РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

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
79/11) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 101/08, 4/09, 58/09, 25/11 и 27/11),
Градско веће Града Ниша, не седници одржаној дана 05.06.2012. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању учешћа у
пројекту „Логистички центар Слободне зоне у Нишу“, у оквиру Пројекта ЕУ „Програм
подршке развоју инфраструктуре локалне самоуправе“.
II
Пројекат представља израду студије и пројектно-техничке документације, а МИСП би
помогао у изналажењу начина за финансирање извођења пројекта.
III
Носилац пројекта је Град Ниш, а партнери на пројекту су Регионална развојна агенција
„Југ“ д.о.о. и Слободна зона „Југ“ д.о.о.
Образложење
Циљ пројекта је јачање градске инфраструктуре, а нарочито северног дела Слободне
зоне.
Тренутно постојећа Слободна зона Југ упошљава око 7.500 радника, у оквиру фирми
као што су Yura Corporation, Shin Won, Dytech, Benetton, итд.
Даљи развој ће обезбедити предуслове за додатних 400-1.000 радних места.
Главни циљеви пројекта су:
- Привлачење директних страних инвестиција, јачање ДСИ и стога јачање
регионалног развоја;
- Умрежавање домаћих и страних компанија, као и увећање добити;
- Повећање упошљености локалне радне снаге, као и повећање стандарда и радних
услова;
- Повећање конкурентност региона у привлачењу ДСИ;
- Концентрација услуга и потреба на једној локацији кроз интегрисани логистички
центар;
- Прибављање и инсталирање модерних технолошких и техничких програма;
- Јачање људских ресурса;
- Подршка реализацији позитивних економских ефеката и економског развоја, као и
неекономских ван Слободне зоне.

Пројекат „Логистички центар Слободне зоне у Нишу“ 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 пројекта.
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У Нишу, 05.06.2012. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
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