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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист 

Града Ниша“, број 108/2018) 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 01.07.2019. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е О УЧЕШЋУ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА СОЦИО-
ЕКОНОМСКОЈ СТАБИЛНОСТИ У РЕГИОНУ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА 2019-2020“ 

 
I Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројекта „Подршка социо-економској 

стабилности у региону западног Балкана 2019-2020“, који у оквиру Програма „Подршка 
социо-економској стабилности у региону западног Балкана 2019-2020“ финансира Немачка 
влада, а реализује HELP -Hilfe zur Selbsthilfe e.V. у сарадњи са локалним партнерима, 
општинама и градовима у Србији.  

II Циљ Програма и Пројекта је повећање капацитета економски и социјално 
угрожених група становништва и унапређење програма третмана у установама за извршење 
кривичних санкција и процеса реинтеграције и њихово пуно укључивање у друштво. 

III Носилац и имплементатор Пројекта је HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. а партнер на 
Пројекту је Град Ниш.  

IV Укупна вредност Програма на нивоу Републике Србије је 969.230,00 евра 
(126.000.000,00 динара).  

V Вредност Пројекта за Град Ниш је 72.000,00 евра (9.400.000,00 динара), од чега 
Град суфинанира пројекат у средствима у износу од 28.800,00 евра (3.800.000,00 динара), а 
Влада Републике Немачке средствима у износу од 43.200,00 евра (5.600.000,00 динара). 

Пројекат се на територији Града Ниша реализује у периоду од потписивање Уговора 
до 31.12.2020. године. Град ће обавезу суфинансирања пројекта преузети у 2020. години. 
Средства за реализацију овог пројекта биће обезбеђена у буџету Града Ниша за 2020. годину. 

Време реализације пројекта је од потписивања Уговора до 31.12.2020. године. 
VI Права и обавезе Града Ниша, као партнера и суфинансијера пројекта и 

организације HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V.  дефинисаће се посебним Уговором о сарадњи. 
VII Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града са организациојом 

HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V.  потпише Уговор о сарадњи на реализацији Пројекта, који је 
саставни део овог Решења. 

VIII Градоначелник ће посебним решењем именовати особу задужену за праћење 
реализације Програма, испред Града Ниша, у складу са Споразумом о сарадњи. 

IX Налаже се Градској управи Града Ниша и Канцеларији за локални економски 
развој и пројекте да реализују ово решење, у складу са својим надлежностима. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Пројекат „Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана 2019-

2020“, који у оквиру Програма „Подршка социо-економској стабилности у региону западног 
Балкана 2019-2020“ финансира Немачка влада, а реализује HELP -Hilfe zur Selbsthilfe e.V. у 
сарадњи са локалним партнерима, општинама и градовима у Србији.  

 



 
Циљ Програма и Пројекта је повећање капацитета економски и социјално угрожених 

група становништва и унапређење програма третмана у установама за извршење кривичних 
санкција и процеса реинтеграције и њихово пуно укључивање у друштво. 

Пројекат се заснива на едукативној и економској подршци локалном развоју Града 
Ниша, уз примену механизама за оснаживање развоја микро бизниса у Граду. 

Главне активности ће се концентрисати на директно отварање нових радних места, 
путем помоћи малим бизнисима у виду грантова, организовање пословних и стручних обука 
и образовања. HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V.  ће подржати спровођење постојећих стратегија 
локалног развоја и подржати процес одрживог развоја у целини. 

У оквиру Програма биће подржано најмање 30 микро бизниса у Нишу у њиховом 
намерама за започињање или развој пословних делатности. Подршка укључује: 

- Донацију у опреми или материјалу просечне вредности од 2.400,00 евра 
- Организацију пословних и стручних обука према потребама корисника 
- Праћење подржаних микро бизниса 
Реализацију поменутих активности финансираће HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. из 

средстава донација и суфинансирања Града Ниша. Град Ниш ће у2020. години учествовати у 
овој компоненти Програма са средствима у износиу од 28.880,00 евра (3.800.000,00 динара). 
Пројекат се на територији Града Ниша реализује у периоду 2019-2020. године. 

Укупна вредност Програма на нивоу Републике Србије је 969.230,00 евра 
(126.000.000,00 динара).  

Вредност Пројекта за Град Ниш је 72.000,00 евра (9.400.000,00 динара), од чега Град 
суфинанира пројекат у средствима у износу од 28.800,00 евра (3.800.000,00 динара), а Влада 
Републике Немачке средствима у износу од 43.200,00 евра (5.600.000,00 динара). 

Пројекат се на територији Града Ниша реализује у периоду од потписивање Уговора 
до 31.12.2020. године. Град ће обавезу суфинансирања пројекта преузети у 2020. години. 
Средства за реализацију овог пројекта биће обезбеђена у Буџету Града Ниша за 2020. годину. 

Време реализације пројекта је од дана потписивања Уговора до 31.12.2020. године. 
Пројекат „Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана 2019-

2020“ доприноси побољшању социјално-економског статуса маргинализованих група, 
њиховом финансијском оснаживању, и као такав изузетно је важан за Град, па је Градско 
веће Града Ниша одлучило као у диспозитиву решења. 
 
  
 
 
 
Број: 627-2/2019-03 
У Нишу,  01.07.2019. године                             
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

                                                                                                             
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
 

Проф. др Милош Банђур 


