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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
 
1.1. ЈУРА корпорација д.о.о. Рача 
 
Током марта 2010. Године представници ЈУРА корпорација д.о.о. Рача посетили су Град 
Ниш где су им презентоване могућности улагања у Граду Нишу. 
 
Дана 23.04.2010. године у присуству Председника Србије, Бориса Тадића и амбасадора 
Републике Кореје, у Нишу је потписан Меморандум о разумевању између Града Ниша, 
Министарства економије и регионалног развоја и ЈУРА корпорација д.о.о. којим је за 
реализацију инвестиције ЈУРА корпорације у Нишу, којом ће бити упошљено минимум 1.500 
радника 
 
Дана 02.06.2010. ради убрзања у реализације инвестиције ЈУРА корпорација д.о.о. у Нишу, 
Градоначелник Ниша упутио је Министру економије и регионалног развоја, Директору 
СИЕПА и надлежнима у СИЕПА писмо у којим их информише о активностима које је Град 
Ниш предузео, иницира убрзање процеса реализације поменуте инвестиције и  предлаже: 

• Посету представника компаније Јура корпорација ДОО граду Нишу, како би 
извршили одабир парцеле за изградњу фабрике . 
• За реализацију пројекта и пружање административне, саветодавне, 
маркетиншке и финансијске подршке, Град Ниш одређује Канцеларију за локални 
економски развој (КЛЕР).  
• Град Ниш је у претходном периоду, покренуо активности за формирање 
Слободне царинске зоне у граду Нишу, која ће обухватити и територију индустријске 
зоне Доње Међурово. Елаборат о економској оправданости формирања Слободне 
царинске зоне је у завршној фази израде, а планирано је да се током лета 2010. 
године и формално поднесе захтев Управи за слободне зоне, при Министарству 
финансија, са којом су већ обављени разговори о брзој и успешној реализацији тог 
процеса. 
 
 

1.2. DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy,  
 
Почетком јуна 2010. Представници компаније DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via 
Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy, посетили су Град Ниш где су им презентоване 
могућности улагања у Граду Нишу. 
 
Након интензивних преговора и достављања детаљних планских, урбанистичких, законских 
и статистичких података, компанија DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via Andrea 
Doria, 15 – 10123 Torino – Italy, обратила се Министру економије и регионалног развоја, г-
дину Млађану Динкићу, Директору Агенција за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) 
г-дину Божидару Лаганину и Градоначелнику Града Ниша Писмом о намерама којим 
потврђују спремност да своју инвестицију реализују у индустријској зони Доње Међурово у 
Нишу. Планирана вредност инвестиције којом ће бити формирано 400 радних места је од 10 
до 12 милиона еура.     
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2. МАКРОЕКОНОМСКИ ОСВРТ 
 

Слика 1. Географски положај Града Ниша и европски коридори 

   

 

Извор: Европска комисија 
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2.1. ЕКОНОМСКИ И ПОЛИТИЧКИ ОСВРТ 

 

Након црногорског референдума одржаног маја 2006. године, на коме су грађани изгласали 

независност Црне Горе, Република Србија је постала независна држава. Нови Устав усвојен 

је у октобру 2006. године, чиме је коначно укинуто друштвено власништво и монопол државе 

над грађевинским земљиштем.  

Према "Извештају о транзицији" Европске банке за обнову и развој (EBRD "Transition 

Report") за 2006 годину, Србија је била не челу региона југоисточне Европе по питању 

брзине спровођења реформи. Крајем 2005. године Београд је проглашен Градом будућности 

јужне Европе. Још похвала стигло је из међународних развојних институција, као што су 

Светска банка и Европска банка за обнову и развој, које су се врло позитивно изразиле о 

Србији у својим извештајима, у којима се примећује интензивно побољшање пословног 

окружења у Србији. У најновијим извештајима Стандард & Поор-а кредитни рејтинг Србије је 

уместо дотадашњом оценом "стабилан", означен као "негативан", и то након пада Владе. У 

извештајима С&П-а је дугорочни рејтинг Србије остао "ББ", док је краткорочни остао "Б". 

Априла 2008. године Србија је с Европском унијом потписала Споразум о стабилизацији и 

придруживању, који је био предмет преговора од 2005. Споразум је од велике важности у 

погледу унапређења трговинских и политичких веза између ЕУ и Србије, те ће свакако 

уцртати пут ка пуноправном чланству Србије у Европској унији. Међутим, спровођење ССП 

ће зависити од оцене Савета министара о томе да ли је Србија остварила пуну сарадњу с 

Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију у Хагу. 

Србија је 2007. године била једна од европских привреда с највишом стопом раста, од 7,5%. 

БДП по глави становника достигао је 5.641 долар, док је просечна месечна зарада износила 

347 евра. Основни замајци развоја били су сектори телекомуникација, грађевине и 

транспорта. Према проценама Републичког завода за статистику, БДП је током 2008 

порастао за 6,1% у односу на претходну годину. Влада Србије процењује да ће у 2009. 

години раст БДП износити између 3,5% и 4%. 

Графикони који следе приказују раст БДП у Србији у периоду између 2006. и 2010. године. 

 

График 1. Реални раст БДП, из године у годину (%) 

 

Извор: НБС, Републички завод за статистику, Банк оф Аустриа 

 

Укупне директне стране инвестиције у Србији су током 2007. године биле међу највишима у 

региону, и износили су око 3,5 милијарде долара, што је приближно рекордном износу из 
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2006. од 3,75 милијарде. У највећем делу овај износ резултат је приватизације и куповине 

приватних компанија, односно, удела у њима. Греенфиелд инвестиције и даље чине мањи 

део укупних директних страних инвестиција, што представља велики изазов за стручњаке за 

планирање макроекономског развоја. У Србији су директне стране инвестиције у првом 

тромесечју 2008. износиле 808 милиона долара, али је нето прилив директних инвестиција у 

трећем тромесечју знатно опао, те је износио тек 134 милиона долара. Од укупне вредности 

инвестиција, више од три петине се односи на улагање у некретнине (23,4%), великопродају 

и малопродају (22%) и прерађивачку индустрију (16%). 

Стопа инфлације је достигла ниво од 10,1% у 2007. години. Упркос рестриктивној монетарној 

политици, циљана стопа инфлације није достигнута у 2008. години. Годишња стопа 

инфлације је на крају трећег тромесечја 2008. износила 10,2%, мада је на самом крају 

године спала на 8,6%, што је ипак било знатно више од пројектованих 3 – 6 процената. 

Према подацима НБС, биће додатно пооштрити монетарну политику како би се отклонили 

притисци које намеће очекивана висока инфлација, раст зарада у јавном сектору и пораст 

цене нафте, наспрам незанемарљиве политичке нестабилности у земљи. 

 

Табела 1. Најважнији индикатори српске привреде 

 

  2006 2007 2008 2009 2010f 

Номинални БДП (млрд евра)  24,3 29,1 33,2 30,8 34,0 

Пер цапита БДП (евра) 3.278 3.948 4.513 4.186 4.620 

Реални годишњи БДП (%)  5,6 7,1 5,5 1,0 3,5 

Годишња инфлација (ЦПИ), еоп,(%)

  

6,6 10,1 6,8 8,5 5,6 

Годишња инфлација (ЦПИ), авг,(%)

  

12,7 6,8 11,1 7,5 6,3 

Стопа незапослености (%)  20,9 18,1 13,3 15,0 14,5 

Званични курс РСД/ЕУР, еоп.  79,8 78,8 89,8 102,0 91 

Званични курс РСД/ЕУР, авг.  84,4 80,0 81,5 96,5 96,5 

2w репо стопа, еоп.  14 10 17 13 10 

Тренутни биланс стања /БДП (%)  -9,8 -13,2 -17,9 -14,7 -13,7 

Директне стране инвестиције % БДП 

  

14,0 5,5 6,2 2,9 6,0 

Биланс буџета /БДП (%)  1,5 1,3 -2,0 -3,0 -2,0 

Јавни дуг/БДП (%)  34,1 28,4 23,3 22 21 

Укупни спољни дуг/БДП (%)  63,6 65,1 66,5 67,6 67,5 

 

Извор: НБС, Републички завод за статистику, UniCredit Group, New Europe Research Network 
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Републички завод за статистику спровео је истраживање о радној снази у Србији током 

октобра 2008. Један од циљева истраживања била је хармонизација методологије с 

најновијим стандардима Евростата (Европске агенције за статистику), чиме се омогућава 

пуна упоредивост добијених одатака с подацима из земаља чланица ЕУ. Резултат овог 

истраживања и ревизије методологије био је пад стопе незапослености с 18,1% (октобар 

2007.) на 14% (октобар 2008.). Стопа незапослености у ужој Србији износила је 13,8%, у 

Војводини 14,2%, док је у Београду била 14,2%. Проценат запослених у Србији у октобру 

2008. године био је 44,2%. Највише запослених било је у ужој Србији – 45,9%, док их је у 

Војводини било 42,6%. Најнижа стопа запослености забележена је у Београду и износила је 

42,1%. 

 

Текући обрачунски дефицит у трећем тромесечју 2008. године достигао је 2.339 милиона 

долара, што је пораст за око 63% у односу на исти период претходне године. Према 

подацима НБС, овај пораст се приписује порасту дефицита у размени робе и услуга, али и 

растућем дефициту у обрачуну зарада. Дефицит у размени робе и услуга порастао је за 

38,1% у односу на претходну годину. Пошто је пораст привредне активности према 

проценама био већи у трећем тромесечју 2008. године, удео текућег обрачунског дефицита у 

БДП је био нижи (17,0%) него у другом тромесечју исте године (21,9%). Удео 

спољнотрговинског дефицита такође је опао с 25,7% у другом тромесечју 2008. године на 

22,7% у трећем тромесечју исте године. 

 

У трећем тромесечју 2008. године укупни платни салдо показао је суфицит од 390 милиона 

долара (2,8% БДП), што је резултирало повећањем резерви страних валута НБС. 
 

 

2.2. ОСВРТ НА ДРУШТВЕНО - ЕКОНОМСКУ СИТУАЦИЈУ У НИШУ 

 

2.2.1. ОСНОВНИ ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Процењени број становника Града Ниша за 2008. годину износи 255.2951. У укупној 

популацији Републике Србије, учествује са 3,43%, а у становништву Нишавског округа са 

67,23%. У последњих 50 година, становништво се увећало 2,3 пута. Градски центар је 

увећао број становника 3,5 пута. У последњој деценији је раст становништва значајно 

успорен и износи 1,9%. 

 

Просечна старост становништва, према последњем попису из 2002. године, је 40,3 године. 

Процентуално учешће старог становништва (65+ година старости) је порасло са 10% на 14% 

између два последња пописа, док се у исто време удео младих до 24 године смањио са 32% 

на 29%. Очекивано трајање живота за децу рођену после 2000. године је 72(м) и 75(ж) 

година. 

 

 

 

                                                           
1
 Одсек за статистику Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града 

Ниша 
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Табела 2: Показатељи старења становништва Ниша 1953 – 2002. година 

 

Показатељ 

Година 

1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 

Индекс старења (60+/0-19) 

(Завод за статистику РС) 

Индекс старења (64+/0-14) 

(УН статистика) 

21,1 

 

18,3 

24,3 

 

18,9 

32,4 

 

30,0 

37,9 

 

35,7 

61,0 

 

50,5 

95,1 

 

97,4 

Средња вредност старости 

становништва 
25 27 30 32 36 39 

 

 

У односу на старосну структуру становништва града Ниша радни контигент чини 69,12% 

укупне популације (више него у Републици Србији: 67,12%, и Нишавском округу: 66,46%). 

Удео деце предшколског и школског узраста износи 15,34% (у Србији 15,69%, у Нишавском 

округу 14,86%), док је удео становништва старог 65 и више година у укупном становништву 

града Ниша 14,93% (у Србији 16,54%, а у Нишавском округу 17,95%). 

 

График 2. Старосна структура становништва Града Ниша, Нишавског округа и Србије (%) 

 

 
 

Према попису из 2002. године, 51,6% становништва града је аутохтоно, 47,4% досељеничко. 

Највећи број је дошао из других општина републике (30%), из нишког региона (10%), из 

бивших република СФРЈ (5%) и из других административних центара (3.5%). Миграције из 

околних села у град су углавном завршене крајем деведесетих година прошлог века. У 

последњој деценији појачане су дневне миграције. Кретање становништва на подручју 

града, поред апсолутног повећања броја становника карактерише: а) механички прилив и б) 

негативни природни прираштај. Иако су вредности ланчаног индекса у периоду 1948-2002. 

година бележиле пад (нпр. са 121,5 у 1961. год. на 102,2 у 2002. години), у овом периоду се 

15,3% 

69,1% 

14,9% 14,9% 

66,5% 

18,0% 
15,7% 

67,1% 

16,5% 

Ниш Нишавски округ Србија 

Млађи од 15 Од 15-65 y.o. Старији од 65 y.o. 



8 

 

становништво увећало готово три пута.2 Између два последња пописа (1991-2002) број 

становника се просечно годишње увећавао за 485 становника (у Републици Србији се 

просечно годишње смањивао за 7.167 становника). Имајући у виду податке о негативном 

природном прираштају од 1997. до данас3, може се закључити да је град и даље изложен 

јаким миграционим струјама. Између два последња пописа досељено је 21.967 лица.  

 

Мрежу насеља у Нишу чине 74 насеља (5 градских и 69 осталих). Од тога 67 насељених два 

насеља (Коритњак и Манастир) у којима више нема стално настањених. Густина мреже 

(једно насеље на 8.06 км2) је готово двоструко већа него густина мреже насеља у Србији 

(једно насеље на 14.2 км2), а просечна величина је готово троструко већа (у Нишу 3.528, у 

Србији 1.218 становника у просеку). Степен урбанизације је 71,1% (мањи у односу на пре 

две деценије када је био 86%) и већи је од просека Србије (56,4%).4 Више од две трећине 

становништва живи у граду. Остало становништво (72.357 становника или 29% укупне 

популације) живи у сеоским насељима. У малим насељима (до 500 становника) живи 10% 

сеоског становништва, у насељима средње величине (500 до 2.000 становника) живи 40% 

сеоског становништва, а преостала половина живи у сеоским насељима са преко 2.000 

становника. Села и приградска насеља заузимају већи део територије Града у односу на 

градско језгро. 

 

Број породичних домаћинстава је 85.269, а у домаћинствима у просеку живи  2,9 чланова. 

Најучесталија су двочлана (26%) и четворочлана (24%), а затим трочлана (22%) и самачка 

(17%) домаћинстава. Око 13% лица старијих од двадесет пет година живи у заједничком 

домаћинству са родитељима. Од укупног броја домаћинстава, једнородитељских 

домаћинстава има 13%. Међу њима је двоструко више самохраних мајки него очева. Расте 

број разведених у поређењу са бројем склопљених бракова.   

