
На основу члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008), члана 31 Одлуке о буџету Града Ниша за 2009. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 117/2008 и 46/2009) и члана 39 Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/2008, 4/2009 и 58/2009),

Градско  веће  Града  Ниша,  не  седници  одржаној  дана  27.08.2009.  године, 
доноси

З А К Љ У Ч А К

                   I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о 
суфинансирању и прихватању учешћа у пројекту „Нишки инвестициони форум – НИФ 
2009“.
                  II Носилац пројекта је Центар за развој грађанског друштва PROTECTA,  а 
партнери на пројекту су Град Ниш, Америчка привредна комора AmCham , NALED –
Национална  алијанса  за  локални  економски  развој,  SIEPA –  Агенција  за  страна 
улагања и промоцију извоза.  
                  III  Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 4.358.510,00 
динара.
       

О б р а з л о ж е њ е

Циљ  пројекта  „Нишки инвестициони форум –  НИФ 2009“  је  одржавање 
инвестиционe конференције у Нишу  под мотом „Припрема будућности –  данашњи 
изазов за сутрашњу добит”, која је посвећена могућностима улагања у јужну Србију 
(област нишавског, пиротског и топличког округа).

Нишки инвестициони форум 2009 замишљен је као трајна активност промоције 
добрих пословних прилика у овом делу Србије. Овај привредни сусрет,  представља 
најзначајнији међународни пословни догађај у 2009-ој години, који  ће окупити преко 
200 делегата из света домаћег и интернационалног бизниса, дипломатске заједнице, 
Владе Републике Србије, као и регионалних и локалних власти југоисточне Србије.

Реализацијом  Нишког  Инвестиционог  Форума  –  НИФ 2008  у  октобру  2008. 
године, показали смо да манифестације регионалног карактера могу имати велики 
утицај  и  медијску  пажњу,  како  на  националном,  тако  и  интернационалном нивоу. 
Учесници на овим конференцијама између осталих били су: г-дин Божидар Ђелић 
(потпредседник  Владе  Републике  Србије),  г-дин  Млађан  Динкић  (потпредседник 
Владе  Републике  Србије),  г-дин  Густаво  Наваро  (члан  Борда  директора  Савета 
иностраних инвеститора и директор Холцим-а), г-дин Скип Бурнхитер (потпредседник 
Борда Америчке привредне коморе у Србији и директор Philip Morris International за 
регион југоисточне Европе),  као и градоначелници 10 општина региона из нишавског, 
пиротског и топличког округа.

 Овогодишње  теме  конференције  су  саобраћај и  туризам које  ће  бити 
разматране  кроз  јавне  расправе  и  презентације  од  стране  представника  Владе 
Републике  Србије,  регионалних  и  локалних  власти,  као  и  представника 



међународних финансијских и пословних организација и институција.

Своје присуство до сада су потврдили амбасадор Француске у Србији, Његова 
екселенција Жан Франсоа Терал, амбасадор Бугарске у Србији, Његова екселенција 
Георги Димитров,  амбасадор Аустрије у Србији,  Његова екселенција Клеменс Која, 
директорка Европске банке за реконструкцију и развој г-ђа Хилдегард Гацек.  
Очекујемо потврде и  Министра инфраструктуре, господина Милутина Мркоњића, као 
и  Министра  Економије  и  равномерног  регионалног  развоја,  господина Млађана 
Динкића,  као  и  представника  битних  иностраних,  дипломатских  и  економских 
представништава чије детаље можете наћи у приложеном прегледу.

Укупна вредност пројекта је 10.896.275,00, динара. Учешће Града у пројекту je 
4.358.510,00,   динара, или 40 % вредности пројекта. Средства за реализацију овог 
пројекта  предвиђена  су  буџетом  Града  Ниша  за  2009.  годину,  позиција  207/3, 
економска класификација 424 – специјализоване услуге.
            Пројекат „Нишки инвестициони форум – НИФ 2009“ је значајан за локални 
економски развој града Ниша и јужне Србије, па Градско веће Града Ниша предлаже 
Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, донесе Решење о реализацији 
пројекта. 

Број: 1203-8/2009-03
У Нишу, 27.08.2009. године

                                 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
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