
На основу члaна 31 Одлуке о буџету Града Ниша за 2009.годину 
(„Службени лист Града Ниша“, број 117/08) и члана 39 Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/08 и 4/09),  

Градско веће Града Ниша, на   седници, одржаној дана 10.04.2009. 
године, доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да прихвати учешће у 
релизацији Програма за локални и економски развој на Балкану - LEDIB који 
подржава активности које су усмерене на повећање капацитета локалне 
самоуправе да ефективно и ефикасно уклања препреке  за развој малих и 
средњих предузећа (MSP) у Нишавском округу. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Меморандумом о разумевању између данског Програма – Локални 
економски развој на Балкану (LEDIB) и чланова мреже за локални економски 
развој (LEDNET)  потписан  је 7. септембра 2006. године између Владе 
Републике Србије и Владе Краљевине Данске. 

LEDIB Програм се базира на заједничким циљевима, визији и консензусу 
мреже за локални економски развој (LEDNET) која се састоји од председника 11 
општина које припадају Нишавском Управном округу, Градоначелника Града 
Ниша, Начелника Нишавског Управног Округа, председника Регионалне 
привредне коморе и представника текстилног и грађевинског сектора. 
LEDNET чине чланови Мреже за локални економски развој и операционе 
одлуке ће доносити Секретаријат LEDNET – а чије ће седиште бити у згради 
Нишавског управног округа. 

Циљ LEDIB Програма je друштвено уравнотежен економски развој и 
креирање радних места у Нишавском округу,  кроз пет компоненти и то: 

- стварање повољног пословног окружења за развој малих и средњих 
предузећа уз помоћ локалних власти како би се промовисао дијалог 
између јавног и приватног сектора; 
- подршка пословним организацијама које заговарају потребе малих и 

средњих предузећа 
- развој малих и средњих предузећа кроз подршку формирању и развоју 

кластера; 
- развој малих и средњих предузећа кроз подршку развоју служби за 

пословни развој; 
- подршка финансирању малих и средњих предузећа кроз кредитну 

линију. 
 Из наведених разлога овим Закључком се предлаже Градоначелнику да, 
у име Града Ниша, прихвати учешће у релизацији Програма за локални и 
економски развој на балкану – LEDIB.  
 
Број: 
У Нишу, 10.04.2009. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

Председник 
 

мр Милош Симоновић 