 

О животном стандарду домаћинстава нема прецизних података. Процена на основу 

пројекције података са нивоа Републике говори да око 12.000 (14%) домаћинстава живи у 

изразито тешким материјалним условима, 42.000 (50%) домаћинстава има низак животни 

стандард, 18.500 (21%) домаћинстава средњи, 8.500 (10%) домаћинстава има средње 

високи материјални положај и 4.200 (5%) домаћинстава има високи животни стандард.  

 

 

2.2.2. ЗАПОСЛЕНОСТ 

 

Сагледавајући структуру активног становништва на подручју које покрива територију 

Нишавског округа, односно Филијале Ниш, а према  извештају Републичког завода за 

статистику, евидентиран број запослених у Граду Нишу  у свим  секторима делатности је 

78.167 лица и то 61.457 запослених у предузећима, установама, задругама и 

организацијама, а 16.710 приватних предузетника, лица која самостално обављају 

                                                           
2
 Студија развоја локалне економије града Ниша, 2005 

3
 Од 1997 Ниш има негативни природни прираштај у промилима 1997:  – 0,4; 1998: – 1,3; 1999: – 2,1; 

2000: – 1,9; 2001:  – 1,1; 2002: – 2,1; 2003:  – 1,7; 2004:  – 1,3; 2005: – 2,5. (Извор: Статистички 

годишњак града Ниша 2005, Град Ниш, 2006)  
4
 Студија развоја локалне економије града Ниша, 2005. 
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делатност и запослених код њих,5 док је индувидуалних пољопривредника 3.4256 тако да је 

укупан број запослених 81.592. У пар последњих година долази до опадања укупног броја 

запослених од 80.457 у 2005. години на 78.167 у 2007. години (пад за 2,84%), као и броја 

запослених у предузећима, установама, задругама и организацијама од 65.084 у 2005. 

години на 61.457 у 2007. год. (пад за 5,57%). Истовремено је порастао број приватних 

предузетника и лица која самостално обављају делатност са 15.374 у 2005. години на 16.710 

у 2007. години (пораст од 8,69%). Ово је последица приватизације, стечаја и ликвидације 

већег броја друштвених предузећа у протеклих неколико година уз раст приватног сектора и 

запослености у њему. Раст запослених у приватном сектору се огледа и у чињеници да је 

2001. године чак 91,6% запослених у Граду Нишу радило у предузећима и установама а 

свега 8,4% као приватни предузетници, док у 2007. години тај проценат износи 78,6% и 

21,4%, респективно.7  

 

Један од најзначајнијих макроекономских индикатора који говори о стању привреде, је 

индикатор запослености/незапослености. Укупан број запослених у Граду Нишу од 2000. 

године варира, он је 2007. у односу на 2000. годину у порасту. Стопа запослености износи 

60,1% (док је на нивоу Републике Србије 60,4%). Према попису из 1991. године, стопа 

запослености је била 81,2%.8 Највећи број запослених је у привреди (43.600 у 2006. години), 

док је у ванпривреди неколико пута мањи (18.453 у 2006. години). Највећи број запослених је 

у прерађивачкој индустрији, трговини и саобраћају, што је последица секторског учешћа у 

стварању НД.9 

 

Град Ниш бележи високу стопу незапослености.10 Укупан број незапослених је на крају 2007. 

године износио 37.457. Највећи број незапослених је са средњом стручном спремом 

(13.485). Такође, велики је број незапослених и са високом стручном спремом (2.506). 

Највећи проценат незапослених је у старосној доби од 31 до 40 година (24,4%), уз велики 

проценат незапослених младих од 19 до 25 година (21,1%) и од 26 до 30 година старости - 

16,7%. Међу младима највише незапослених има са IV и III степеном стручности, али је 

велики број незапослених и са високом стручном спремом (VII-I).11 

 

Највише незапослених лица је са III и IV степеном стручне спреме, али је и највише 

слободних радних места за тај ниво стручности. Када је реч о високо стручним кадровима 

(VII-I степен стручне спреме), увидом у податке Националне службе запошљавања – 

Филијала Ниш, уочава се да је већи број слободних радних места од броја лица која траже 

запослење (4.396 у односу на 2.601), док код VII-II степена стручности потребе су знатно 

веће од понуде (114 према 50).12  

 

                                                           
5
Статистички годишњак Града Ниша 2007, Град Ниш, новембар 2008., стр. 107. и 108.   

6
 Исто, стр. 260. 

7
 Статистички годишњак Града Ниша 2007, Град Ниш, новембар 2008., стр. 113.   

8
 Студија развоја локалне економије града Ниша, 2005., стр. 14. 

9
 Статистички годишњак Града Ниша 2007, Град Ниш, новембар 2008., стр. 107. и 108. 

10
 Видети табелу 8, Анекс 1.  

 

12
 Извештај о пословању за 2006. годину, Национална служба за запошљавање, Филијала Ниш, 

јануар 2007. 
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Иако постоји потреба за високо стручним кадровима, постоји несразмера у понуди и тражњи 

са становишта појединих занимања, што указује на недовољно праћење потреба привреде 

за појединим профилима од стране образовних институција. Наиме, највише незапослених 

са VII-I степеном стручне спреме има међу дипломираним економистима, правницима и 

докторима медицине, док код IV степена стручне спреме, међу незапосленима преовлађују 

матуранти гимназије, економски техничари, продавци и фризери. Такав тренд се задржао и 

до данас.  

 

Просечне зараде запослених радника су испод републичког просека како укупно, тако и за 

привреду (укупне зараде - Град Ниш у 8/2009 износиле су 27.255,00, а у Републици Србији 

31.338,00 динара).13 У односу на делатности, највећи просек зарада је у ванпривреди и то у 

финансијском посредовању, здравству и државној управи. Прерађивачка индустрија, као 

делатност са највећим учешћем у стварању НД и највећим бројем запослених, има низак 

ниво просечних зарада. Трговина, туризам и саобраћај као водеће терцијарне делатности 

имају такође веома низак просек зарада. 

 

Стопа незапослености је близу 40% активног становништва. Готово 19,9% становништва 

града живи од пензија и других трансфера. У Републици Србији тај проценат је 20,2 а у 

Нишавском округу 20,7. Удео ове категорије становника се повећао за 6,1% у 2002. години у 

поређењу са 1991. Удео зависног становништва је 34,3% (у Републици Србији 34,5%, у 

Нишавском округу 34,3%).14 Он је опао за 4,4% од 1991. године. Удео пољопривредног 

становништва у укупном становништву је 2%, а учешће активног пољопривредног 

становништва у укупном активном становништву је 3,2%. Индекс економске зависности се 

повећао  од 114 у 1991. године на 119 у 2002. години.  

 

 

2.2.3. ОБРАЗОВАЊЕ СТАНОВНИШТВА 

 

У образовној структури становништва града Ниша старог 15 и више година, према попису из 

2002. године, доминира становништво са завршеном средњом школом са 44,9% (на нивоу 

Републике 41,1%, на нивоу Нишавског округа, 38,6%), затим становништво са основним 

образовањем 19,1% (РС: 23,9%, Нишавски округ: 21,7%), док становништво са вишом и 

високом стручном спремом чини 15,6% становништва (РС: 11%, Нишавски округ: 11,6%).15 

Велики удео становништва на нивоу основног и ниже од основног образовања (мада нешто 

повољнији од републичког просека) указује на потребу већег ангажовања на образовању 

становништва кроз различите програме дошколовавања, доквалификације, 

преквалификације и перманентног образовања. 

 

 

 

 

                                                           
13

 Одсек за астатистику Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града 
Ниша 
14

 Статистички годишњак града Ниша за 2005. годину, Град Ниш, 2006. 
15

 Прерачунато - Статистички годишњак града Ниша за 2005. годину, Град Ниш, 2006. стр. 175. и 
176.  
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График 3. Становништво (+15 година старости) према образовању 

 

 
 

 

2.2.4. ЕКОНОМСКИ ПОДАЦИ 

 

Листа развијених индикатора са детаљним објашњењима дата је у Анексу 1. Прикупљени и 

анализирани подаци указали су на стање и трендове приказане у наставку. 

 
Национални доходак је економски појам који подразумева новонасталу вредност у 

привреди одређеног региона у току посматраног временског периода, најчешће једне 

године. Национални доходак се користи се као агрегатни показатељ достигнутог степена 

развоја привреде. Према новом методолошком концепту Републичког Завода за Статистику 

категорија националног доходка, као и категорија домаћег бруто производа се не води на 

нивоу локалних самоуправа (општина и градова), после 2005 године. 

Међутим, подаци о кретању националног доходка и његово поређење са републичким  

просеком до 2005. године омогућује нам да одредимо место Града Ниша у целокупној 

привреди Републике Србије, као и потенцијале за даљи привредни развој. 

Национални доходак по глави становника Града Ниша у посматраном периоду од 2002. до 
2005. године увек је био виши у односу на републички.  У периоду од 2002. до 2003. 
национални доходак по глави становника у  Републици бележио је већи раст од оног на 
градском нивоу тако да је почетком 2003. године постојала незнатна разлика између 
показатеља на градском и републичком нивоу. У 2003. години и даље, национални доходак 
на градском нивоу има много већи раст од оног на републичком нивоу тако да на почетку 
2005. године долази до разлике од 26.496 динара у корист националног дохотка по глави 
становника посматрано за градски ниво. 
 
Ови показатељи нам указују на велику развојну шансу привреде Града Ниша, на 
тенденцију даљег развоја, посебно сектора МСП и предузетништва. 
 

19,1% 

44,9% 

15,6% 

21,7% 

38,6% 

11,6% 

23,9% 

41,1% 

11,0% 

Ниш Нишавски округ Србија 

Средња школа Факултет Основна школа  
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Упоредним приказом удела одређених делатности у формирању националног дохотка на 
нивоу републике и града настоји се указати на одређене предности и недостатке на 
градском нивоу. Из табела и графикона датих у анексу може се уочити да нема велике 
разлике у структури  националног дохотка на градском и републичком нивоу. У оба случаја 
доминантан удео у структури има прерађивачка индустрија и трговина. Подаци одсликавају 
и одређени тренд раста или пада процентуалног удела одређених делатности у 
посматраном периоду од 2002. до 2005. године. 
 
Просечна бруто зарада према статистици бележи константан успон од 2002. до 2008. 

године, упоредо са растом просечне бруто зараде у републици. Може се приметити да се 

разлика у просечној бруто заради на републичком и градском нивоу повећава из године у 

годину.  

 

График 4. Просечна бруто зарада (у динарима) 
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Упоредном анализом националног дохотка, у коме Град Ниш далеко надмашује Републички 

просек и просечне бруто зараде где Град Ниш заостаје, долазимо до закључка да се већи 

део новостворене вредности троши на акумулацију и општу потрошњу, што би требало да 

буде значајан покретач развоја нишке привреде у наредном периоду. Међутим, са друге 

стране нижи ниво просечне бруто зараде у Граду се може протумачити и као последица 

посрнуле индустрије града, где велики удео у формирању националног доходка остварује 

Дуванска индустрија Ниш, где су остали ''гиганти'' углавном у предстечајној фази или је 

поступак стечаја у току. 

 

Анализом запослености по секторским делатностима, добија се једна комплетна 

слика о структури запослених по привредним гранама У 2002. години доминантним уделом 

запослених имала је прерађивачка индустрија, са 31,53 % запослених на територији Града 

Ниша. У периоду од 2002. до 2008 године уочен пораст удела предузетника и лица које они 

запошљавају, тако нпр учешће ове друге категорије у броју запослених у 2002. години била 

је 9,87%, док је у 2008. години тај проценат био знатно већи и износио је 21.64%. На основу 

наведеног, предузетници и лица које они запошљавају преузели су прво место у 

процентуалном уделу запослених по секторским делатностима. Позитивне последице 

оваквих промена могу се наћи у интензивној кампањи и намери, државе и локалних 
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заједница, многобројних НВО и развијених земаља ЕУ,  да подигну свест људи о 

могућностима и потенцијалима предузетништва. 

 

Стопа незапослености на подручију града у периоду од 2002. до 2008. године  била је већа 

од републичке стопе незапослености осим у два посматрана периода и то у 2004. и 2005. 

години. Уколико посматрамо само прву и последњу годину и серији може се уочити да је 

разлика у проценту незапослености између града и републике у 2002. години била 3.13%, 

док се у 2008. години та разлика увећала на 5,1%.  Посматрајући графикон може се уочити 

да је период од 2006 до 2008. године обележен стагнацијом процента незапослених за 

благим падом у другој половини 2007 године. С обзиром на ефекте светске економске кризе 

у подаци из 2008 и 2009. години показаће улазни тренд процента незапослености како на 

нивоу града тако и на нивоу републике. 

 

График 4.Стопа незапослености 

 

 
За оцену економских резултата неке привреде или региона, један од најрелевантнијих 

показатеља јесте темпо привредног раста. Он показује којом брзином привреда региона 

излази из једног стадијума развијености и улази у нови. 

 

Табела 3. Народни доходак (2005. година) 

 

 
Укупно, 

у хиљ. дин. 

По становнику  
(Per capita)

 

у дин. 
Ниво, Република 

Србија=100 

Република Србија,  918 732 972 123 473 100,0 

Нишавски округ 45 036 985 118 807 96,2 

Град Ниш 37 974 652 149 971 121,5 

Ниш-Медиjана  ... ... ... 

Ниш-Нишка Бања, 845 099 54 944 44,5 

Ниш-Палилула ... ... ... 

Ниш-Пантелеј ... ... ... 

Ниш-Црвени Крст ... ... ... 



14 

 

Алексинац 3 320 292 59 566 48,2 

Гаџин Хан 1 120 302 115 782 93,8 

Дољевац 733 239 38 716 31,4 

Мерошина 806 845 55 868 45,2 

Ражањ 438 362 41 594 33,7 

Сврљиг 643 293 38 928 31,5 

 

Извор: Статистички годишњак Града Ниша 2007, Град Ниш, новембар 2008, стр. 288. 

 

 

Град Ниш учествује са 4,13% у стварању укупног НД (народног дохотка) Србије, а са 84,31% 

у стварању народног дохотка Нишавског округа. Укупан допринос осталих општина 

Нишавског округа стварању народног дохотка Републике Србије (Алексинац, Гаџин Хан, 

Дољевац, Мерошина, Ражањ и Сврљиг) је изузетно низак, са тенденцијом даљег опадања.  

 

Табела 4. Народни доходак по облику својине и Per capita (у хиљадама динара) 

 

Год. Укупно 

По облицима својине По становнику 

друштв. 

