РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08),
члана 35. Одлуке о буџету Града Ниша за 2012. годину („Службени лист Града Ниша“, број
79/11) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 101/08, 4/09, 58/09, 25/11 и 27/11)
Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 08.03.2012. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању учешћа и
суфинансирању пројекта „Подршка одрживом локалном развоју путем смањења сиромаштва
и економског оснаживања“.
II Пројекат финансира Немачка влада, а реализује HELP у сарадњи са локалним
партнерима, општинама и градовима Бела Паланка, Бујановац, Краљево, Лесковац, Мерошина,
Ниш, Пирот, Прешево, Прибој, Пријепоље, Смедерево, Сврљиг, Тутин, Врање и Нови Пазар.
Образложење
Пројекат „Подршка одрживом локалном развоју путем смањења сиромаштва и
економског оснаживања“ има за циљ пружање економске и едукативне подршке локалном
развоју у Србији.
Главне активности пројекта ће бити сконцентрисане на отварању нових радних места
путем помоћи малим предузећима, као и на обезбеђивању пословних и стручних обука и
образовању. Укупна вредност пројекта је 1.743.400,00 EUR.
Пројектом ће бити обезбеђено 500 грантова у виду опреме/материјала за започињање
и/или развој различитих пословних делатности у просечној вредности од око 2.400,00 EUR.
Најмање 450 пословних и 375 професионалних обука биће изведено током трајања пројекта.
Пројектом ће 500 претходно незапослених лица добити могућност да побољшају социјални и
професионални статус.
Предложена помоћ за Ниш састојала би се од подршке у облику опреме/материјала у
просечној вредности од 2.400,00 EUR за 40 доходованих активности и 1 кооперативу, уз
обавезне професионалне и пословне обуке.
Корисници ове помоћи биће социјално угоржено становништво са здравим пословним
идејама за започињање или развој сопствених пословних делатности.
Поред неопходне опреме за започињање посла, одабрани корисници ће добити
могућност да додатно унапреде своје мале бизнисе путем различитих пословних и
професионалних обука. Док ће, у складу са потребама, одређеном броју бити одобрене и
преквалификације у сарадњи са Националном службом за запошљавање и пружаоцима
различитих врста професионалних обука.

Посебан акценат ће бити стављен на удруживање и размену искустава подржаних
клијената, а све у циљу одржања новонасталих малих предузећа. Обавезе свих подржаних
клијената ће бити:
1. Да присуствују обукама организованим од стране HELP -а, у складу са процењеним
потребама корисника;
2. Да региструју пословну делатност у складу са важећом законском регулативом
Републике Србије;
3. Да изврше повраћај 20 % вредности донације HELP -у, чиме ће бити финансиран део
пословних и професионалних обука, посете стручним сајмовима, као и активности у
циљу унапређења конкурентности предузећа;
4. Да обаве 15 сати друштвено корисног рада за локалну заједницу.
Укупна вредност пројекта је 1.743.400 EUR.
Укупна вредност пројекта за Град Ниш је 149.672 EUR
Учешће Града Ниша у реализацији пројекта на територији града Ниша износи 48.000
EUR Овај износ ће бити пренет на посебан рачун HELP-a.
Пројекат ће бити реализован у периоду од 01.02.2012. године до 01.10.2013. године.
Средства за реализацију овог пројекта биће обезбеђена у буџету Града Ниша за 2012.
годину, позицијa 225/3 економска класификација 424 и биће обезбеђена у буџету Града
Ниша у 2013. години.
Пројекат „Подршка одрживом локалном развоју путем смањења сиромаштва и
економског оснаживања“ доприноси локалном економском развоју Града Ниша, па Градско
веће Града Ниша предлаже Градоначелнику да у складу са својим овлашћењима донесе
решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта.
Број: 190-14/2012-03
У Нишу, 08.03.2012. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

