На основу члана 37 Одлуке о буџету Града Ниша за 2016. годину („Службени лист
Града Ниша“, број 98/2015), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 15.07.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УЧЕШЋУ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА
„КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ РАДНЕ ЗОНЕ ЛОЗНИ КАЛЕМ I ФАЗА“
I Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројекта „Комунално опремање Радне
зоне Лозни калем I фаза“, чије је суфинансирање одобрено Одлуком о распореду и
коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2016. годину
број: 401-001322/2016-11 од 31.05.2016. године.
II Циљ пројекта је стварање техничких услова за привлачење инвестиција на
територији Града Ниша.
III Носилац реализације пројекта је Град Ниш, а партнер на пројекту је Министарство
привреде Републике Србије.
IV Укупна вредност пројекта је 76.227.024,75 РСД са обрачунатим ПДВ-ом. Град Ниш
суфинансира пројекат изградње средствима у износу од 25.409.008,25 РСД или 40% без
ПДВ-а, а Министарство привреде финансира пројекат средствима у износу од 38.113.512,38
РСД или 60% без ПДВ-а.
ПДВ на укупну вредност пројекта износи 12.704.504,12 РСД и финансира га Град.
V Средства за суфинансирање пројекта су обезбеђена буџетом града Ниша за 2016.
годину, ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, Програмска класификација 0602-0001
Функционисање локалне самоуправе градских општина, функција 620, број позиције 389,
економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти. Ова апропријација намењена је
за учешће Града у реализацији пројеката министарства у износу од 33.333.000,00 РСД.
Средства за ПДВ у износу од 12.704.504,12 РСД, обезбеђена су у буџету града за 2016.
годину, ПРОГРАМ 15- ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, Програмска класификација 0602-0001
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 620, број позиције 387,
економска класификација 482 - Порези, обавезе, казне и пенали у износу од 6.667.000,00 РСД
и Решења о преусмерењу апропријације број 05-586/16-1 од 23.06.2016. године у износу од
8.119.000,00 РСД, па је укупан износ позиције 14.786.000,00 РСД.
VI Овлашћује се Градоначелик Града Ниша да у име Града закључи Уговор о
суфинансирању и учешћу у пројекту са Министарством привреде Републике Србије и
извођачем радова.
VII Налаже се Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и
Управи за финансије изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке да реализују ово
решење.
Образложење
Министарство привреде Републике Србије је у складу са Уредбом о утврђивању
програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2016. годину ( „Службени гласник“
РС број 10/16) расписало Јавни позив за пријаву пројеката за Програм подршке развоју
пословне инфраструктуре за 2016. годину. Град Ниш је по овом позиву пријавио пројекат
„Комунално опремање Радне зоне Лозни калем I фаза“. Одлуком о распореду и коришћењу
средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2016. годину број: 401001322/2016-11 од 31.05.2016. године, Министарство за привреду Републике Србије је
одобрило реализацију наведеног пројекта.

Општи циљ пројекта „Комунално опремање Радне зоне Лозни калем I фаза“ је
стварање техничких услова за привлачење инвестиција на територији Града Ниша.
Специфични циљ пројекта је запошљавање радно способног становништва,
привлачење директних инвестиција и повећање бруто домаћег производа.
Реалазацијом овог пројекта биће изграђена водоводна и канализациона мрежа која ће
бити повезана са водоводним и колекторским системом, а локација Зоне делимично
комунално опремљена за нове инвеститоре.
Носилац реализације пројекта је Град Ниш, а партнер на пројекту је Министарство
привреде Републике Србије.
Укупна вредност пројекта је 76.227.024,75 РСД са обрачунатим ПДВ-ом. Град Ниш
суфинансира пројекат изградње и ПДВ-а средствима у износу од 38.113.512,38 РСД, а
Министарство привреде финансира пројекат средствима у износу од 38.113.512,38 РСД.
Јавне набавке за потребе реализације пројекта спроводи Министарство у складу са
законом којим се уређују јавне набавке.
Реализацијом целокупног пројекта обезбедиће се запошљавање радно способног
становништва и повећање и привлачење нових инвестиција на територији Града.
На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за локално
економски развој Града, Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог
решења.

Број: 754-3/2016-03
У Нишу, 15.07.2016. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
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