својина 

приватна 

својина  

задружна 

својина 

мешовита  

својина 

државна  

својина 

у 

динарима 

ниво 

просек 

РС=100 

1996. 1 874 025 946 287 493 816 9 757 424 165 - 7 443 140,2 

1997. 2 447 008 
1 128 

986 
712 013 7 921 598 088 - 9 718 139,0 

1998. 3 410 206 
1 333 

798 
961 859 19 297 997 042 98 210 13 559 132,7 

1999. 4 185 970 
1 626 

804 
1 403 557 55 624 1 004 866 95 119 16 670 102,8 

2000. 9 245 483 
2 696 

445 
3 163 491 135 503 2 310 117 939 927 36 908 104,0 

2001. 15 798 950 
6 867 

222 
5 227 069 133 592 3 723 415 -152 348 63 120 109,5 

2002. 21 964 017 
7 975 

843 
7 676 401 156 871 5 810 664 344 238 87 646 114,8 

2003. 23 497 852 
2 343 

552 
9 055 794 119 435 

10 907 

094 

1 071 

977 
93 482 105,9 

2004. 35 693 779 
2 749 

951 

12 630 

785 
132 474 

18 097 

455 

2 083 

114 
141 568 119,0 

2005.  37 974 652 576 699 
31 253 

037 
90 891 2 760 533 

3 293 

492 
149 971 121,5 

 

Напомене:  

1 Колона Приватна својина обухвата предузећа, газдинства и радње. 
2 Подаци за 2005. годину обрачунати без ПДВ-а, нису упоредиви са претходном годином. 
 

Извор: Статистички годишњак Града Ниша 2007, Град Ниш, новембар 2008, стр. 121. 
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Народни доходак који потиче из друштвеног сектора последњих година опада (са 

6.867.222.000 динара у 2001. години на 576.699.000 динара у 2005. години), а у приватном 

сектору расте (са 5.227.069.000 динара у 2001. години на 31.253.037.000 динара у 2005. 

години). Учешће друштвене својине у стварању НД расте све до 2002. године када је он 

достигао вредност од 7.975.843.000 дин, да би већ наредне године рапидно почео да пада 

на 2.343.552.000 дин. НД приватног сектора био је у благом порасту до 1999. године да би 

након тога почео значајно да расте и 2005. године достигао вредност од 31.253.037.000 дин. 

Овакав тренд је последица убрзане власничке трансформације (приватизације) у граду 

Нишу последњих година. Последње деценије НД по становнику је изнад просека Републике 

Србије. НД по глави становника у граду Нишу је почетком 1990-тих опадао у односу на 

републички просек  а последњих година бележи постепени раст (5,9% у 2003. години, 19% у 

2004. години и 21,5% у 2005. години).  

 

 

2.3. ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ 

 

 

У Републици расте поверење инвеститора за финансирање српске привреде (График 5.). 

Уочава се значајан пораст страних инвестиција у 2006. години. С обзиром на низак стандард 

и ниске личне дохотке грађана, Србија представља погодно тло за улагање, јер је радна 

снага најконкурентнија у односу на околне земље (График 6). 

 

График 5. Стране инвестиције у Србији (у милионима $) 
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График 6. Компаративна предност ниске цене радне снаге у Србији (просечна месечна 

примања у $) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макроекономска стабилност представља један од најважнијих услова који дефинишу 

повољно пословно окружење. У поређењу са земљама у окружењу Србија има највећи 

проценат радно активног становништва које говори енглески језик, што је значајна 

компаративна предност у случају уласка страних компанија (График 7.). 

 

График 7. Процентуални приказ популације која говори енглески језик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфлација на годишњем нивоу представља значајан показатељ економске стабилности 

пословног окружења и предуслов је за развој бизниса (График 7.).  За развој бизниса и на 

стварање повољног пословног окружења значајан утицај има пореска политика државе 

(График 8.).

334
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Табела 5. Годишња инфлација у периоду 2000. – 2008. година 

 

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 

111,90% 40,10% 14,80% 7,80% 13,70% 17,70% 6,60% 10,10% 6,80% 

 

График 8. Упоредни приказ пореза на добит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На повољност пословног окружења поред макроекономских утицаја, као што је национални 

ниво ингеренција, утиче и спремност локалне самоуправе за развој одређених сектора 

привреде. 

 

Општине, као јединице локалне самоуправе имају улогу кључног локалног партнера у 

повезивању различитих институција, организација и предузећа, чиме могу утицати на 

унапређење привредног развоја.  

 

Улога општина у економском развоју у досадашњој пракси је прилично мала. Општинске и 

градска власт немају адекватне ингеренције у овој области. За то постоји неколико разлога: 

(I) Уставом и Законом о локалној самоуправи нису предвиђене велике компетенције општина 

у овој области; (II) Главне економске функције у Србији су централизоване на републичком 

нивоу, што оставља мало простора за активности општина у области економије 

(приватизација, фонд за развој, капиталне инвестиције, буџетски приходи). Процес 

децентрализације и регионализације, посебно у сфери економског развоја, још увек није 

спроведен. Модел “одозго на доле” одлучивања преовладава у функционисању готово свих 

институција; (III) Ограничени локални буџети онемогућавају директне инвестиције у 

економски развој, посебно у мањим и мање развијеним општинама; (IV) Недостатак 

институција за локални економски развој (локалних “micro-finance” институција, локалне 

државне асоцијације за обезбеђивање кредита, небанкарских институција за развој 

локалних “клaстер”-а МСПП, техничке помоћи, програма самозапошљавања, повезивања 

(братимљења) општина, образовање и обуку); (V) Ограничени број и способности локалних 

кадрова и капацитети општине; (VI) Политичка нестабилност и сталне промене локалних 
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власти, као и недостатак мотивације за рад на дугорочном економском развоју; (VII) 

Неповољни услови за бржи економски развој у Србији и (VIII) Републички закони који 

ограничавајуће делују на локални економски развој: Закон о средствима у државној својини, 

Закон о приватизацији (само 5% приватизационих прихода припада општинама), Закон о 

банкама, итд. 

 

Основни проблеми за подстицај бољем пословном окружењу могу се сублимирати на 

следећи начин: високе локалне таксе и надокнаде, велика неликвидност у привреди, 

неефикасност локалних власти у издавању различитих дозвола, недостатак локација за 

изградњу са одговарајућим урбанистичким дозволама, проблем власништва над градским 

грађевинским земљиштем у случају страних директних инвестиција, неадекватно 

разумевање потреба предузетника, неефикасни рад судских органа у појединим привредним 

споровима, корупцију, неодговарајуће процедуре у јавним набавкама, подршка 

предузетницима је више вербална, него реална. 

 

Хармонизација закона у Србији са регулативом ЕУ ће сигурно створити повољније пословно 

окружење за економски развој, посебно развој МСПП, бржу приватизацију и 

реструктурирање, као и раст пољопривреде и унапређење развоја села. 

 

Општинама у Србији недостаје политика и планови за локални економски развој, као и 

разумевање потребе за успостављањем партнерских односа у промоцији локалног 

економског развоја. Општинским службеницима или изабраним лицима недостаје 

образовање из ове области, изузимајући поједине случајеве, када су програме обуке 

спроводиле неке невладине организације (НВО), донатори или Агенције за развој МСП. 

Позитивни помаци су формирање Канцеларије за локални економски развој – КЛЕР, 

Регионалног центра за развој малих и средњих предузећа и предузетништва у Нишу, Бизнис 

инкубатор центра Ниш и формирање Центра за женско предузетништво у РПК Ниш.  

 

 

2.4. ПРИВРЕДНА СТРУКТУРА 

 

Анализирајући привредну структуру града Ниша према тросекторском моделу уочава се да 

терцијарни сектор партиципира са највећим процентом у стварању НД, а затим индустрија и 

пољопривреда код којих је тај проценат нижи. Учешће терцијарног сектора далеко је испод 

нивоа неких европских градова сличне величине, што се посебно односи на допринос 

туризма у укупном дохотку. 

 

Прерађивачка индустрија заузима доминантно место у стварању НД (са 49,1% у 2005. 
години), а затим следе трговина на велико и мало и саобраћај (са 23,5% и 9,7%, 
респективно). Од осталих делатности једино је значајније још учешће грађевинарства 
(учествује у стварању НД са 5,1% у 2005. години), а занимљиво је веома ниско учешће 
пољопривреде, лова, шумарства и водопривреде (са 3,9%), као и изузетно низак допринос 
угоститељско-туристичких капацитета у стварању НД (2,0%), што указује на горе поменути 
мали допринос туризма укупном развоју града Ниша. 
 
Међутим, индикатори као што је локацијски коефицијент јасно показују однос између 
локалне и националне еконимије, тачније идентификује специјализацију локалне економије 
за поједине привредне делатности. На основу локацијског коефицијента Града Ниша јасно 
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се види опадање значаја прерађивачке индустрије која је 2002. године била једна од 
привредних грана у којој је постојала базична запосленост и њено свођење на 
задовољавање већине локалних потреба. Свакако, да би детаљнијом анализом структуре 
прерађивачке индустрије установили да су поједине гране прерађивачке индустрије од 
великог значаја на националном нивоу. На основу локацијског коефицијента се види и јасно 
померање тежишта привредних активности ка трећем – услужном сектору који постепено 
постаје све доминантнији на територији Града Ниша. Подаци добијени на основу локацијског 
коефицијента запослености нам указују да Град Ниш има одличне предиспозиције да 
постане кључни логистички и административни центар региона. 
 
Такође, иако показује тенденцију раста, предузетништво на територији Града Ниша још увек 
није достигло ниво Републике Србије, и овај сегмент треба и даље подстицати. 
 
 

2.4.1. ИНДУСТРИЈА 
 

Индустрија у Србији је између 1989. и 2000. год. забележила драстичан пад од 50%.  Данас, 

традиционално продуктивни извозни сектори обраде метала, машинство и опрема, израда 

текстила, обућа и производи од коже, послују са мање од 25% нивоа на којем су били 1989. 

године. При томе, нема доказа о значајнијим променама индустријске производње у 

четворогодишњем периоду од 2000. до 2004. год.16 

 

Општи ниво индустријске производње у Нишу је низак. У 2004. години у односу на 1990. год. 

износио је 45%. Највећи пад физичког обима индустријске производње био је у 1993. години 

-37% и 1999. године -25,6%. У периоду 1994. - 1998. год., индустријска производња је расла. 

Ланчани индекси индустријске производње показују тенденцију сталног опадања, тако да је 

укупна индустријска производња у 2004/03 опала 17,9%, а у 2005/04 за 8,1%, у 2006/05 за 

2,3%, у 2007/06 за 3,7%17 и у 2008/07 за 5,5%. 

 

У периоду 1995. – 1998. године забележен је раст ланчаних индекса индустријске 

производње (од 87,1 на 124), да би већ наредне 1999. тај индекс пао на 70,8 што је у 

највећој мери последица ратних дешавања. Године 2000. је индекс поново у порасту (133,4), 

2001. у паду (91), 2002. у порасту (121,7), 2003. у паду (97,7), итд., да би 2007. у односу на 

2006. био поново у паду (96,3) и тако стално циклично.18 Ово је поред осталог, индикатор 

озбиљних структурних проблема у којима егзистира привреда Ниша, али и Србије 

последњих деценија. 

 

 

2.4.2. ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 
МСПП имају важну улогу у економији Републике Србије, нарочито ако се има у виду учешће 
овог сектора у: 

1. Укупном броју предузећа (99,8%) и запослених (65,5%; у сектору МСПП од 2004. До 
2007. године отворено је око 149.000 нових радних места); 

                                                           
16

 Стратегија подстицања и развоја страних улагања (2006. год.), стр. 11. 
17

 Статистички годишњак Града Ниша 2007, Град Ниш новембар 2008, стр. 129, Видети табелу 4, 
Анекс 1. 
18

 Статистички годишњак Града Ниша 2007, Град Ниш, новембар 2008, стр. 127., 128. и 129. 
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2. Промету (67,6%), у бруто домаћем производу (око 36%), бруто додатној вредности 
(БДВ - 58,3%), профитабилности  (38,6%) и продуктивности у пословању; 

3. Извозу (50,2%), увозу (64%) и инвестицијама (51,2%) у нефинансијском сектору;  

4. Микро предузећа доминирају у сектору МСПП са учешћем од 95,6% укупног броја и 
запошљавају скоро 50% укупног броја запослених.19 

 
Последњих десетак година број приватних предузетника и запослених код њих непрекидно 

расте, као последица горе поменуте приватизације друштвених и државних предузећа што 

се најбоље види из табеле 6. 

 

Табела 6. Број и зараде приватних предузетника, лица која самостално обављају делатност 

и запослених код њих 

 

Година Број приватних 

предузетника, 

и запослених код њих 

Месечна нето зарада, дин. Радили у току године 

(просечан број месеци) 

приватни 

предузетници 

запослени приватни 

предузетниц

и 

запослени приватни 

предузетници 

запослени 

1998 4 680 1 365 1 750 1 300 12 12 

1999 4 720 1 378 2 500 1 800 12 12 

2000 5 628 1 693 4 630 3 330 12 12 

2001 6 044 1 845 7 680 5 530 12 12 

2002 5 850 6 253 9 014 6 400 12 12 

   2003 
1)

 6 234 6 292 9 659 6 528 12 12 

2004 6 539 6 467 9 756 6 738 12 12 

2005 7 314 7 209 15 416 8 087 12 12 

2006 8 663 9 205 16 495 12 150 12 12 

2007 9 716 10 240 17 846 13 680 12 12 

1)
  Корекција података за 2003. годину извршена је на основу дописа Министарства финансија, 

 Регионалног центра Ниш, Филијале Ниш од 19.05.2005. и 25.05.2005.. 

Извор: Статистички годишњак Града Ниша за 2007., Град Ниш, нов.2008., стр. 153. 

 

У периоду 2000 – 2007. година, број регистрованих и активних малих и средњих предузећа 

(МСП) константно је растао и у Нишу и у Србији. Сектор МСПП партиципира са релативно 

малим уделом у привреди Ниша. У 2004. години било је 2.327 МСПП у Нишавском округу, 

што је 99,1% укупног броја предузећа у Нишу. Истовремено, МСПП у Нишу репрезентују 

25,97% укупног броја малих фирми у Србији, односно 3,49% свих фирми у Србији.20   

 

Растући број регистрованих радњи протекле деценије показује развој предузетништва у 

Нишу. Овај број је перманентно растао, од 5.850 у 2002. години, на 9.716 у 2007. години. 

Такође је растао и број запослених у њима који према подацима за 2007. годину (без 
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власника) износи 10.240. Највећи број радњи и запослених у радњама је у сектору трговине 

(4.116 радњи - 42,36% и 6.118 запослених) и у занатству (3.321 радњи - 34,18% и 2.897 

запослена).21 Ови подаци се најбоље могу сагледати из следеће табеле. 

