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На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 

88/08), члана 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, не седници одржаној дана 25.06.2009. године, 
доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању 
учешћа Града Ниша у пројекту „Израда Стратегије развоја туризма Града Ниша“, 
који је аплициран у оквиру Програма за локални и економски развој на Балкану – 
LEDIB. 

II Носилац пројекта је  Град Ниш, а партнери на пројекту су Градске општине: 
Медијана, Палилула, Пантелеј, Црвени Крст, Нишка Бања и Туристичка организација 
Ниш. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
             Меморандум  о разумевању између данског Програма – Локални економски 
развој на Балкану (LEDIB) и чланова мреже за локално економски развој (LEDNET) 
потписан је  7. септембра 2006. године између Владе Републике Србије и Владе 
Краљевине Данске, а Анекс I Меморандума о разумевању потписан је између 
представника LEDIB Програма и Градоначелника Града Ниша дана 17.12.2008. 
године. 
            LEDIB Програм се базира на заједничким циљевима, визији и консезусу 
Мреже за локални економски развој (LEDNET) која се састоји од представника 11 
општина које пипадају Нишавском Управном округу, Градоначелника Града Ниша, 
Начелника Нишавског округа, Председника Регионалне привредне коморе и 
представника текстилног и грађевинског сектора. 
           Циљ LEDIB Програма је друштвено уравнотежен економски развој и креирање 
радних места у Нишавском Округу, кроз 5 компоненти и то: 

- Стварања 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 као подршку формирању и развоју 
кластера 

- развој малих и средњих предузећа кроз подршку развоја служби за 
пословни развој 

- подршка финансирању малих и средњих предузећа кроз кредитну линију 



           У оквиру компоненте I Стварање повољног пословног окружења за развој 
малих и средњих предузећа Град Ниш је Програму LEDIB аплицирао пројекат 
Израда Стратегије развоја туризма Града Ниша. 
           Општи циљ Пројекта је унапређење и развој туризма Града Ниша у складу са 
Стратегијом развоја Града Ниша и Стратегијом развоја туризма Града Ниша која би 
се ослањала на Стратегију развоја туризма Републике Србије. 
          Специфични циљеви Пројекта су: 

1. Израда и усвајање Стратегије развоја туризма на територији Града Ниша 
2. Јачање капацитета малих и средњих предузећа из области рецептивног 

туризма 
3. Јачање капацитета Туристичке организације Ниш 

             Укупна вредност Пројекта износи 2.081.740,00 динара од чега Град Ниш 
учествује са 601.740,00 динара. Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена 
су Буџетом Града Ниша за 2009. годину, на позицији 207/3, економска класификација 
424-специјализоване услуге и позицији 209, економска класификација 512-машине и 
опрема. Време трајња пројекта је 8 месеци. 
          У име Града пројекат ће реализовати Инкубатор центар Д.О.О. 
          Реализацијом овог пројекта ће се  у сарадњи са партнерима на пројекту  
(Градске општине Медијана, Палилула, Пантелеј, Црвени крст, Нишка Бања и 
Туристичка организација Ниш) унапредити пословно окружење за развој малих и 
средњих предузећа у области туризма у циљу отварања нових радних места и 
запошљавања. 
           Из свега напред изложеног предлаже се Градоначелнику да, у складу са 
својим законским овлашћењима, прихвати учешће Града у пројекту „Израда 
Стратегије развоја туризма Града Ниша“. 
            
Број: 926/     /2009-03 
У Нишу,  25.06.2009. године        
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