
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и
доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 08.06.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се Предлог  одлуке  о  партнерству  јавног  и  приватног  сектора  у
области пољопривреде.

II Предлог  одлуке  о  партнерству  јавног  и  приватног  сектора  у  области
пољопривреде доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања
у дневни ред седнице Скупштине Града. 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређује се Саша Стоиљковић, начелник Управе за пољопривреду и развој
села.

Број: 878-2/2013-03
Нишу, 08.06.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 
                                                                                                                                                                



На основу члана 37 Статута града Ниша (''Службени лист града Ниша'', број
88/2008),

Скупштина града Ниша, на седници одржаној            2013. године, доноси

О Д Л У К У
О ПАРТНЕРСТВУ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ СЕКТОРА У

ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Члан 1.

                Овом одлуком утврђују  се циљеви и основи јавног и приватног
партнерства у области пољопривреде због којих и на којима ће град Ниш вршити
заједничко улагање са приватним сектором из земље и иностранства.

Члан 2.

                Циљеви из члана 1. ове одлуке су:
- подстицање економског и социјалног развоја Града,
- унапређење  животног  стандарда  и  материјалног  положаја  становништва;

развој и раст пољопривредне производње на територији Града,
- увећање прихода, односно буџета Града,
- развој  и  раст  других  привредних  делатности  везаних  за  пољопривредну

производњу (трговина, туризам, угоститељство, занатство и друго).
 

Члан 3.

           Основи јавног и приватног партнерства из члана 1. ове одлуке су:
- заједничко улагање на профитној основи,
- заједничко улагање путем оснивања привредних друштава,
- заједничко  улагање  путем  изградње  и/или  реконструкције  објеката

потербних за пољопривредну производњу,
- заједничко  улагање  путем  уређења  и  унапређења  пољопривредног

земљишта у складу са најбољом праксом и стандардима,
- очување животне средине.

Члан 4.

           Град може да оснива заједничким улагањем привредна друштва  са
приватним сектором из земље и иностранства.



Члан 5.

О извршавању ове одлуке  стараће се  Управа за  пољопривреду и  развој
села.

            
Члан 6.

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу града Ниша'' .

Број:
Датум:

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Миле Илић



Образложење

У смислу Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (''Службени
гласник  РС'',  број  88/2011)  пројекат  јавно-приватног  партнерства  чини  низ
међусобно повезаних активности,  које  се одвијају одређеним редоследом, ради
постизања  дефинисаних  циљева,  који  за  крајњи  резултат  има  закључивање
уговора  о  јавно  –  приватном  партнерству  и  којим  се  ствара  институционално
јавно-приватно партнерство засновано на односу јавног и приватног партнера, као
оснивача  заједничког  привредног  друштва,  које  ће  бити  носилац  реализације
пројекта јавно-приватног партнерства.

Доношењем  овакве  одлуке  ствара  се  могућност  за  град  Ниш  да  са
приватним  партнером  може  да  оснује  ново  привредно  друштво,  у  складу  са
Законом о јавно-приватном партнерству,  ради реализације пројеката који би се
односили, превасходно, на производњу здраве органске хране, за које потребе би
се  омогућила  изградња  пластеника  за  производњу  здраве  хране  и  семена.  

Приватни партнер би морао да поседује сва потребна права и дозволе за
овакву врсту производње и трансфера технологије и семена.

Ова одлука би била правни основ за покретање поступка у избору приватног
партнера којем би Град могао да постави одређене услове, пре свега, којим би  се
приватни  партнер  обавезао  да  организује  и  предузме  све  радње  у  циљу
обезбеђења кредита и других потребних финансијских ангажмана, да у сарадњи са
јвним  партнером  омогући  израду  Студије  изводљивости  и  Бизнис  плана  по
критеријумима  Европске  инвестиционе  банке  и  Светске  банке,  да  организује
долазак  стручњака  за  потребне  области,  да  организује  производњу,  набавку
опреме, трансфер технологије и семена, све до продаје познатом купцу и друге
услове.

Обавезе  Града,  у  случају  јавно-приватног  партнерства  у  области
пољопривреде,  биле  би  обезбеђивање  сагласности  од  стране  Владе  РС  за
реализацију  пројекта  који  град  Ниш  прихвати,  обезбеђивање  свих  потребних
сагласности и дозвола из надлежности Града, обезбеђивање потребног пословног
простора, да обезбеди потребне сагласности за прикључење будућих објеката на
инфраструктурне мреже.

На  овај  начин  се  омогућава  развој  града  Ниша,  између  осталог,
потенцијалном  изградњом  Продукционо  едукативног  центра  са  централном
лабораторијом  за  пољопривредне  производе,  хладњачама  и  другим  пратећим
објектима. Тиме би се створила могућност запошљавања око 400 радника, али и
већег броја сезонских радника, као и укључивање великог броја коопераната.

Из  наведених  разлога,  доношење  наведене  одлуке  би  било  од  великог
значаја за град Ниш.

Начелник

Саша Стоиљковић


