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На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 
члана 35. Одлуке о буџету Града Ниша за 2012. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
79/2011) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 12.04.2012. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење o прихватању 
реализације и суфинансирању пројектa „Подизање капацитета Слободне зоне ЈУГ“. 
 II Носилац пројекта је Град Ниш, а партнер на пројекту је Обласна развојна агенција 
ЈУГ д.о.о.  Време реализације пројекта је 7 месеци. 
 III Вредност пројекта је 2.035.000,00 динара, ЛЕДИБ пројекат финансира у износу од 
1.500.000,00 динара, а Град Ниш суфинансира пројекат у износу од 535.000,00 динара. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Општи циљ пројекта „Подизање капацитета Слободне зоне ЈУГ“ је стварање 
повољног пословног амбијента за инвестиције и развој МСП предузетништва, повећање 
запослености и јачање конкурентности привреде Града Ниша кроз подизање капацитета 
индустријске зоне. 

Специфични циљеви пројекта су подизање управљачких капацитета, развој и 
подстицање иновативних пракси управљања индустријским зонама у складу са праксом ЕУ и 
побољшање пословног окружења за средња и мала предузећа у Граду, кроз раст стандарда 
квалитета пословне инфраструктуре за производњу и пружање услуга. 

Овај пројекат ће помоћи да Град припреми стратегију развоја Слободне зоне уз 
примену најпогоднијих и најисплативијих развојних инструмената, чиме ће се омогућити 
ефикасно функционисање зоне. 
         Вредност пројекта је 2.035.000,00 динара. Пројекат финансира Програм ЛЕДИБ, а 
Град Ниш суфинансира пројекат у  износу од 535.000,00 динара. Време реализације пројекта 
је 7 месеци. 

Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су буџетом Града Ниша за 2012. 
годину, позиција 225/1, економска класификација 424 - специјализоване услуге. 

Пројекат „Подизање капацитета Слободне зоне ЈУГ“ је значајан за унапређење 
пословног окружења и отварање нових радних места, па због значаја овог пројекта за 
локалну заједницу Градско веће Града Ниша предлаже Градоначелнику да, у складу са 
својим овлашћењима, донесе решење о реализацији и суфинансирању пројекта. 
 
Број: 284-8/2012-03 
У Нишу, 12.04.2012. године       
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
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