 

Табела 7. Самостални лични рад средствима у својини грађана 

 

 2002 2003 
1)

 2004 2005 2006 2007 

1. Занатство       

    - број радњи, 2 580 1 699 1 693 1 997 2 875 3 321 

    - број запослених (без власника) 1 410 962 1 894 2 163 2 587 2 897 

2. Угоститељство,       

    - број радњи 455 473 505 572 636 657 

    - број запослених (без власника)) 810 547 563 625 954 1 054 

3. Самосталне професионалне делатности       

    - број радњи 342 413 498 513 957 1 052 

    - број запослених (без власника) 49 62 76 96 152 171 

4. Превозништво        

    - број радњи (превозника)  629 711 722 786 520 570 

    - број запослених (без власника)) … - - - - - 

5. Трговина,       

     - број радњи  1 844 2 938 3 121 3 446 3 675 4 116 

     - број запослених (без власника) 3 984 4 721 3 934 4 325 5 512 6 118 

1)
  Корекција података за 2003. годину извршена је на основу дописа Министарства финансија, 

 Регионалног центра Ниш, Филијале Ниш од 19.05.2005. и 25.05.2005.. 

Извор: Статистички годишњак Града Ниша за 2007., Град Ниш, нов. 2008., стр. 154. 

 

 

Структура средстава и капитала МСПП у Нишу је генерално незадовољавајућа. Доминантно 

учешће у средствима имају обртна средства (62,25%), док стална средства учествују свега 

са 34,75%.  

 

Као што се може уочити из претходног, у граду Нишу стално расте број приватних 

предузетника и запослених код њих, који је у 2007. години достигао 9.716 радњи односно 

10.240 запослених. Доминантан сектор приватних радњи јесте трговина са 42,36%, и 

занатство са 34,18%, који запошљавају и највећи проценат радника. Може се рећи да је 

таква структура сектора малих приватних предузећа присутна и у Србији у целини, док у 

земљама Централне и Источне Европе преовлађују предузећа у сектору индустрије. 

 

Влада Србије је главна институција која је одговорна за стимулисање и безбедност бизнис 

окружења које доприноси развоју сектора МСПП. У том циљу, Влада је  усвојила Стратегију 

развоја конкурентних малих и средњих предузећа за период од 2008. до 2013. године. 

Стратегија доприноси даљем јачању и ефикасном коришћењу развојних потенцијала 
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сектора МСПП, што ће се позитивно одразити на економски раст Републике Србије. Такво 

усмерење треба да допринесе повећању конкурентности и извоза, даљем јачању 

иновационих капацитета предузећа, динамичнијем расту запослености и равномернијем 

регионалном развоју. Успешно спровођење Стратегије обезбедиће остваривање следећих 

резултата:  

1) већи број нових предузећа која успешно опстају у првим годинама пословања;  

2) бржи укупни раст и развој сектора МСПП, са динамичнијим претварањем 
микропредузећа у мала и малих у средња предузећа;  

3) повећање извоза и значајно побољшање спољнотрговинског биланса;  

4) вишу стопа запослености висококвалификоване радне снаге - трајна упосленост;  

5) равномернији регионални развој.22 
 

Република Србија је последњих година учинила значајан напредак у пружању подршке 
развоју сектора МСПП. Укупно предвиђена средства за директну подршку МСПП сектору  за 
2008. годину износила су око 20 милијарди динара или нешто више од 240 милиона ЕУР. Ова 
средства реализују се кроз активности МЕРР, ФРРС, РАМСПП, СИЕПА, АОФИ, НСЗ, а биће 
усмерена на пружање финансијске и нефинансијске помоћи. У оквиру финансијске подршке 
МСПП, најзначајнији напредак остварен је реализацијом кредитне линије за почетнике (start 
– up) преко ФРРС и РАМСПП. У 2007. години реализована вредност кредита је износила 
преко 1,2 милијарде динара, због чега је у 2008. години за ове намене обезбеђено 2,2 
милијарде динара. При реализацији ове кредитне линије, по први пут је примењен 
децентрализован начин прикупљања и обраде кредитних захтева. РАМСПП је преко мреже 
регионалних агенција и својих локалних канцеларија промовисала ову кредитну линију и 
информисала потенцијалне предузетнике о кредитним условима, вршила процену 
предузетничких потенцијала заинтересованих, спровела обуку за израду бизнис плана, а 
такође помагала при попуњавању кредитних захтева. Тиме је извршено обједињавање 
финансијске и нефинансијске подршке МСПП кроз услуге РАМСПП.23  
 
У банкарском сектору је последњих година дошло до раста кредитне понуде намењене 
сектору МСПП, при чему је остварена и добра територијална покривеност. Без обзира на 
раст понуде, услови кредитирања су и даље неповољни, посебно са аспекта цене капитала, 
средстава обезбеђења и компликованих и скупих процедура и различитих методологија при 
подношењу кредитних захтева. Стога је влада Републике Србије предузела мере у погледу 
субвенционирања пословних банака које дају кредите предузетницима за финансирање 
инвестиција и пословања уз стимулативне каматне стопе. Посебно су значајни кредити за 
инвестиције-дугорочни, са каматном стопом од око 6% и роком отплате 3-5 година и 
периодом почека од 6-12 месеци. 
 
На локалном нивоу постоји неколико пројеката (реализованих или су у процесу реализације) 

усмерених на предузетништва и развој МСП у Нишу: (I) Подршка развоју МСПП, финансиран 

од стране донатора; (II) LEDIB пројекат (Local Economic Development In Balkan) усмерен на 

јачање компаративних предности предузећа; (III) Бизнис инкубатор центар (БИЦ). Корисници 

овог инкубатора су предузетници, тј. “start up” - мала и средња предузећа – 14 власника 

МСП и преко 100 запослених. Развојни пројекти, финансирани од страних донатора и 

фондација, су од изузетног значаја за локалну привреду: бизнис инкубатора за индустријску 
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производњу (поменуто је да у оквиру „MIN Holding Co.“ је почело да ради 14 МСП – “start up”-

ова), кластери фирми у текстилној и грађевинској индустрији, ИЦИТ – Иновациони центар за 

развој информационих технологија при Машинском факултету у Нишу, пројекти 

микрокредитирања МСПП, и слично.   

  

У јануару и фебруару 2009. године, у организацији USAID-а у Србији, односно MEGА 

програма,24 спроведена је анкета међу послодавцима Ниша у циљу прикупљања 

информација о мишљењу привредника о укупној пословној клими у граду. Ова анкета је део 

активности у процесу стратешког планирања и израде акционих планова економског развоја 

на нивоу локалне заједнице, тј. Града Ниша. Анкета је обухватила 71 предузеће, са укупно 

9.731 запослених радника. Сматра се да је без обзира на мали узорак, резултат анкете 

довољно релевантан за добијање слике о ставовима привредника о општој пословној клими 

у граду. Од 71 анкетираног предузећа 68 је у већинском домаћем власништву, а само 2 

предузећа су у већинском страном власништву. Највећи број анкетираних фирми (48) се 

бави производњом, 12 фирми се бави трговином, 9 грађевинарством, а само 2 услугама. У 

узорку преовладавају мала предузећа, с обзиром да 47 предузећа има мање од 50 

запослених, 13 предузећа имају између 50 и 250 запослених и 9 предузећа је са преко 250 

запослених.25   

 

Неки од резултата анкете јесу следећи:26  

 Анкетирана предузећа планирају благи раст промета у 2009. години од око 10,9% и то 
у свим секторима осим у сектору осталих услуга, где сматрају да ће им промет опасти 
за 10%. 

 Своје пословање ова предузећа углавном обављају унутар региона (41%) као и 
унутар остатка Србије (43%). Од укупног промета свега 16% отпада на пословање са 
иностранством. При томе, са земљама Балкана остварује се око 8% укупног промета, 
са остатком Европе додатних 7%, а са ваневропским земљама само 1% укупног 
промета. 

 Од 71 анкетираног предузећа 39 планира инвестиције ради проширења свог 
пословања у Нишу, 25 предузећа разматра ову могућност, док свега 7 предузећа не 
планира инвестиције. При томе, већина инвестиција ће бити реализована током 2009. 
године, а само мањи број предузећа ће реализовати инвестиције током 2010. и 2011. 
године. Предузећа која планирају инвестиције очекују да ће укупна вредност 
инвестиција износити 2,830 милијарди динара (или око 30 милиона евра). Ове 
инвестиције би требало да отворе 1.100 нових радних места. Чак 18 предузећа 
планира, а 17 разматра могућност инвестирања ван територије града Ниша. Мало 
тржиште и долазак конкурената на тржиште Ниша су главни разлози инвестирања 
ван територије града. 

 Један од показатеља пословне климе у граду је и податак да 7 предузећа планира, а 
још 9 размишља о измештању дела или целокупног пословања са територије 
општине, а као разлози се наводе повољнија пословна клима у другим местима, 
промене тржишних услова, транспорт, неадекватан простор и лош рад служби 

                                                           
24

 Упитник – Мишљење привредног сектора у Граду Нишу, анкету спровела Канцеларија за 
локални економски развој и Управа за привреду града Ниша у сарадњи са Урбан Институт уз 
подршку УСАИД у Србији – програм МЕГА, март 2009.  
25

 Исто, стр. 1. 
26

 Исто, стр. 2-3. 



24 

 

локалних власти. Овоме треба додати податак да чак 49,3% анкетираних предузећа 
има или очекује да ће имати проблема са проналажењем нових радника са 
одговарајућим знањима и вештинама. Овај проблем је најизраженији у сектору 
производње и грађевинарства где је чак 53,6% предузећа одговорило да има 
проблема са налажењем адекватне радне снаге.  

 Као факторе који најнегативније утичу на тренутни и будући развој свог пословања 
анкетирана предузећа углавном наводе општу привредну ситуацију, национално 
законодавство и високе каматне стопе. 

 Треба још рећи да је од стране анкетираних предузећа локална самоуправа оцењена 
прилично лоше, где је свега 11 предузећа оценило рад локалне самоуправе оценом 
„добро“. По 23 предузећа је рад локалне самоуправе оценило „задовољавајућим“ и 
„лошим“, а најлошије су оцењени Пореска управа и Републички фонд за развој. У 
погледу услуга локалне самоуправе најлошије је оцењено издавање грађевинских 
дозвола са 3,8 (на скали од 1 до 4 , где је 1 најбоља а 4 најлошија оцена), одржавање 
путева (3,56), и развој инфраструктуре (3,55), а најповољније становање (2,59) и јавна 
безбедност (2,5). Ово указује на потребу привредног сектора за квалитетнијим 
услугама локалне самоуправе, нарочито у области издавања грађевинских дозвола и 
развоја комуналне инфраструктуре, што треба да створи повољније услове за 
пословање у граду Нишу и повољнију пословну климу. 

 

 

2.5. СТРАТЕШКИ ОКВИР – СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДА НИША  ДО 2020. ГОДИНЕ 

 

Стратегијом су дефинисана четири стратешка правца развоја, као изузетно важна за 

покретање одговарајућих развојних механизама у граду Нишу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 1) Територија, инфраструктура и окружење 

2) Развој економије и пословања 

3) Друштвени развој 

4) Управљање 

Унапређење квалитета локалног система Ниша, укључујући креирање 

радних места, пословни развој, унапређење институционалних 

капацитета и уопште побољшање квалитета живота, у складу са 

принципима одрживости животне и друштвене средине,  који могу да 

задовоље потребе садашњих и будућих генерација. 
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Стратешки правац I: Територијални развој оријентисан ка одрживој животној средини 

 
Циљ стратешког правца I: трансформисати град Ниш у урбани регионални центар са 
високим квалитетом животне средине, комуналне опремљености и саобраћајне 
повезаности, у складу са напредним развојним политикама и добрим примерима праксе 
развијених европских градова. 
 

Кључне политике/мере за стратешки правац I: 

 заштита природне и културне баштине; 

 одржива производња и штедња енергије; 

 био-еко-архитектура и квалитетно становање; 

 јавни превоз и пешачке зоне; 

 коришћење повољног географског положаја; 

 изградња материјалних и нематеријалних мрежа (ИКТ, мреже управљања чврстим 
отпадом и отпадним водама, интермодалне саобраћајне мреже); 

 планирање употребе земљишта засновано на очувању пољопривредног земљишта; 

 балансирано управљање урбано- руралним континуумом.  
 

 

Стратешки правац II: Успоставити сигурно и поуздано окружење за инвестиције као 

основу за одрживи економски развој 

 

Циљ стратешког правца II: створити услове за  понуду адекватне радне снаге, отварање 

финансијских могућности за развој предузетништва, логистике, привлачење инвестиција, 

индустријску реалокацију, унапређење односа и стварање услова за повећање активности 

локалне пословне заједнице, као и стварање нових предузећа у високопрофитабилним 

областима. 

 
Кључне политике/мере за стратешки правац II: 

 политике (мере) за привлачење инвестиција и индустријске реалокације (порески и 
финансијски подстицаји, административна ефикасност, услуге за предузећа, “све на 
једном месту“ концепт, развојна агенција/јединица за развој) 

 проактивни приступ привлачењу страних директних инвестиција кроз обнављање 
контаката са некадашњим пословним партнерима гиганата попут ЕИ, МИН итд. и 
коришћење постојећих контаката локалне пословне заједнице са добављачима и 
купцима из земље и иностранства - политике за подршку предузетништву у 
терцијарном сектору 

 политике за побољшање квалитета радне снаге (стручно усавршавање, тренинг и 
едукације, универзитетски мастери, доживотно образовање, центри за развој 
каријере) 

 политике за јачање веза између предузећа и универзитета (центри изврсности, 
технолошки паркови, научно-технички инкубатори и кластери) 

 унапређење односа са локалном пословном заједницом и стварање услова за 
задржавање постојећих и ширење њених пословних активности- политике за 
стварање материјалне и нематеријалне инфраструктуре (индустријске зоне, бизнис 
инкубатори, научни и технолошки комплекси, индустријски паркови, слободне 
царинске зоне, логистичке платформе) 
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 политике за решавање проблема незапослености (развојни планови за 
превазилажење јаза између потреба привреде и постојећих образовних профила, 
центри за радну оријентацију, програми кредитирања малих и средњих предузећа, 
програми start-up кредита) 

 политике урбаног маркетинга (градски инфо-центар, ширење културе и праксе 
стратешког планирања; – маркетинг територије (локације) усмерен ка екстерним 
субјектима у циљу ширења нове слике „будућег Ниша”) 

 

 

Стратешки правац III: Уравнотежено и свеобухватно побољшање квалитета живота у 

граду Нишу 

 

Циљ стратешког правца III: Створити подстицајну и безбедну друштвену средину у којој ће 

сви грађани моћи да искажу и да задовоље своје потребе за припадањем и идентитетом, 

дружењем и личним развојем.  

 

Кључне политике/мере за стратешки правац III: 

 безбедност (смањење ризика и ублажавање последица изложености ризицима по живот 
и здравље, имовину, социјалну сигурност и становање) 

 могућности за лични развој и афирмацију (кроз образовање, културу и спорт) 

 богат, разноврстан и квалитетан друштвени живот 

 учешће у животу града за све грађане Ниша 
 

Стратешки правац IV: Унапређење институционалног окружења и процеса управљања 

 

Циљ стратешког правца IV: увести институционалне реформе у циљу побољшања 

способности и ефикасности у процесима доношења одлука, пратећи принципе 

субсидијарности на територији града. 

