РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 59. Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину („Службени лист
Града Ниша“, број 148/16), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 12.04.2017. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е О РЕАЛИЗАЦИЈИ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА
„ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ И ПЕРФОРМАНСЕ ПРИВРЕДЕ ГРАДА НИША И
ЊЕГОВ ЗНАЧАЈ ЗА ПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ РЕГИОНА ЈУЖНЕ И ИСТОЧНЕ
СРБИЈЕ“
I
Град Ниш прихвата реализацију и финансирање пројекта „Економска активност и
перформансе привреде Града Ниша и његов значај за привредне активности Региона Јужне и
Источне Србије“.
II
Циљ пројекта је да се кроз истраживања у периоду од 6 месеци, повежу све званичне
базе Републичког завода за статистику, Националне службе за запошљавање, Агенције за
привредне регистре, као и базе података локалних самоуправа о инвестиционим
активностима на њиховој територији, те детерминишу кључне делатности које генеришу
приходе на овом подручју и предложе могуће подстицајне мере. Такође, биће извршена и
детаљна анализа тржишта рада, периода проналажења запослења, у зависности од степена
образовања и образовног профила. Резултати су директно усмерени да њихови корисници
буду креатори политика на локалном, али и националном нивоу и допринесу бољем
привредном развоју на локалном нивоу.
III
Носилац пројекта је Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу, a
партнер на пројекту је Град Ниш, који финансира пројекат у пуном износу.
IV
Укупна вредност пројекта је 500.000 динара. Средства за ову намену су предвиђена у
буџету Града Ниша за 2017. годину: Програм 15-опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0001-функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 490-економски послови некласификовани на другом месту, буџетска позиција
370/3, економска класификација 424-специјализоване услуге.
Време реализације пројекта је 6 месеци.
V
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да са носиоцем пројекта Српском
академијом науке и уметности, Огранак САНУ у Нишу, потпише уговор о реализацији
пројекта.
VI
Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша и
Градској управи Града Ниша-Секретаријату за финансије, да реализују ово решење.
Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша,
Градској управи Града Ниша-Секретаријату за финансије.

Образложење
Пројектом „Економска активност и перформансе привреде Града Ниша и његов значај
за привредне активности Региона Јужне и Источне Србије“ би се сачинила валидна
истраживачка основа, која би била адекватна помоћ за проналажење релевантног политичког
одговора који би ублажио последице негативних демографских трендова и који би, поред
мера усмерених на повећање фертилитета, садржао и низ мера усмерених на економско,
образовно и културолошко оснаживање Града Ниша. Такође, истраживања ће бити усмерена
на нека важна питања одрживог урбаног развоја, урбане економије и на детерминанте које
одређују квалитет живота у урбаним срединама.
Демографска депривација Јужне и Источне Србије је значајнијег интензитета у односу
на остале статистичке регионе у Републици Србији. Према подацима Републичког завода за
статистику, број становника у Региону Јужне и Источне Србије у 2015. години био је
1.551.604, а према пројекцијама у наредних 20 година (пројекција за 2036. годину), тај број
ће бити смањен на 1.225.462 (константна варијанта пројекције, која подразумева статус кво).
Овај податак значи да ће град величине Ниша нестати у наредних 20 година у Јужној и
Источној Србији. Разлог томе није само низак фертилитет (који је и на нивоу Републике
Србије далеко испод потребног за очување броја становника), већ и последице економски
условљених миграција ка иностранству, али и Београду. Управо из тих разлога, Огранак
САНУ у Нишу предлаже овај пројекат, са циљем да сачини валидну истраживачку основу,
која би била адекватна помоћ за проналажење релевантног политичког одговора који би
ублажио последице негативних демографских трендова и који би, поред мера усмерених на
повећање фертилитета, садржао и низ мера усмерених на економско, образовно и
културолошко оснаживање Града Ниша. Такође, истраживања ће бити усмерена на нека
важна питања одрживог урбаног развоја, урбане економије и на детерминанте које одређују
квалитет живота у урбаним срединама.
Носилац пројекта је Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу, a
партнер на пројекту је Град Ниш, који финансира пројекат у пуном износу.
Укупна вредност пројекта је 500.000 динара.
Средства за ову намену су предвиђена у буџету Града Ниша за 2017. годину: Програм
15-опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001-функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 490-економски послови некласификовани
на другом месту, буџетска позиција 370/3, економска класификација 424-специјализоване
услуге.
Време реализације пројекта је 6 месеци.
На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за локални
економски развој Града Ниша, Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог
решења.
Број: 495-24/2017-03
У Нишу, 12.04.2017.године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

