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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 01.07.2009. године, 
доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
                   I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању 
учешћа и суфинансирању пројекта „Комунално инфраструктурно опремање-
канализациони систем-индустријске зоне Север Ниш“. 
                   II Носилац Пројекта је Град Ниш, а пројекат имплементира  Канцеларија за 
локални економски развој. Међународни партнер  града на пројекту је USAD, а локални ЈП 
Дирекција за изградњу града. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Пројекат „Комунално инфраструктурно опремање-канализациони систем-
индустријске зоне Север Ниш“ се реализује у оквиру Програма MEGA и има за циљ 
стварање могућности за отварање нових радих места,  пословну експанзију и одрживост 
постојећих МСП у зони, стварање услова за локални економски развој, кроз комунално 
опремање индустријске зоне, стварање могућности за Greenfield инвестиције које тренутно 
недостају, повећање привлачности града за инвестирање, повећање конкурентности града на 
српском тржишту. 

          Индустријска зона „Север“ која је предмет овог пројекта постоји више од 10 година. 
Налази се поред ауто-пута Ниш-Софија (Коридор, 2 км од аеродрома „Цар Константин“), 
цела зона се састоји од северног и јужног дела. Проблем који индустријску зону „Север“ 
чини делимично функционалном  је недостатак канализације у укупној дужини од 1480 м 
коју треба поставити поред „Чамурлијског пута“који дели северни и јужни део зоне на два 
дела. Остала инфраструктура (струја, вода) већ постоји и њен капацитет подржава 
индустријске активности у тој области. 

         Тренутно 15 локалних компанија ради у северном делу зоне и суочава се са бројним 
проблемима који су директна последица недостатка комплетне инфраструктуре. 

         Имплементацијом овог пројекта Град ће решити три везана проблема који постоје у 
зони „Север“: 1) Побољшање пословања постојећих компанија у северном делу  „ Север“, 2) 
повећан приход у буџету Града из средстава добијених од надокнада за изградњу и 
коришћење секундарне канализационе мреже, 3) Стварање услова за реализацију 
инвестиција у јужном делу  „Север“. 

          Укупна вредност пројекта је 352.057$. Учешће Града у пројекту износи 258.602$. 
USAD финансира пројекат кроз Програм MEGA у износу од 93.455$, за набавку материјала. 
Временски период реализације пројекта је 6 месеци. 



 Средства за реализацију овог пројекта предвиђена су буџетом Града Ниша за 2009. годину. 

           Пројекат „Комунално инфраструктурно опремање-канализациони систем-
индустријске зоне Север Ниш“, је значајан за локални економски развој Града, па Градско 
веће града Ниша предлаже Градоначелнику да у складу са својим овлашћењима донесе 
решење о прихватању учешћа и финансирању пројекту. 
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