 

Кључне политике/мере за стратешки правац IV: 

 реформа јавне администрације (уз подршку одговарајућих републичких прописа који 
представљају основ за функционисање локалне самоуправе и доношење градских 
прописа) 

 успостављање организованог приступа пројектним активностима Града и Градских 
општина кроз формирање/идентификацију Јединице за управљање пројектима на нивоу 
Града Ниша и Јединица за спровођење пројеката при Градским јавним предузећима и 
установама и Градским општинама 

 успостављање боље координације између градских општина 

 посредовање између институционалних партнера и стејкхолдера 

 оснивање посебне јединице локалне управе за развојно-стратешко планирање града 
Ниша 

 прихватање Европске повеље о људским правима у градовима 

 омбудсман. 
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3. ПРЕГЛЕД ИНДУСТРИЈСКОГ И ЛОГИСТИЧКОГ ТРЖИШТА  

 

Својим геостратегијским положајем, који нуди могућност лаког приступа тржиштима ЕУ, 

Србија нуди изузетне шансе за средњорочни и дугорочни индустријски и логистички развој.  

Национални инвестициони план Србије је идентификовао 49 индустријских развојних зона, 

при чему је 17 лоцирано у Београду, 20 у Војводини а остатак у централним и јужним 

регијама. Преко стратегијских саобраћајних коридора 10 и 7 земља повезује Западну Европу 

и Блиски исток, представљајући изврсну локацију за будуће регионалне логистичке центре 

који ће моћи ефикасно да опслужују регион Западног Балкана. Захваљујући томе што је 

била више од деценије политички нестабилна, Србија је изгубила шансу да постане један од 

најважнијих регионалних логистичких центара, као што је Мађарска данас. Према подацима, 

логистичке услуге су заслужне за ЕУР 800 милиона БНП производа земље у 2005, и за више 

од 30% БНП Будимпеште. Шире подручје Будимпеште данас има преко 820.000м2 модерних 

индустријских објеката намењених логистичким потребама. Око 30% овог простора 

лоцирано је у самој Будимпешти, а остатак се налази у њеним предграђима, са укупно преко 

560.000м2 простора за издавање у закуп. Годишња активност на плану изнајмљивања је 

прилично стабилна: током последње четири године је забележено узимање скоро 

120.000м2, а очекује се да ће слични нивои бити остварени у блиској будућности.  

Иако је српско тржиште неразвијено у поређењу са суседним земљама,  овај сценарио би 

требало да буде одржив из више разлога. Пре свега, током неколико последњих година 

Србија је била једна од привреда с највишим растом, с просечним порастом БДП од 6,8%, и 

с порастом макроекономске стабилности, укључујући куповну моћ. Квалификована радна 

снага и мањи трошкови радне снаге у поређењу с највећим бројем земаља ЕУ представљају 

главну компаративну предност Србије на глобалном тржишту. Штавише, 2007. Србија је 

постала чланица ЦЕФТА – слободне трговинске зоне Југоисточне Европе с 25 милиона 

становника. Само српско тржиште, са 7,5 милиона становника, друго је по величини у 

региону. Сем тога, Србија је једина земља која има Споразум о слободној трговини с 

Русијом.  

За производне компаније заинтересоване за тржишта у настајању ниско производни 

трошкови су од суштинског значаја. Други важни фактори су премија ризика за локацију, 

удаљеност од кључних извозних тржишта и локална стопа корпоративног пореза. Због 

побољшане политичке стабилности, премија ризика за земљу у Србији је битно смањена; 

одлична географска позиција Србије обезбеђује добар приступ извозним тржиштима; Србија 

има једну од најмањих стопа пореза на корпоративни профит у износу од 10%. 

Према индексу PricewaterhouseCoopers EM20 za 2008, који атрактивна тржишта у настајању 

рангира према свом иновативном моделу Ризик и награда, Србија је сврстана међу седам 

најбоље рангираних земаља и према индексу производње и према индексу услуга. Египат и 

Бугарска се појављују као лидери за производни индекс у 2008, а следе Србија, Индија и 

Вијетнам. 

Пет најбоље рангираних дестинација у 2008, укључујући петогодишњи евидентирани период 

представљено је на следећем графикону. 
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График 9. Пет најбоље рангираних дестинација у 2008. 

  

Извор: PricewaterhouseCoopers EM20 za 2008 

Како се види, Бугарска и Србија су веома близу, наиме Бугарска заузима друго а Србија 

треће место. Ове две земље су веома сличне по свом географском положају и 

становништву, али је Бугарска постала чланица ЕУ 2007. и има стопу корпоративног пореза 

од 15%. 

  

3.1. СТАРИ ИНДУСТРИЈСКИ КОМПЛЕКСИ 

 

Колапс привреде током 1990-их због рата и санкција за резултат има велики број празних 

индустријских погона у Србији.  Таква је ситуација и у Нишу. Огромна већина тих погона 

карактерише се недостатком правог обнављања и одржавања услед финансијских тешкоћа 

у којима се налазе они који су их раније користили. Српско индустријско тржиште је стога 

прилично неразвијено, нарочито у погледу модерних постројења која могу да одговоре 

захтевима закупаца прве класе. Ово је најмање развијени сегмент тржишта у Нишу и широм 

Србије.   

Значајан удео у данашњим индустријским погонима имају погони који су стари више од 20 

година и још увек их поседују компаније које не раде, чекајући да буду приватизоване или да 

буде проглашен стечајни поступак. Многе од њих имају солидне објекте, одличне локације, 

врло добру доступност, добру висину и флексибилну диспозицију. Међутим, ови погони су 

слабо одржавани и обично им је неопходно озбиљно реновирање, и такви погони, који су 

доступни, немају многе од модерних особина и погодности које захтевају међународне 

компаније. Ис тог разлога многе од ових зграда остају празне или недовољно насељене.  

Закон о стечају (Службени лист Републике Србије, бр. 84/2004), у даљем тексту "Закон", који 

је ступио на снагу фебруара 2005, ставио је нагласак на горе поменуту ситуацију. Одредбе 

овог Закона укинуле су ситуацију у којој је одлука о почетку стечајног поступка и управљању 

стечајним процесом била донета на основи селективног приступа политичких лобија. Закон 

је убрзао стечајни процес и учинио га ефикаснијим, што је за резултат имало излазак на 
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тржиште великог броја застарелих индустријских погона што је у врло кратком временском 

периоду изазвало значајно смањење тржишних вредности у овом сегменту тржишта. 

Ово чини обнављање пројеката за "броwнфиелд" локације финансијски атрактивним за 

предузимаче, што ће средњорочно снажно утицати на индустријско тржиште. Током 

последњих некоико година у Србији су изграђене прве нове зграде за складишта. Највећи 

број њих су мале зграде и изграђене су за потребе власника, док спекулативни развој остаје 

спорадичан и врло ограничен по величини. Последње две године такође је обележила 

изградња неколико потпуно нових производних погона, као и објаве о плановима за улазак 

на тржиште.  

 

3.2. ТРАЖЊА 

 

Тражња за одговарајућим индустријским и логистичким простором у Србији је наставила да 

расте 2008. и то највише у кад је реч о компанијама које су се бавиле дистрибуцијом, 

транспортом, фармацијом и логистиком. Улазак страних компанија, као и интензиван развој 

малопродајног сектора повећали су тражњу за спекулативним магацинским простором, 

нарочито у малим насељима код аутопута Е 75 између Београда и Новог Сада, као што су 

Шимановци, Добановци, Пећинци итд.   

Потенцијални закупци траже модеран и флексибилан магацински простор с изграђеном 

саобраћајном инфраструктуром на атрактивним локацијама. Тражи се такође да имају 

одговарајућу висину плафона од 9-12 метара, независно снабдевање струјом, контролу 

температуре, утоварне рампе, итд. И даље је проблем то што нема довољно таквог 

магацинског простора, јер су први пројекти који су се појавили на овом сегменту тржишта 

углавном били обезбеђени кроз споразуме закључене пре лизинга. С обзиром на то да су 

управо почели да се појављују спекулативни индустријски објекти, стопа непопуњености је 

скоро нула.  

С поправљањем пословне климе у Србији и предвиђеним повећањем индустријске 

производње и трговине, очекује се пораст потребе за магацинским простором и 

специјализованим складиштима. Ми такође очекујемо да највећи интерес генеришу 

специјалисти за логистику трећих страна, који настоје да испуне захтеве својих клијената. 

 

3.3. ИЗНОСИ ЗАКУПНИНА  

 

Констатујемо да ниво закупнина за индустријске и магацинске објекте није забележио 

суштинску промену током 2007. и 2008. Ниво закупнина старих индустријских објеката у 

Србији је и даље на истом нивоу као и 2005, тј. између ЕУР 1,5-3,0/м2/месец. Просечни 

нивои закупнина за старе индустријске погоне у граду Нишу су при дну у односу на просек 

Србије, и износе ЕУР 1-2/м2/месец. 
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Тражња за модерним магацинским простором у Србији још увек није задовољена и просечни 

износи закупнине у овом сегменту индустријског тржишта достижу ЕУР 3-6/м2/месец. Ниво 

закупнина углавном одређују погодности објекта, висина плафона, локација и 

приступачност. Ниш се налази на нивоу од ЕУР 3-5/м2/месец. 

 

3.4. ПРОГНОЗЕ 

 

Током последњих неколико година логистички сектор Србије би требало да сазрева, и да 

има посебне користи од побољшања путне инфраструктуре која повезује земљу са 

централноевропским тржиштима. Инвестиције у нову и побољшану инфраструктуру 

створиће нове путеве до тржишта и утицаће на оптималне локације за имовину везану за 

логистику. Иако постоји опредељење да се развијају другачији програми, највећи део ових 

инвестиција и утицаја отпада на путну мрежу. Затим, процес придруживања Србије 

Европској унији неизбежно утиче на привреду, нарочито у поггеду будуће политичке 

стабилности. Сем тога, потписивање Уговора о стабилизацији и придруживању водиће 

либерализацији извоза и уклањању царинских баријера у средњорочном периоду. 

Пресељење производње у централну и источну Европу утиче на логистику у оквиру ланца 

снабдевања, јер се општи тренд у европској логистици померио са произвођачких ланаца на 

малопродајне ланце, што трошкове дистрибуције недвосмислено ставља у центар. 

Логистичке активности често прате малопродајне активности.  

Следствено томе, тражња за модерним логистичким заихама у Србији ће, средњорочно 

посматрано, бити одређена растом у широј привреди Србије. Са порастом плата и 

стандарда расте домаћа потражња, што води даљој тражњи за дистрибутивним погоднима. 

Очекује се да ће снажна тражња и даље расти, нарочито у погледу нових, модерних 

објеката. У даљем кретању, на таласу добрих карактеристика тражње, очекује се да ће бити 

у порасту планови за реализацију пројеката. Ово потврђује чињеница да су постојећи 

магацински простори углавном у застарелим зградама које не одговарају модерним 

захтевима за простором који ће служити логистичким потребама, нарочито у погледу висине 

објекта. Очекује се да ће логистичке компаније бити главни покретачи тражње. Сем тога, 

требало би да такође расте интерес производног сектора, а доминираће аутомобилска, 

фармацеутска и текстилна индустрија.  Велики инфраструктурни пројекти с новим 

законодавним оквиром и подстицајима за развој великих логистичких центара подстичу 

тражњу. Међутим, разумевање динамике тржишта и места која имају најбоље шансе ће 

средњорочно и дугорочно гледано бити од суштинске важности.  

Србија, због свог одличног геостратегијског положаја, требало би несумњиво да буде 

атрактивна локација за будуће регионалне дистрибутивне центре. Овај процес је већ 

започео пошто је Крафт Фоод већ објавио да ће основати регионални центар који покрива 

бившу Југославију и Албанију. 
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4. АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈЕ И ОКОЛИНЕ 

 

4.1. ЛОКАЦИЈА 

 

Земљиште о коме је реч налази се у Нишу, трећем по величини граду у Србији, у општини 

Палилула. Палилула је друга по величини општина у Нишу по броју становника и заузима 

његов југозападни део. Конкретније, земљиште се налази у селу Доње Међурово, код старог 

регионалног пута Ниш-Лесковац.  

Земљиште се налази у предграђу, које је претежно неразвијени део града. У околини су села 

Ново Село на северу, и Доње Међурово на југу, док је предео на истоку углавном празно 

пољопривредно земљиште.  

Као што је већ поменуто, то је локација која се налази код старог регионалног пута Ниш-

Лесковац, који с десне стране из правца Ниша гледа на Лесковац. Локација представља 

велики комад земље од око 10ха, и тренутно се налази у процесу инфраструктурних 

побољшања, добијања канализационог система и система водоснабдевања, и интерне 

саобраћајне комуникације. То је део веома великог празног земљишта, с обзиром на то да су 

подручја на северу, западу и југу такође празна, као и подручје прекопута друма. Маркантна 

тачка подручја у непосредној близини је компанија Фрипак, релативно стари комплекс 

прехрамбене индустрије и хладњача која се налази само неколико стотина метара ка 

југозападу. Прилазни пут за Фрипак дели локацију о којој је реч на два дела, док је део јужно 

од приступног пута у значајној мери мањи од северног дела. Далеководи високе волтаже 

прелазе преко локације на северном делу што је чињеница која би могла у извесној мери да 

утиче на будуће коришћење парцела које су најближе далеководу. 

Шире подручје је углавном препознатљиво по томе што се ту налази Окружни затвор и 

недавно је отворен малопродајни објекат добро познатог малопродајног ланца Метро. Ове 

маркантне тачке су лоциране на раскрсници регионалног пута Ниш-Лесковац и Булевара 

Димитрија Туцовића, око један километар на север од локације о којој је реч. 

Подручје о коме је реч ужива погодности које потичу од тога што има одличну доступност од 

регионалног аутопута што омогућује лак приступ центру Ниша, као и аутопуту. Садашња 

изградња интерних саобраћајних комуникација ће у значајној мери побољшати 

приступачност свих парцела које чине земљиште о коме је реч, што је веома важно с 

обзиром на то да локација може бити развијана у целини, али подељена у више мањих 

делова. 

Горе поменуте карактеристике подручја о коме је реч свакако га чине атрактивним за 

разноврсне магацинске/логистичке потребе, исто као и за одређене врсте малопродајних 

намена. Текућа инфраструктурна побољшања, као и близина градског гасовода, несумњиво 

ће ојачати атрактивност предметне локације.  
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Слика 2. Предметна локација у поређењу с центром Ниша 

  

Извор: Google Earth 

 

4.2. ОПИС ТЕРЕНА 

 

Према нашем сазнању, локација је била претходно коришћена као пољопривредно 

земљиште Окружног затвора Ниш, што указује да је у разумној мери ван утицаја непожељне 

употребе земљишта, и претпостављамо да је земљиште сачувано и еколошки чисто. Нису 

запажени никакви знаци еколошких проблема или контаминације.  

