
 На основу члана 20 Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр.129/07, 
83/14 – др. Закон и 101/2016), члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, бр. 88/08 и 143/2016) и члана 72 Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 
Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана 20.12.2018. године, доноси 

 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 I Неискоришћена финансијска средства предвиђена за реализацију мера 
Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину, која су додељена 
привредним субјектима који су одустали од потписивања уговора о додели 
бесповратних средстава, у укупном износу од 784.070,24 динара, додељују се 
привредним субјектима који испуњавају услове јавног позива и налазе се на листи 
рангирања. 

II Бесповратна средства се додељују у виду државне помоћи мале вредности 
следећим привредним субјектима: 
 
 
МЕРА 3. - УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ММСПП 
 
4. круг - од 26.09.2018. до 01.10.2018. године: 

 
 

Ред.бр. Број 
пријаве 

 
Назив подносиоца 

Број 
бодова 

Укупно без 
ПДВ-а 
(РСД) 

Износ 
тражених 

средстава од 
Града (РСД) 

Висина 
одобрених 
средстава 

(РСД) 
 797-85/ 

2018-25 
Tagor electronic doo 
 

73 155.104,00 77.552,00 77.552,00 

 797-86/ 
2018-25 

Ингел доо 73 413.250,00 206.625,00 206.625,00 

 797-78/ 
2018-25 

Alfatec doo 70 547.962,00 273.966,00 273.966,00 

 797-82/ 
2018-25 

Техно соларис доо 70 240.000,00 120.000,00 120.000,00 

 797-87/ 
2018-25 

Иван Оки-Пром доо 70 65.000,00 32.500,00 32.500,00 

 797-74/ 
2018-25 

ДМВ доо 68 295.700,00 100.000,00 73.427,24 

                                                                                                     
 Укупно 

 
784.070,24 

 



 
Износи одобрених средстава су утврђени након записнички извршеног прегледа, 

оцене, вредновања и рангирања пристиглих благовремених пријава, које испуњавају 
услове јавног позива, уз напомену да су одобрени износи средстава државне помоћи 
прелиминарно утврђени, док ће стварни износ средстава бити утврђен у току 
реализације појединачних уговора о додели подстицајних средстава а у оквиру 
расположивих средстава за те намене.  
 

Овлашћује се Градоначелик Града Ниша да са одабраним корисницима 
бесповратних средстава, у име Града закључи уговоре о додели подстицајних 
средстава, којима ће се регулисати права и обавезе у вези са реализацијом Програма 
локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину. 

 
Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској 

управи – Секретаријату за финансије да реализују ово решење. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Градоначелник Града Ниша је дана 09.08.2018. године расписао Јавни позив за 
доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског 
развоја Града Ниша за 2018. годину, број 3044/2018-01 (''Сл. лист Града Ниша, бр. 76 од 
09.08.2018.године) са роком достављања пријава до 01.10.2018. године. Програмом је за 
5 мера предвиђено је укупно 28.000.000,00 динара:  

1.  Мера Интернационализација MMСПП – 3.000.000,00 динара; 
2. Мера Интернационализација удружења и привредних асоцијација – 4.000.000,00 
динара; 
3.  Мера Унапређење конкурентности ММСПП – 10.000.000,00 динара; 
4. Мера Унапређење конкурентности Start up центра и Coworking  простора – 
5.000.000,00 динара; 
5. Мера Унапређење сарадње привреде и научно – образовних институција – 
6.000.000,00 динара. 
 Јавним позивом је предвиђено да ће прво отварање понуда бити 15 дана наком 
објављивања јавног позива, a затим ће на сваких 15 дана Комисија за доделу 
финансијских средстава, образована од стране Градоначелника Града Ниша решењем 
3046/2018-01 од 09.08.2018. године, сукцесивно одлучивати до истека рока.  

 До 01.10.2018. године на адресу расписивача укупно су пристигле 132 пријаве.  

Првим решењем о додели подстицајних средстава (бр. 1099-10/2018-03), које је 
Градско веће донело 11.09.2018. године, 16 привредних субјеката (ММСПП, кластера, 
удружења, научно-образовних институција) је добило бесповратна средства у укупном 
износу од 8.564.792,00 динара. 

Другим решењем о додели подстицајних средстава (бр. 1342-9/2018-03), које је 
Градско веће донело 08.11.2018. године, 57 привредних субјеката (ММСПП и научно-



образовних институција) је добило бесповратна средства у укупном износу од 
13.650.756,14 динара. Од тог износа утрошено је 13.420.756,14 динара, зато што 3 
привредна субјекта нису приступила потписивању уговора, и то: 

Ред.бр. Број пријаве  
Назив подносиоца 

Број 
бодова 

Висина одобрених 
средстава (РСД) 

1 801-13/2018-25 Пенџер доо 62 95.000,00 
2 801-7А/2018-25 Порта сигурност доо 60 95.000,00 
3 797-28/2018-25 MD Гајгер бетон промет, 

предузетник 
51 40.000,00 

Укупно  230.000,00 
 

Будући да су горе наведени привредни субјекти одустали од потписивања 
уговора о додели бесповратних средстава, остало је неутрошено 230.000,00 динара по 
другом решењу Градског већа о додели подстицајних средстава. 

Трећим решењем о додели подстицајних средстава (бр. 1416-36/2018-03), које је 
Градско веће донело 29.11.2018. године, 18 привредних субјеката (ММСПП и научно-
образовних институција) је добило бесповратна средства у укупном износу од 
5.775.381,62 динара. Од тог износа утрошено је 5.230.381,62 динара, зато што 2 
привредна субјекта нису приступила потписивању уговора, и то: 

Ред.бр. Број пријаве  
Назив подносиоца 

Број 
бодова 

Висина одобрених 
средстава (РСД) 

1.  797-60/ 
2018-25 

Марконис, предузетник 59 298.000,00 

2.  797-62/ 
2018-25 

Лесал, предузетник 52 247.000,00 

Укупно  545.000,00 
 

Будући да су горе наведени привредни субјекти одустали од потписивања 
уговора о додели бесповратних средстава, остало је неутрошено 545.000,00 динара по 
трећем решењу Градског већа о додели подстицајних средстава. 

Укупно након другог и трећег решења Градског већа остаје неутрошено 
775.000,00, што заједно са 9.070,24 динара, (које су остале нераспоређене јер је тај 
износ недовољан за реализацију било које мере) износи 784.070,24 динара. 

Комисија је након последњег прегледа приспелих пријава из 4. круга (од 
26.09.2018. до 01.10.2018. године) и одлучивања о додели средстава, направила листу 
рангирања привредних субјеката који испуњавају услове јавног позива али за које није 
било довољно средстава предвиђених Програмом локалног економског развоја Града 
Ниша. На тој листи налази се укупно 11 привредних субјеката, па је Комисија 
предложила да се средства у износу од 784.070,24 динара доделе за првих 6 привредних 
субјеката који се налазе на напред наведеној ранг листи. 



Градско веће Града Ниш прихвата препоруке Комисије, имајући у виду да је 
поступак спроведен  у свему у складу са важећим прописима и Програмом локалног 
економског развоја Града Ниша за 2018. годину. 

 
    На основу свега наведеног одлучено је као у изреци овог решења. 
 

Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града 
Ниша, Градској управи Града Ниша – Секретаријат за финансије и Сектретаријат за 
привреду и Правобранилаштву Града Ниша. 
 
 

Број: 1587-21 /2018-03  
     
У Нишу,  20.12.2018. године    
 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
                       
ПРЕДСЕДНИК  
 
 
Дарко  Булатовић                                                                                                               
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