
На основу члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/08), члана 33 Одлуке о буџету Града Ниша за 2010. годину („Службени лист Града 
Ниша“,  број 90/09)  и  члана  39  Пословника  о  раду  Градског  већа  Града  Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 101/08, 4/09 и 58/09),

Градско  веће  Града  Ниша,  нa  седници  одржаној  дана  06.07.2010.  године, 
доноси

З А К Љ У Ч А К

I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању 
учешћа и суфинансирању пројекта „Сиреви кластера југ“, који у оквиру Регионалног-
економског програма развоја 2 (RDEPR 2) финансира Европска унија. 

О б р а з л о ж е њ е

Пројекат  „Сиреви кластера југ“ је аплициран у оквиру програма Регионалног-
економског програма развоја 2 (RDEPR 2) који финансира Европска унија. RDEPR je 
трогодишњи  пројекат  техничке  помоћи  који  је  почео  у  јуну  2009.  године,  а  који 
финансира Европска унија и укључује техничку подршку од скоро пет милиона евра 
и фонд бесповратне помоћи вредан девет милиона евра. Основни цуљ програма је 
побољшање капацитета девет Регионалних агенција за развој (РАР) које се налазе у 
Крагујевцу,  Краљеву,  Лесковцу,  Нишу,  Новом  Пазару,  Пожаревцу,  Зајечару, 
Зрењанину и Ужицу.

Општи циљ пројекта  „Сиреви кластера југ“ je  стварање повољног пословног 
окружења  и  развој  региона  јачањем  капацитета  за  подршку  равномерном 
регионалном развоју.
 Специфични  циљ  пројекта  је  унапређење  рада  регионалних  и  општинских 
структура  за  стварање  нивих  радних  места  кроз  подршку  развоју  нових  начина 
пословања и подозања свести о значају и потреби кластерског удруживања.

Партнери  у  пројекту  су:  Општина  Пирот,  Општина  Прокупље  и  Обласна 
развојна асоцијација. Време трајања пројекта је 15 месеци.

Резултати  пројекта  за  Град  Ниш  су: побошљана  комуникација  између 
општинских  и  регионалних  структура  у  циљу  заједничког  деловања  у  развоју 
привреде,  ојачани  капацитети,  улога  и  значај  Регионалне  развоје  агенције  за 
оснивање и управљање кластерима, унапређено знање грађана и МСП о о значају 
кластерског удруживања у циљу заједничког и већег наступа на тржишту, повећана 
конкурентност  млекара  у  региону,  омогућен  лакши  приступ  тржишту  млекарама 
кластерским  наступом, унапређена  производња  и  повећан  привредни  раст, 
сачињене препоруке  за  даље унапређење млекарства,  са  посебним акцентом на 
примарну производњу и индивидуалне произвођаче, подигнут ниво информисаности 
грађана  о  регионалним  потенцијалима  и  подигнута  свест  о  квалитету  и  потреби 
куповине домаћих, регионалних производа.

Укупна  вредност пројекта износи  је  350.220,23 EUR, од којих се  306.862,96 
EUR или (87,62%) финансира из средстава ERDF фонда, a 43.357,27 EUR је укупно 
учешће партнера на пројекту. Учешће Града Ниша износи 19.997,58 EUR, Обласно 
развојне  агенције  4.377,75 EUR,  Општине  Пирот  10.226,43 EUR  и  Општине 
Прокупље 8.755,51 EUR.

Средства за ову намену обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2010. годину, 
позиција 203/1, економска класификација 424, специјализоване услуге.

Значај  пројекта  „Сиреви  кластера  југ“  је  у  формирању  кластера  сира  за 
територије Топличког, Нишавског и Пиротског округа који има за циљ јасну димензију 
регионалног  повезивања  у  области  привреде,  повећања  регионалне 



компетитивности  и  последично  повећања  запошљавања  на  територији  ова  три 
округа.  Пројекат  предвиђа  повезивање  главних  актера  млекарске  индустрије 
региона,  побољшање  наступа  на  тржишту  преко  повећања  укупне  понуде 
уједначеног, сертификованог нивоа квалитета производа уз сарадњу са локалним и 
регионалним организацијама и институцијама, као и једнаку заступљеност и улагање 
у сва три округа без обзира на величину појединих градова или округа. Због значаја 
овог  пројекта  за  даље  перспективе  развоја  и  унапређења  пољопривредне 
производње Нишавског,  Топличког  и  Пиротског  округа,  Градско веће Града Ниша 
предлаже Градоначелнику да у складу са својим овлашћењима донесе решење о 
прихватању учешћа и суфинансирање пројекта „Сиреви кластера југ“.
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