Током инспекцијског прегледа локације уочили смо на локацији стајаћу воду, што је 

очигледан знак подземних вода. Такође смо добили усмену информацију од представника 

локалне општине да су подземне воде нађене на 2,8 метара, што отежава подземну 

изградњу.  
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4.3. АНАЛИЗА САОБРАЋАЈА  

 

Општа шема саобраћаја у датом подручју може се оценити као веома добар, с обзиром на 

то да се лако стиже и до градског центра и до аутопута Е 75. Локација се налази дуж 

регионалног пута Р214 који повезује Ниш и Лесковац. Овај пут је такође познат и као пут ка 

Лесковцу. Иако је то регионални пут, после изградње аутопута ка Лесковцу интензитет 

саобраћаја је значајно смањен.  

Центар Ниша је око 10-15 минута удаљен и у њега се може  лако стићи кроз Булевар 

Димитрија Туцовића, једну од најважнијих саобраћајних артерија у граду, која пролази само 

неколико стотина метара северно од предметне локације. Обреновићева улица је главна 

пешачка зона, Тврђава и Трг краља Милана, популарно састајалиште, су око шест 

километара источно од земљишта о коме је реч и до њих се може лако стичи кроз Булевар 

Димитрија Туцовића и даље кроз Вардарску улицу и Улицу генерала Милојка Лесјанина.  

Као једна од централних тачака Балканског полуострва, Ниш представља раскрсницу два 

најважнија коридора у овом делу Европе. Први, познат као аутопут Е 75, спаја централну и 

западну Европу с Грчком и Македонијом, док други, аутопут Е 80, води на исток ка Софији и 

Истанбулу. Сем Београда, ниједан други град у Србији не може да достигне квалитет 

саобраћајне структуре Ниша.   

Аутопут Е 75 који води ка Београду и Атини је удаљен само 2,5 километара ка северу и може 

му се врло лако приступити са обе стране регионалног пута Р 214. Други поменути аутопут, 

Е 80, који води ка Пироту и Софији, налази се на само три километра ка северу. Ова 

изузетна приступачност у значајној мери повећава атрактивност предметног земљишта за 

било коју од дозвољених комерцијалних намена.  

Може се сматрати да је повезаност са остатком града преко јавног саобраћаја прилично 

добра. Нема аутобуских линија које пролазе одмах уз предметну локацију, међутим, има 

неколико аутобуских линија које иду Булеваром Димитрија Туцовића. Линија 1 (1Ла и 1Лб) 

спаја суседно село Ново Село с центром града и једним другим предграђем на истоку, 

Нишком Бањом.  Аутобуска станица се налази на мање од километар од земљишта, врло 

близу Окружног затвора. Друга линија, број 36, стаје на истој аутобуској станици и повезује  

насеља у предграђу Мрамор и Ћалије, и пролази кроз центар града. Постоје и две аутобуске 

линије са станицама на Главној железничкој станици, на око четири километара удаљености 

од локације.  

 

4.3.1. ДРУМСКЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ВЕЗЕ  

 

Главна аутобуска станица у Нишу налази се код обале реке Нишаве, око шест километара 

североисточно од дате локације. Може јој се лако прићи кроз Булевар Димитрија Туцовића, 

и затим кроз улице Вардарска, Милојка Лесјанина и Кнегиње Љубице.  
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Предметна локација има веома добру доступност у погледу железнице с обзиром на то да 

се налази врло близу железничке пруге, док је Главна станица удаљена само четири 

километара ка североистоку. Такође јој се лако може прићи Булеваром Димитрија Туцовића.  

Нишки аеродром "Цар Константин" такође представља компаративну предност Ниша у 

поређењу с другим српским градовима као што су Нови Сад или Крагујевац. Међутим, ова 

предност није коришћена из политичких разлога. Постоји само једна редовна линија, два 

пута недељно за Цирих. Аеродром се налази на око осам километара северно и може му се 

прићи аутопутевима Е 75 и Е 80 преко града и даље Булеваром 12. фебруар.  

 

4.3.2. МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈНИ ЦЕНТАР 

 

Смештен уз аутопутеве Е75 и Е 80, Ниш има одличну повезаност с Београдом (235 км), 

Будимпештом (630 км), Софијом (150 км), Скопљем (200 км), Атином (920 км ) и Солуном 

(460 км).  

 

4.4. ТИТУЛАР ИМОВИНЕ 

 

Грађевинско земљиште, које Град Ниш, сходно одредбама Закона о планирању и изградњи 

и сходно Уредби о условима и начину под којим локална самоуправа може да отуђи или да у 

закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без 

накнаде, даје у закуп без накнаде Yura Corporation d.o.o. Рача и DYTECH – Dynamic Fluid 

Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy, односно привредно друштво 

које ће DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy 

основати у Републици Србији, представља грађевинско земљиште у јавној својини, 

власништво Републике Србије, корисник Град Ниш. 

Закон о планирању и изградњи у члану 96. став 6. прописује могућност јединице локалне 

самоуправе за давање у закуп грађевинског земљишта без накнаде уз претходно 

прибављену сагласност Владе. Уредбом Владе РС о условима и начину под којим локална 

самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од 

тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, ближе су прописани услови и начин 

давања у закуп грађевинског земљишта  без накнаде, те је нужно усвајање Елабората о 

оправданости, који се доставља Влади РС ради давања претходне сагласности за давање у 

закуп грађевинског земљишта без накнаде.  

Под условима из члана 101. став 3. Закона о планирању и изградњи, будући закупац 

земљишта Yura Corporation d.o.o. Рача и DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via 

Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy, односно привредно друштво које ће DYTECH – 

Dynamic Fluid Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy основати у 

Републици Србији, након изградње објекта у складу са уговором и законом, има право 

конверзија права закупа у право својине на грађевинском земљишту, без накнаде.  
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4.5. УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Генерални урбанистички план Ниша 1995 - 2010, (у даљем тексту – ГУП) усвојен 1995. 

(Службени лист града Ниша, 13/95, 2/2002, 41/2004 и 51/2007) указује на основне смернице 

развоја којима ће се руководити градске власти током 2010. Његова графичка 

интерпретација је представљена сликом у боји која приказује предвиђено зонирање за 

индивидуалне парцеле: врло светло жуто, наранџасто и ружичасто предвиђени су за 

стамбене сврхе, светло лила за потребе складиштења/логистике, лила за индустријске 

намене, зелено за зеленило, спорт и рекреацију, итд. 

Слика 3. Генерални урбанистички план Ниша 1995 - 2010 

 

Извор: ГИС Ниш 

 

Према ГУП 1995-2010, предметно земљиште је део велике површине која је планирана за 

потребе лаке индустрије/складиштења/логистике (означени лила на мањој слици приказаној 

горе).  
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4.6. АНАЛИЗА ПРЕДНОСТИ, СЛАБОСТИ, МОГУЋНОСТИ И ОПАСНОСТИ (SWOT 

АНАЛИЗА) 

 

Предности 

 Добра локација с делом дуж регионалног пута Р 214(стари пут Ниш – Лесковац) 

 Близина градског центра и аутопутева Е 75 и Е 80 даје одличну доступност локацији   

 Близина железничке станице и нишког аеродрома 

 Мали интензитет саобраћаја на путу Р 214 

 Комплетна пратећа инфраструктура као што је снабдевање водом, канализациона мрежа 

и интерне саобраћајне комуникације, а и гасовод је веома близу  

 Горе поменуте особине показују да је локација веома добра за намене везане за лаку 

индустрију/складиштење/логистику 

 

Слабости 

 Далеководи прелазе преко локације што због негативне перцепције може утицати на 

потенцијал одређених парцела у оквиру локације 

 Подземне воде су пронађене на дубини од 2,8 метара 

 За одређене комерцијалне намене локација је донекле превише удаљена  

 

Могућности 

 Могућности за значајно ширење земљишне парцеле путем стицања земљишта у 

приватном власништву  у правцу ка железничкој прузи  

 Запошљавање локалног становништва може драматично смањити таксу за лизинг 

земљишта до чак занемарљивог нивоа, а земљишна такса за цео комплекс може бити 

смањена чак до 45% уколико се плати једнократно целокупни износу  

 Локација може бити укључена у будућу бесцаринску зону, због чега би локалне власти 

дале додатне подстицаје   
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Опасности 

 Висок ниво конкуренције многих сличних парцела, нарочито оних у северној индустријској 

зони 

 Објављен развој карго центра код аеродрома могао би смањити тражњу за великим 

просторима за магацине/логистику у близини предметне локације 
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5. ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА 

 

5.1. ПРЕТПОСТАВКЕ 

 

5.1.1. YURA corporation d.o.o. Rača 

 

За потребе извођења финансијске анализе коришћени су слећи улазни подаци: 

 Инвеститор је компанија регистрована у Србији. Тренутно седиште компаније је Рача. 

Петпоставка је да ће од средине 2011, по завршетку инвестиције седиште компаније бити 

у Нишу 

 Инвеститор ће запослити минимум 1500 радника са вероватноћом да након две године 

рада фабрике буде упошљено 1800 радника 

 Структура радне снаге је (доминантно НКВ, III и IV степен стручне спреме) 90% радници 

са просечном бруто зарадом 30.000 динара и 10% радника са просечном бруто зарадом 

од 60.000 динара 

 Површина земљишта која ће им бити дата у закуп је око 41.011 м2  

 Површина објекта је око 20.000 м2 од чега је око 14.000 производни простор, око 3.000 

м2 магацински простор и око 3.000 м2 канцеларијски и административни простор 

 Бавиће се производњим каблова за ауто индустрију (у Анексу су подаци о инвеститору са  

сајта АПР) 

 Почетак изградње објекта септембар 2010 

 Завршетак изградње и почетак производње средина 2011 

 Вредност инвестиције 15.000.000 еура 

 Инвестиција у објекат 20.000м2 x 350еура = 7.000.000 еура 

 Комунални прикључци 20 еура/м2 

 Комунални трошкови (ЈКП Медијана и ЈКП Наисус) на месечном нивоу 3.000 еура  
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5.1.2. DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – 

Italy 

 

За потребе извођења финансијске анализе коришћени су слећи улазни подаци: 

 Инвеститор је компанија регистрована у Србији. DYTECH – Dynamic Fluid Technologies 

SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy ће у трећем кварталу 2010. Регистровати 

привредно друштво у Републици Србији чије ће седиште бити у Нишу 

 Инвеститор ће запослити минимум 400 радника  

 Структура радне снаге је (доминантно НКВ, III и IV степен стручне спреме) 320 радника 

са просечном бруто зарадом 30.000 динара и 80 радника са просечном бруто зарадом од 

60.000 динара 

 Површина земљишта која ће им бити дата у закуп је око 25.828м2  

 Површина објекта је око 12.000 м2  

 Бавиће се производњим делова за ауто индустрију (у Анексу су подаци о инвеститору) 

 Почетак изградње објекта септембар 2010 

 Завршетак изградње и почетак производње средина 2011 

 Вредност инвестиције 12.000.000 еура 

 Инвестиција у објекат 12.000м2 x 350еура = 4.200.000 еура 

 Комунални прикључци 20 еура/м2 

 Комунални трошкови (ЈКП Медијана и ЈКП Наисус) на месечном нивоу 2.000 еура  
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5.2. ПРОЦЕНА ПРИХОДА БУЏЕТА ГРАДА 

НИША ЗА ПЕРИОД 2010. – 2020. 

 

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ          

 ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ          

              

ПРОЦЕНА ПРИХОДА БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД 2010. - 2020. ГОДИНЕ 

ОД ИНВЕСТИЦИЈЕ YURA КОРПОРАЦИЈЕ 

             - у еврима (€) 

Ред. 

број 
ЈАВНИ ПРИХОД 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. УКУПНО: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Порез на зараде 
0 110.000 220.000 242.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 2.420.000 

2. 

Порез на пренос 

апсолутних права 
52.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 

3. Порез на имовину 
8.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 332.400 

4. Накнада за коришћење 

грађевинског 

земљишта 
1.530 4.840 5.717 5.717 5.717 5.717 5.717 5.717 5.717 5.717 5.717 57.823 

  УКУПНО: 
62.430 147.240 258.117 280.117 302.117 302.117 302.117 302.117 302.117 302.117 302.117 2.862.723 

              

              

 Напомена: За прерачун динарске вредности у евро коришћен је курс 1€ = 104,00 динара.    

              

 

У Нишу,  

22. 6. 2010. године 
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УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ          

 ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ          

              

              

ПРОЦЕНА ПРИХОДА БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД 2010. - 2020. ГОДИНЕ 

ОД ИНВЕСТИЦИЈЕ DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA 

              

             - у еврима (€) 

Ред. 

број 
ЈАВНИ ПРИХОД 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. УКУПНО: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Порез на зараде 
0 33.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 627.000 

2. 

Порез на пренос 

апсолутних права 
39.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.000 

3. Порез на имовину 
0 6.200 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 213.200 

4. Накнада за коришћење 

грађевинског 

земљишта 
940 2.650 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 29.690 

  УКУПНО: 
39.940 41.850 91.900 91.900 91.900 91.900 91.900 91.900 91.900 91.900 91.900 908.890 

              

              

 Напомена: За прерачун динарске вредности у евро коришћен је курс 1€ = 104,00 динара.    

              

              

 

У Нишу,  

25. 6. 2010. године             
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5.3. ПРИХОДИ ЈАВНИХ И КОМУНАЛНИХ   

ПРЕДУЗЕЋА  ЗА ПЕРИОД 2010. -2020. 

          

ПРОЦЕНА ПРИХОДА ЈАВНИХ И КОМУНАЛНИХ   ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД ОД 2010. - 2020. ГОДИНЕ 

ОД ИНВЕСТИЦИЈЕ YURA КОРПОРАЦИЈЕ 

              

              

             - у еврима (€) 

Ред. 

број 
ПРИХОД 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. УКУПНО: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Комунални 

прикључци 400.000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

400.000 

2. 

Комунални трошкови 

(Вода, Канализација, 

Одвоз смећа) 0 18.000 

36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 

342.000 

  УКУПНО: 400.000 
18.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 

742.000 

              

              

              

              

 

У Нишу,  

22. 6. 2010. године             
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ПРОЦЕНА ПРИХОДА ЈАВНИХ И КОМУНАЛНИХ   ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД ОД 2010. - 2020. ГОДИНЕ 

ОД ИНВЕСТИЦИЈЕ DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA 

              

              

             - у еврима (€) 

Ред. 
број 

ПРИХОД 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. УКУПНО: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Комунални прикључци 240.000 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

240.000 

2. 

