITEX“ д.о.о. у реструктуирању и то: 1) 
Портирница и институт, 2) Производна хала и 3) Објекат дораде тканина. 
 
1.12. Предуслови: 
 
- Политичка стабилност у Србији; 
- Макроекономска стабилност у Србији; 
- Заинтересованост компанија пословних партнера и потенцијалних стратешких 
партнера 
- Поштовање динамике спровођења пројекта 
 
1.13. Ризици: 
 
-Инвестициони потенцијал као последица светске економске кризе; 
-Административни проблеми у примени и обезбеђивању релевантних дозвола у 
Србији; 
- -Политичка нестабилност у Србији; 
-Макроекономска нестабилност у Србији; 
-Непоштовање динамике спровођења пројекта; 
-Незаинтересованост и немотивисаност потенцијалних стратешких партнера 
 
1.14. Методологија: 
 
Методи су изабрани сходно предвиђеним циљевима и принципима активног 
учешћа циљних група у имплементацију пројекта и одрживог развоја „NITEX“ 
д.о.о. у реструктуирању. 
Принципи на којима је заснована имплементација пројекта и који гарантују 
ефикасну реализацију пројекта су засновани на: 
- синергији у изради пројектне документације 
- синергији у реализацији пројектних активности 
- поштовању акционог плана предвиђених активности 
- коришћењу примера добре праксе и искуства партнера на пројекту 
- обезбеђењу одрживог развоја „NITEX“ д.о.о. у реструктуирању 
- обезбеђењу одрживог развоја нових производа и услуга „NITEX“ д.о.о. у 
реструктуирању  
- обезбеђењу комерцијализације иновација 
С тим у вези биће примењене следеће методе имплементације пројектних 
активности: 
-   пројектовање опрималне инфраструктуре за ефикасну реализацију пројекта 
- избор опреме која ће на најефикаснији начин омогућити реализацију    пројектних 
активности 
-   избор партнера који имају највеће потенцијале за раст и развој  
-   усмереност ка комерцијализацији иновација 
-   усмереност ка повећању конкурентости региона  
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Овакав приступ омогућава конструктивно учешће свих корисника у реализацију 
пројектних активности и успешну реализацију пројекта. Циљне групе ће имати 
могућност да деле своја запажања и идеје са другим циљним групама што ће 
утицати на ефикасан развој „NITEX“ д.о.о. у реструктуирању и одржив развој 
региона, комерцијализцију иновација, охрабрење и подршку других предузетника 
да прихватају нове идеје у пословању и балансирани развој региона. 
 
1.15. Праћење и процена постигнућа (мониторинг и евалуација): 
 
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине биће задужена за 
праћење и процену постигнућа.  
 
1.16. Одрживост: 
 
Имајући у виду да „NITEX“ д.о.о. у реструктуирању тренутно нема могућности да 
самостално привређује и буде профитабилно привредно друштво које ће омогућити 
задржавање постојећих и формирање нових радних места у фабрици, то подршка 
налажењу стратешког партнера кроз отклањање препрека успостављању истог 
представља кључну активност на одрживости тренутне привредне активности у 
„NITEX“ д.о.о. у реструктуирању. 
Истовремено, реализацијом стратешког партнерства и Споразума између 
Републике Србије, Града Ниша и компаније Бенетон, стврају се услови за отварање 
2700 радних места у периоду од 4 године од дана потписивања купопродајног 
уговора што има немерљив значај за Град Ниш и његове приходе, економску 
ситуацију у Нишу и општи допринос економском развоју региона и Републике 
Србије у целини. 
Такође, реализацијом овог пројекта, Буџет Града Ниша приходоваће исти износ 
којим финансира овај пројекат кроз приход остварен кроз наплату накнаде за 
легализацију по Уговору о плаћању накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
(Уговор о плаћању накнаде за легализацију горенаведених објеката), заведеног у 
Дирекцији за изградњу Града под бројем 02-2373/1 од 15.04.2011.   
 
 
2. ОСОБЉЕ АНГАЖОВАНО НА ПРОЈЕКТУ 
 
2.1. Основни подаци о особама ангажованим на пројекту: 
 
 
 
3. ПАРТНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (уколико је планирано да се пројекат 
реализује у партнерству са другом организацијом) 
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3.1. Основни подаци о партнерској организацији:  
 
Пуно име организације (како је 
наведено у документу о 
регистрацији): 

Град Ниш 

Правни статус организације 
(приложити документацију о 
регистрацији организације): 

Локална самоуправа 

Службена адреса: 7. Јули бр. 2 
Телефон/фах:  
E-mail адреса:  
Контакт особа (име, презиме и 
функција у организацији): 

мр Милош Симоновић, Градоначелник 

 
 
 
4. ПРИКАЗ БУЏЕТA  
 
 
Рбр. Радови/трошкови Јед.мере јединица Цена по 

јединици 
Трош/динара 

1 Трошкови 
легализације 

Укупно 1 12.400.000,00 12.400.000,00

Укупно     12.400.000,00
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6. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА  ПРОЈЕКТА 
 
Ја доле потписани, одговоран за пројекат у име организације подносиоца пројекта, 
потврђујем да су: 
 
(а) информације изнете у предлогу пројекта тачне 
(б) да подносилац пријаве и његови партнери испуњавају све услове из конкурсне 
документације да учествују у реализацији овог пројекта 
(ц) да подносилац пријаве и особе предвиђене за реализацију пројекта имају и 
професионалне компетенције и наведене квалификације 
 
Име и презиме: Соња Веселиновић 
Функција у организацији: Председник Управног одбора 
Потпис:  

 
Датум и место: Ниш, 15.04.2011. 
 
 
7. ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОЈЕКТА – Попуњавају само организације које имају 
партнерство, свака организација појединачно 
 
Ја, доле потписани, у име_______________________________(навести назив 
организације), партнерске организације пројекта потврђујем да сам: 
(а) прочитао целокупан предлог пројекта 
(б) да сам сагласан са садржајем предлога пројекта 
(ц) да сам сагласан са садржајем партнерског споразума који дефинише улогу 
партнерске организације у име које потписујем ову изјаву 
 
Име и презиме: мр Милош Симоновић 
Организација: Градоначелник 
Функција у организацији: 
  

Потпис:  
Датум и место: Ниш, 15.04.2011. 
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Ниша и омогући реализацију пројекта успостављања стратешког партнерства и 
отклони препреке за реализацију инвестиције компаније Бенетон у Нишу. 
 Вредност пројекта је динара 12.400.000,00, а Град Ниш суфинансира пројекат 
у износу од 12.400.000,00 динара. Пројекат траје 1 месец. 
 Средства за реализацију овог пројекта биће предвиђена буџетом Града Ниша 
за 2011. годину. 
 Пројекат је значајан за развој Града Ниша и региона Јужне и Источне Србије, 
па Градско веће Града Ниша предлаже Градоначелнику да донесе Решење о 
реализацији пројекта. 
 
 
Број: 401-1/2011-03 
У Нишу, 18.04.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 


	110418resenje1.pdf
	110418resenje1a