Комунални трошкови 
(Вода, Канализација, 
Одвоз смећа) 0 12.000 

24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

228.000 

  УКУПНО: 240.000 
12.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

468.000 

              

              

              

              

 
У Нишу,  
25. 6. 2010. године             
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5.4. АНАЛИЗА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ И СОЦИЈАЛНИХ ЕФЕКАТА НА  ЛОКАЛНУ 

ЗАЈЕДНИЦУ 

 

5.4.1. YURA corporation д.о.о. Рача 

 

Имајући у виду да у Граду Нишу ради велики број грађевинских фирми за очекивати је да ће 

изградњом објекта YURA корпорације у Нишу бити ангажована локална грађевинска 

оператива. Вредност инвестиције у грађевински објекат је 7.000.000 еура. 

Почетком рада YURA корпорације у Нишу отвара се могућност за развој ланца набавке 

производа и услуга које се користе у производњи компаније YURA, те се на тај начин отвара 

могућност упошљавања локалних компанија као добављача YURA корпорације. 

Један од највећих проблема економије Републике Србије и Града Ниша је велики 

спољнотрговински дефицит. YURA корпорација ће комплетну производњу радити за извозна 

тржишта и тиме остварити изузетно повољан утицај на трговински биланс Града  Ниша и 

Републике Србије. 

Упошљавањем 1500 тренутно незапослених у Нишу смањује се оптерећење државног 

буџета и локалног буџета по основу престанка давања незапосленим лицима од стране 

Националне службе за запошљавање и Центра за социјални рад Ниш. 

Упошљавањем 1500 тренутно незапослених у Нишу остварује се приход грађана Ниша који 

ће у највећој мери бити потрошен у Нишу у висини од најмање 4.000.000 еура годишње тј. у 

периоду од 2010.  до 2020. У износу од најмање 40.000.000 еура. 

Након неколико деценија отвара се велико индустријско постројење у Нишу и реализује прва 

велика greenfield страна директна инвестиција у Нишу, што у значајној мери утиче на статус 

и конкурентност града на тржишту страних директних инвестиција у Републици Србији и 

региону југоисточне Европе. 

 

5.4.2. DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – 

Italy 

 

Имајући у виду да у Граду Нишу ради велики број грађевинских фирми за очекивати је да ће 

изградњом објекта DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 

Torino – Italy, односно привредног друштва које ће DYTECH – Dynamic Fluid Technologies 

SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy основати у Републици Србији, у Нишу бити 

ангажована локална грађевинска оператива. Вредност инвестиције у грађевински објекат је 

4.200.000 еура. 

Почетком рада DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 

Torino – Italy, односно привредног друштва које ће DYTECH – Dynamic Fluid Technologies 
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SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy основати у Републици Србији тј. у Нишу, 

отвара се могућност за развој ланца набавке производа и услуга које се користе у 

производњи компаније DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, те се на тај начин отвара 

могућност упошљавања локалних компанија као добављача DYTECH – Dynamic Fluid 

Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy, односно привредног друштва 

које ће DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy 

основати у Републици Србији. 

Један од највећих проблема економије Републике Србије и Града Ниша је велики 

спољнотрговински дефицит компаније DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA ће највећи 

део производње радити за извозна тржишта и тиме остварити изузетно повољан утицај на 

трговински биланс Града  Ниша и Републике Србије. 

Упошљавањем 400 тренутно незапослених у Нишу смањује се оптерећење државног буџета 

и локалног буџета по основу престанка давања незапосленим лицима од стране 

Националне службе за запошљавање и Центра за социјални рад Ниш. 

Упошљавањем 400 тренутно незапослених у Нишу остварује се приход грађана Ниша који 

ће у највећој мери бити потрошен у Нишу у висини од најмање 1.200.000 еура годишње тј. у 

периоду од 2010.  до 2020. у износу од најмање 15.000.000 еура. 

Након неколико деценија отвара се велико индустријско постројење у Нишу и реализују прве 

greenfield стране директне инвестиције у Нишу, што у значајној мери утиче на статус и 

конкурентност града на тржишту страних директних инвестиција у Републици Србији и 

региону југоисточне Европе. 

 

5.5. ТРОШКОВИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

5.5.1. НАКНАДА ЗА ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Град Ниш је почетком 2010. Године објавио јавни позив за закуп земљишта у радној зони 

Донње Међурово у Нишу, по почетној цени од 2.000 динара/м2. Услови су били следећи: 

 У почетни износ накнаде урачуната је накнада за закуп и накнада за уређивање 

грађевинског земљишта у односу 40%:60%. Закупац на име закупа предметног 

неизграђеног грађевинског земљишта плаћа накнаду чија је висина утврђена у поступку 

јавног надметања,   у којој накнада за закуп земљишта учествује са 40%, а накнада за 

уређивање грађевинског земљишта 60%. 

 Закупац у погледу плаћања накнаде има право на грејс период у трајању од 2 године, 

који почиње да тече од дана судске овере уговора о закупу, с тим што је исти у обавези 

да, у року од 8 дана од дана закључења уговора о закупу, уплати 20% од износа накнаде, 

утврђене у поступку јавног надметања, а остатак по истеку грејс периода и то: у 6 (шест) 
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једнаких полугодишњих рата, увећаних за раст цена на мало, према званичним 

подацима Републичког завода за статистику, за сваку рату посебно.  

На лицитацији није било заинтересованих.  

 

5.5.1.1. YURA corporation д.о.о. Рача 

Пореска управа, Филијала Ниш, Министарства финансија Републике Србије је Управи за 

имовину и инспекцијске послове доставила процену вреднодти наведеног земљишта износи 

2.865,00 дин/м2. Према тржишној вредности земљишта датој од Пореске управе, Филијала 

Ниш, Министарства финансија Републике Србије земљиште које је предмет давања у закуп 

без накнаде има укупну тржишну вредост од 117.496.515,00 динара. 

 

5.5.1.2. DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino 

– Italy 

 

Пореска управа, Филијала Ниш, Министарства финансија Републике Србије је Управи за 

имовину и инспекцијске послове доставила процену вреднодти наведеног земљишта износи 

2.865,00 дин/м2. Према тржишној вредности земљишта датој од Пореске управе, Филијала 

Ниш, Министарства финансија Републике Србије земљиште које је предмет давања у закуп 

без накнаде има укупну тржишну вредост од  73.997.220,00 динара. 

 

5.5.2. НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Радна зона Доње Мењурово инфраструктурно је опремљена средствима Владе Републике 

Србије преко пројеката којима је Град Ниш конкурисао код Националног инвестиционог 

плана. 

На основу улазних података, процена висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта 

у конкретном случају, урађене од стране Управе за финансије, изворне приходе локалне 

самоуправе и јавне набавке Града Ниша  износи: 
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УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ    

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

    

    

ПРОЦЕНА ПРИХОДА БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД 2010. - 2020. 

ГОДИНЕ ОД ИНВЕСТИЦИЈЕ YURA КОРПОРАЦИЈЕ 

 

Ред. 

број 
ЈАВНИ ПРИХОД 2010. УКУПНО: 

1 2 3 4 

1. 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 352.000 352.000 

  УКУПНО (EURA): 352.000 352.000 

    

 У Нишу, 22. 6. 2010. Године   
  

 

 

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ    

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

    

    
ПРОЦЕНА ПРИХОДА БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД 2010. - 2020. ГОДИНЕ ОД 

ИНВЕСТИЦИЈЕ  DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 

Torino – Italy 

 

Ред. 

број 
ЈАВНИ ПРИХОД 2010. УКУПНО: 

1 2 3 4 

1. 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 252.000 252.000 

  УКУПНО (EURA): 252.000 252.000 

    

 У Нишу, 22. 6. 2010. Године   
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6. ЗАКЉУЧАК 

 

6.1. YURA corporation д.о.о. Рача 

 

Имајући у виду да је број запослених у привреди у Граду Нишу у 2009. Години износио 

39.848 (Анекс 3.), а у Градској општини Палилула, а на чијој се територији налази Радна 

зона Доње Међурово, број запослених у привреди је био 5.765 (Анекс 4.) то се реализацијом 

инвестиционог пројекта компаније YURA corporation д.о.о. Рача на територији Града Ниша 

број запослених у привреди повећава за 3,76%, а на територији Градске општине Палилула 

број запослених у привреди повећава се за 26,02%, то је јасно да се ради о пројекту 

локалног економског развоја од посебног значаја за развој подручја. 

На основу наведних података, узимајући у обзир тренутну економску и социјалну ситуацију у 

Граду Нишу, а на основу анализе очекиваних трошкова, анализе очекиване користи од 

реализације пројекта, тј. инвестиције, као и анализе социјалних ефеката, сматрамо да се 

реализација инвестиције YURA corporation д.о.о. Рача у Нишу, може сматрати пројектом 

економског развоја од посебног значаја за развој одређеног подручја, као и да ефекти 

реализације овог пројекта апсолутно оправдавају давање у закуп предметног земљишта у 

закуп без накнаде.  

 

6.2. DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – 

Italy 

 

Имајући у виду да је број запослених у привреди у Граду Нишу у 2009. Години износио 

39.848 (Анекс 3.), а у Градској општини Палилула, а на чијој се територији налази Радна 

зона Доње Међурово, број запослених у привреди је био 5.765 (Анекс 4.) то се реализацијом 

инвестиционог пројекта компаније DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via Andrea 

Doria, 15 – 10123 Torino – Italy, односно привредног друштва које ће DYTECH – Dynamic Fluid 

Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy основати у Републици Србији, на 

територији Града Ниша број запослених у привреди повећава за 1,004%, а на територији 

Градске општине Палилула број запослених у привреди повећава се за 6,94%, то је јасно да 

се ради о пројекту локалног економског развоја од посебног значаја за развој подручја. 

На основу наведних података, узимајући у обзир тренутну економску и социјалну ситуацију у 

Граду Нишу, а на основу анализе очекиваних трошкова, анализе очекиване користи од 

реализације пројекта, тј. инвестиције, као и анализе социјалних ефеката, сматрамо да се 

реализација инвестиције DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 

10123 Torino – Italy, односно привредног друштва које ће DYTECH – Dynamic Fluid 

Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy основати у Републици Србији, у 

Нишу, може сматрати пројектом економског развоја од посебног значаја за развој одређеног 

подручја, као и да ефекти реализације овог пројекта апсолутно оправдавају давање у закуп 

предметног земљишта у закуп без накнаде.  
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50 

 

Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy основати у Републици 

Србији 
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10123 Torino – Italy, односно привредног друштва које ће DYTECH – Dynamic Fluid 

Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy основати у Републици 

Србији 
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АНЕКС 1:  

Мапа незапослености у Републици Србији у 2009. 
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АНЕКС 2: 

 

Финансијска подршка инвеститорима 

 

Поред постојећих предности, као што су образована и јефтина радна снага, бесцарински извоз 

у земље Југоисточне Европе и Русију, стратешки географски положај и најнижа стопа пореза на 

добит у Европи од 10%, Србија нуди и финансијску помоћ потенцијалним инвеститорима. На 

основу нове Уредбе Владе Републике Србије, донете у првој половини 2010. године, 

инвестициони пројекти у свим делатностима, осим трговине, угоститељства и пољопривреде, 

могу да конкуришу за доделу бесповратних средстава. Средства су намењена за финансирање 

инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет 

међународне трговине.  

Укупна средства која могу бити додељена одређују се према новим радним местима отвореним 

у периоду од три године од дана потписивања уговора о додели средстава и то у зависности од 

облика инвестирања, места инвестирања и испуњености критеријума.  

За инвестиције у производни сектор и сектор услуга које јесу или могу бити предмет 

међународне трговине, додељују се бесповратна средства у износу од 2.000 до 10.000 евра по 

новом радном месту. 

Изузетак чине инвестиције од посебног значаја:  

 За инвестиције које прелазе укупан износ од 200 милиона евра и којима се обезбеђује 

отварање најмање 1.000 нових радних места, средства се одређују у износу од 25% од 

укупне висине инвестиције. 

 За инвестиције која прелазе износ од 50 милиона евра и којима се обезбеђује отварање 

најмање 300 нових радних места, средства се одређују у износу од 20 % од укупне висине 

инвестиције. 

 Средства за подстицање улагања од посебног значаја се обезбеђују у буџету Републике 

Србије. Износ средстава одређује Влада у зависности од важности, вредности и услова 

пројекта. 

 Стандардни инвестициони пројекти се оцењују и бодују на основу следећих критеријума: 

 референци инвеститора; 

 удела домаћих добављача и ефекта инвестиције на продуктивност осталих домаћих 

привредних друштава, предузећа и других правних лица који раде у истом сектору; 

 одрживости инвестиције / трајности пословања; 

 нових технологија и преносивости знања и вештина на домаће добављаче; 

 ефеката инвестиција на људске ресурсе; 

 оцене утицаја на животну средину; 

 обима извоза; 

 супституције увоза; 
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 ефеката инвестиције на привредни развој општине, односно града и региона у које се 

инвестира;  

 писма подршке, односно писма о намерама општине, односно града којим се пружају 

олакшице и повољности у складу са позитивним прописима Републике Србије у које 

инвеститор намерава да улаже. 

   

Пријаве за доделу средстава подносе се Агенцији за страна улагања и промоцију извоза 

(СИЕПА) након објављеног јавног позива за доделу бесповратних средстава. Након 

спроведеног поступка оцењивања пројеката, средства ће бити додељивана изабраним 

компанијама у складу са укупним бројем бодова. Исплата ће бити вршена периодично током 

трајања пројекта у једнаким износима од 25% вредности додељених средстава и то:  

 по закључењу купопродајног уговора или уговора о закупу земљишта;  

 по добијању грађевинске дозволе; 

 по добијању употребне дозволе; 

 по остварењу пуне запослености предвиђене инвестиционим пројектом. 

  

На основу Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција („Службени гласник 

РС" број 34/2010) Владе Републике Србије донете на предлог Министарства економије и 

регионалног развоја, Агенција за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије 

(СИЕПА) оглашавав јавни позив за доделу бесповратних финансијских средстава за 

инвестиције у областима производње и услуга које могу бити предмет међународне трговине.  

Средства се додељују у зависности од места улагања и испуњења критеријума предвиђених 

уредбом, и то:   

 за инвестиције у производни сектор: од 2.000 до 5.000 евра, односно од 4.000 до 10.000 

евра за девастирана подручја и подручја од посебног интереса (Зајечар, Краљево, Ниш, 

Нови Пазар) по новом радном месту; 

 за инвестиције у аутомобилску, електронску и индустрију информационих технологија у 

подручја од посебног интереса: од 5.000 до 10.000 евра по новом радном месту; 

 за инвестиције у сектор услуга: од 2.000 до 10.000 евра по новом радном месту. 
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Анекс 3 - ЗАПОСЛЕНИ ПО СЕКТОРИМА ДЕЛАТНОСТИ, 2009.
  

 
 

ЗАПОСЛЕНИ 
1)

, ПО СЕКТОРИМА ДЕЛАТНОСТИ, 2009. – Годишњи просек - 
2)

       

 

Укупно 

Тotal 

Запослени у привредним друштвима, установама, задругама и 

организацијама 
2)

 
 

Employed in business companies, institutions, cooperatives and in 

organizations
 2)

 

свега 

Тotal 

привреда 

economy 

ванпри-

вреда 

non-

economy 

пољо-

привреда, 

шумарство 

и водо- 

привреда 

Аgriculture, 

forestry and 

water 

resources 

manageme

nt 

рибарств

о 

Fishing 

industry 

вађење 

руда и 

камена 

Mining 

Република 
Србија

3) 
  

Republic of 
Serbia

3)
 

1 889 085 1 396 792 972 472 424 320 45 091 1 038 22 287 

Нишавски округ 

Nis district 
90 591 69205 45 973 23 232 934 0 352 

Град Ниш 

City of Nis 
73 313 58 897 39 843 19 054 579 0 53 

ГО
4)  

Медиjана 

CM
4)

 of  Medijana 
43 596 38 597 24 824 13 773 410 0 49 

ГО Нишка Бања 

CM of  Niska Banja 
2 574 1 709 991 718 2 0 1 

ГО Палилула 

CM of  Palilula 
11 649 7 503 5 765 1 738 51 0 3 

ГО Пантелеј 

CM of  Pantelej 
4 939 2 527 1 930 597 46 0 0 

ГО Црвени Крст 

CM of  Crveni Krst 
10 555 8 561 6 333 2 228 70 0 0 

Алексинац 

Aleksinac 
7 614 5 032 2 700 2 332 172 0 299 



55 

 

Гаџин Хан 

Gadzin Han 
2 363 1 012 712 300 0 0 0 

Дољевац 

Doljevac 
1 543 828 397 431 68 0 0 

Мерошина 

Merosina 
1 741 1 070 686 384 13 0 0 

Ражањ 

Razanj 
887 620 321 299 58 0 0 

Сврљиг 

Svrljig 
3 130 1 746 1 314 432 44 0 0 

 

1)   
Укључени су запослени у привредним друштвима, установама, задругама, организацијама и малим 

привредним 

друштвима (до 50 запослених) који нису обухваћени редовним полугодишњим истраживањима, а 

који су добијени оценом из анкете за допуну полугодишњег истраживања о запосленима. 

 
The included are also the employees in  business companies, institucions, cooperatives, organizations and in 

small  companies (up to 50 employees) who are not included within regular semiannual research, but the data 
on them is  obtained by the Survey for the supplement of semiannual reports on employees. 

 

2)   
Годишњи просек израчунат је на бази два стања 31.03. и 30.09. 

 Annual average is calculated according to two statuses: March 31
st 

and September 30
th
. 

 

3)   
Нису обухваћени подаци за Косово и Метохију. 

 Data on Kosovo and Metohija is not included. 

 

4) 
Види напомену 

4)
 на страни 333. 

 Refer to the remark 
4) 

on page 333. 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

3.10.  ЗАПОСЛЕНИ
1)

, ПО СЕКТОРИМА ДЕЛАТНОСТИ, 2009.–Годишњи просек- 
2)

  (наставак) 

 EMPLOYEES, ACCORDING TO  SECTORS OF ACTIVITY, 2009.-Annual average- 
2)     

(continuation)
 

 

Прерађи-

вачка 

индустрија 

Process 

industry 

Производњ

а ел. 

енергије, 

гаса и воде 

Electricity, 

water and 

gas 

production 

Грађеви-

нарство 

Civil 

engineering 

Трговина на 

велико и 

мало, 

оправка 

Wholesale 

and retail 

trade 

Хотели и 

ресторани 

Hotels and 

restaurants 

Саобраћај, 

складиште

ње и везе 

Traffic, 

storage and 

links 

Република Србија 
 

Republic of  Serbia 
 

339 428 45 817 78 936 193 065 22 520 106 738 

Нишавски округ 

Nis district 
16 681 1 828 3 873 9 828 1  430 7 092 

Град Ниш 

City of Nis 
13 159 1 540 3 673 8 999 1 341 6 738 

ГО
4)  

Медиjана 

CM
4)

 of  Medijana 
4 430 1 540 2 571 5 672 1 263 6 175 

ГО Нишка Бања 

CM of  Niska Banja 
779 0 53 111 14 3 

ГО Палилула 

CM of  Palilula 
3 596 0 544 1 049 40 233 

ГО Пантелеј 

CM of  Pantelej 
1 054 0 216 410 6 61 

ГО Црвени Крст 

CM of  Crveni Krst 
3 300 0 289 1 757 18 266 

Алексинац 

Aleksinac 
1 322 155 85 363 40 134 

Гаџин Хан 

Gadzin Han 
497 12 42 130 7 23 

Дољевац 

Doljevac 
138 8 19 83 0 78 

Мерошина 

Merosina 
502 15 0 45 23 48 
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Ражањ 

Razanj 
122 27 0 60 12 34 

Сврљиг 

Svrljig 
941 71 54 148 7 37 

 

1)   
Укључени су запослени у привредним друштвима, установама, задругама, организацијама и малим 

привредним 

друштвима (до 50 запослених) који нису обухваћени редовним полугодишњим истраживањима, а 

који су добијени оценом из анкете за допуну полугодишњег истраживања о запосленима. 

 
The included are also the employees in  business companies, institucions, cooperatives, organizations and in 

small  companies  (up to 50 employees) who are not included within regular semiannual research, but the data 
on them is  obtained by the Survey for the supplement of semiannual reports on employees. 

 

2)   
Годишњи просек израчунат је на бази два стања 31.03. и 30.09. 

 Annual average is calculated according to two statuses: March 31
st 

and September 30
th
. 

 

3)   
Нису обухваћени подаци за Косово и Метохију. 

 Data on Kosovo and Metohija is not included. 

 

4) 
Види напомену 

4)
 на страни 333. 

 Refer to the remark 
4) 

on page 333. 
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3.10.  ЗАПОСЛЕНИ
1)

, ПО СЕКТОРИМА ДЕЛАТНОСТИ, 2009.–Годишњи просек-
2)

  (наставак) 

 EMPLOYEES
1)

, ACCORDING TO  SECTORS OF ACTIVITY, 2009.-Annual average-
 2)

   (continuation)
 

 

 

 

Финанси-

јско 

посре- 

довање 

Financial 

interve-

ntions 

Послови 

с некре-

тнинама

, 

изнај-

мљива

ње 

Real 

estate 

business 

deals 

and 

renting 

Државн

а 

управаи 

соци-

јално 

осигу-

рање 

Public 

admini-

stration 

and 

social 

insura-

nce 

Обра-

зовањ

е 

Educa-

tion 

Здрав-

ствени и 

соци-

јални 

рад 

Health-

care 

service 

and 

social 

affairs 

Др. 

кому-

налне, 

дру-

штвене 

и личне 

услуге 

Other 

utility, 

social 

and 

personal 

services 

Приватни 

предузетници и 

запослени код њих 

Private  

enterpreneurs, 

and their employees 

свега 

total 

од тога: 

жене 

out of 

them: 

women 

Република Србија 
 

Republic of  Serbia 
 

36 670 79 782 71 222 
134 

795 
162 368 57 035 492 293 209 391 

Нишавски округ 

Nis district 
957 2 619 3 464 7 714 9 889 2 544 21 386 8 551 

Град Ниш 

City of Nis 
888 2 503 2 816 6 094 8 205 2 309 14 416 6 191 

ГО
4)  

Медиjана 

CM
4)

 of  Medijana 
811 1 843 2 032 3 094 6 946 1 761 4 999 2 120 

ГО Нишка Бања 

CM of  Niska Banja 
0 26 40 216 459 5 865 379 

ГО Палилула 

Nis-Palilula 
76 232 619 928 114 18 4 146 1 749 

ГО Пантелеј 

CM of  Pantelej 
1 147 61 426 88 11 2 412 1 038 

ГО Црвени Крст 

CM of  Crveni Krst 
0 255 64 1 430 598 514 1 994 905 

Алексинац 

Aleksinac 
42 38 312 850 1 070 150 2 582 921 

Гаџин Хан 

Gadzin Han 
4 3 64 112 100 18 1 351 485 
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Дољевац 

Doljevac 
4 7 53 227 118 25 715 244 

Мерошина 

Merosina 
3 44 75 154 134 14 671 164 

Ражањ 

Razanj 
4 12 65 115 99 12 267 111 

Сврљиг 

Svrljig 
12 12 79 162 163 16 1 384 435 

 

1)   
Укључени су запослени у привредним друштвима, установама, задругама, организацијама и малим 

привредним друштвима (до 50 запослених) који нису обухваћени редовним полугодишњим 

истраживањима, а који су добијени оценом из анкете за допуну полугодишњег истраживања о 

запосленима. 

 
The included are also the employees in  business companies, institucions, cooperatives, organizations and  

in small companies (up to 50 employees) who are not included within regular semiannual research, but the data 
on them is  obtained by the Survey for the supplement of semiannual reports on employees. 

2)   
Годишњи просек израчунат је на бази два стања 31.03. и 30.09. 

 Annual average is calculated according to two statuses: March 31
st 

and September 30
th
. 

3)   
Нису обухваћени подаци за Косово и Метохију. 

 Data on Kosovo and Metohija is not included. 

4) 
Види напомену 

4)
 на страни 333. 

 Refer to the remark 
4) 

on page 333. 
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Анекс 4: Подаци о лицу које се овлашћује за потпис уговора о отуђењу, односно 
давању у закуп, по добијању сагласности Владе, са YURA corporation д.о.о. Рача и 
са DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – 
Italy, односно привредног друштва које ће DYTECH – Dynamic Fluid Technologies 
SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy основати у Републици Србији 
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АНЕКС 5: 

Подаци о инвеститору YURA corporation д.о.о. Рача 

 

Назив:  YURA CORPORATION  

Правна форма:  Друштво са ограниченом одговорношћу  

Седиште:  Рача  

Пуно пословно име:  YURA CORPORATION DOO RAČA, KRALJA PETRA I 9  

Матични број:  20624027  Статус:  Активно привредно друштво  

ПИБ:  106529607  

Датум регистрације:  18.03.2010  Број регистрације:  БД 23913/2010  
 

Обавезни подаци 
 

Пословно име привредног субјекта 
 

Назив:   YURA CORPORATION 

Правна форма:   Друштво са ограниченом одговорношћу 

Седиште:   Рача  

Пуно пословно име:   YURA CORPORATION DOO RAČA, KRALJA PETRA I 9 

Адреса:   Краља Петра Првог 9, , Рача, Србија 
 

 

Датуми 
 

Датум оснивања (дд.мм.гггг):   18.03.2010  

Време трајања:   Нема ограничења  

Претежна делатност 
 

Шифра делатности:  31610 

Назив делатности:  Производња електричне опреме за моторе и возила, на другом месту непоменута  

Регистрован за спољнотрговински промет  

Регистрован за услуге у спољнотрговинском промету  
 

 

Подаци о капиталу 
 

Уписани капитал  

Новчани:   500,00 EUR у динарској противвредности од 49.918,40 дин 
500.000,00 EUR 
500.000,00 EUR 

 

Уплаћени капитал  

Новчани:   500.000,00 EUR на дан 26.04.2010 
500,00 EUR у динарској противвредности од 49.918,40 дин на дан 16.03.2010 
500.000,00 EUR на дан 24.03.2010 

 

Контакт подаци 
 

Телефон 1:  +381 62 1791204              +381 62 1791204        

E-mail:  lucasnam@yura-corp.sk  
 

Подаци о члановима друштва 
 

1 .  Члан  

Општи подаци  

Регистарски број:  150111-0016506 Koreja  

Назив:  YURA CORPORATION  

Адреса  

Улица:  Gangwoemyeon Yeonjeri  
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Број:  388-13  

Место:  Cheongwongun  

Поштански број:   

Држава:  Koreja  
 

 

 

Уписани капитал  

Новчани  500.000,00 EUR 
500.000,00 EUR 
500,00 EUR у динарској противвредности од 49.918,40 дин 

 

Уплаћен/унет капитал  

Новчани  500.000,00 EUR на дан 26.04.2010 
500.000,00 EUR на дан 24.03.2010 
500,00 EUR у динарској противвредности од 49.918,40 дин на дан 16.03.2010 

 

Удео :   100,00 %  
 

Подаци о заступницима  
 

Заступници  
 

 

1.  

Општи подаци  

Број пасоша:  7513717, Koreja  

Име и презиме:  Jongwoo Nam  
 

Функција :   Директор  

Ограничење у спољном промету :    (нема)  

Ограничење у унутрашњем промету :   (нема)  
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Анекс 6 – Попис и површине катастарских парцела за које се предлаже давање у закуп 

YURA corporation д.о.о. Рача  
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Анекс 7 – Процена тржишне вредности земљишта од стране Пореске управе за 

инвеститора YURA corporation д.о.о. Рача  
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Анекс 8 – Износ умањења изражен као разлика између утврђене тржишне вредности 

грађевинског земљишта и новчаног износа одређеног уговором о закупу са YURA 

corporation д.о.о. Рача  
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Анекс 9 – Подаци из планског документа на основу којих се може издати локацијска и 

грађевинска дозвола инвеститору YURA corporation д.о.о. Рача  
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Анекс 10: Подаци о инвеститору DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via Andrea 

Doria, 15 – 10123 Torino – Italy 

 

 

 

Назив компаније: DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA 

 

Адреса: Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy 

 

Одговорно лице: Giuliano Zuco 

 

Позиција у компанији: Председник компаније 

 

Остали подаци: 

Cap. Soc. E 72.500.000 i.v. – P. IVA IT 08241500019 

Cod. Fisc. e. n. d`iscriz.: 08241500019 

Reg. Impr. To R.E.A. n. 956557 della C.C.I.A.A. di Torino 

 

Седиште администрације: 

Via Torino, 71 – 10060 Airasca (TO) – Italy 
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Анекс 11: Попис и површине катастарских парцела за које се предлаже давање у закуп 

DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy, 

односно привредног друштва које ће DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via 

Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy основати у Републици Србији 
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Анекс 12: Процена тржишне вредности земљишта од стране Пореске управе за 

инвеститора DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino 

– Italy, односно привредног друштва које ће DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, 

Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy основати у Републици Србији 
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Анекс 13 – Износ умањења изражен као разлика између утврђене тржишне вредности 

грађевинског земљишта и новчаног износа одређеног уговором о закупу за инвестицију 

DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy, 

односно привредног друштва које ће DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via 

Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy основати у Републици Србији 
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Анекс 14 – Подаци из планског документа на основу којих се може издати локацијска и 

грађевинска дозвола DYTECH – Dynamic Fluid Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 

10123 Torino – Italy, односно привредног друштва које ће DYTECH – Dynamic Fluid 

Technologies SpA, Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino – Italy основати у Републици Србији 
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