
 
 
 
           На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 Правилника о поступку 
припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 11.03.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о усвајању Стратегије развоја малих и средњих 
предузећа и предузетништва Града Ниша 2009-2013. године. 
 
 II Предлог одлуке о усвајању Стратегије развоја малих и средњих предузећа и 
предузетништва Града Ниша 2009-2013. године, доставља се председнику Скупштине 
Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
 III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Милан Ранђеловић, шеф Канцеларије за локални и економски 
развој. 
 
 
 
      
Број: 252-2/2010-03 
 
У Нишу, 11.03.2010. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 
 



 
 
 
На основу члана 37. тачка 5. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 

88/08),  
Скупштина Града Ниша, на седници од _________ 2010. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
 

о усвајању Стратегије развоја мaлих и средњих предузећа и предузетништва Града Ниша  2009-
2013.године. 

 
Члан 1. 

Усваја се Стратегија развоја малих и средњих предузећа и предузетништва Града Ниша 
2009-2013.године. 
            Текст Стратегије развоја малих и средњих предузећа и предузетништва Града Ниша 
2009-2013.године је саставни део ове одлуке. 
        

Члан 2. 
За праћење спровођења Стратегије развоја малих и средњих предузећа и предузетништва 

Града Ниша 2009-2013.године задужује се Привредно-економски савет као радно тело Градског 
већа града Ниша. 
          Канцеларија за локални економски развој у сарадњи са Управом за привреду, одрживи 
развој и заштиту животне средине припрема анализу оствареног у протеклом периоду. 
Привредно - економски савет ће радити анализу реализованих пројеката и њихових ефеката са 
посебним освртом на евентуалне препреке у реализацији и давати смернице за усклађивање 
акционог плана. 

Члан 3.  
Одлуку објавити у ''Службном листу Града Ниша''. 
 

 
Број ______________ 
У Нишу, ______ 2010. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
др Миле Илић 

 
 
 
 

 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 



Стратегија развоја малих и средњих предузећа и предузетништва за град Ниш за период 
2009-2013. године је последња фаза реализације пројекта „Подизање капацитета у општинама 
Нишавског округа“ путем којег је програм LEDIB пружио практичну структурирану подршку 
релевантним општинама, кроз серију тренинга, техничке подршке и планирања. 
  У читавом процесу планирања примењиван је партиципативни приступ, односно 
принцип заједничког учешћа локалних актера, а пре свега представника Града и предузетника, 
као и осталих заинтересованих страна за развој малих и средњих предузећа, као што су 
Регионална привредна комора Ниш, Национална служба за запошљавање–филијала у Нишу, 
Регионална агенција за развој малих и средњих предузећа и предузетништва, Бизнис инкубатор 
центар Ниш, Универзитет у Нишу и невладине организације, са територије града Ниша узели 
активно учешће, дајући драгоцене смернице за овај стратешки документ. 

Општи циљ Стратегије је стварање повољног пословног амбијента за инвестирање, 
развој предузетништва, повећање запослености, јачање конкурентности малих и средњих 
предузећа и јачање иницијатива територијалног маркетинга ради побољшања имиџа града 
Ниша као економског центра региона у коме послују успешна, високопрофитабилна, на знању 
заснована мала и средња предузећа. 

 
Овај циљ Стратегије оствариће се кроз реализацију мера, задатака и активности 

утврђених кроз: 
 

- Промоцију Града Ниша као регионалног центра у коме послују успешна, високопрофитабилна, 
на знању заснована мала и средња предузећа; 
 
- Политике (мере) за привлачење инвестиција и индустријске реалокације; 
 
- Политике за подршку предузетништву у терцијарном сектору; 
 
- Политике за побољшање квалитета радне снаге (стручно усавршавање, тренинг и едукације, 
универзитетски мастери, доживотно образовање, центри за развој каријере); 
 
- Политике за стварање материјалне и нематеријалне инфраструктуре (индустријске зоне, 
бизнис инкубатори, научни и технолошки комплекси, индустријски паркови, слободне царинске 
зоне и логистичке платформе); 
 
- Политике за решавање проблема незапослености; 
 
- Политике урбаног маркетинга (ширење културе и праксе стратешког планирања; маркетинг 
територије -локације) усмерен ка екстерним субјектима у циљу ширења нове слике „будућег 
Ниша”. 

 
Изради ове Стратегије приступило се системски и у партнерству са Програмом локалног 

економског развоја на Балкану финансираног од стране Министарства спољних послова 
Краљевине Данске – LEDIB. Децембра 2008. године потписан је анекс Меморандума о 
разумевању између општина Нишавског округа, града Ниша и ЛЕДИБ чиме се и званично 
кренуло у реализацију пројекта „Јачање капацитета општина Нишавског округа“. Један од 
резултата тог Пројекта је и ова секторска Стратегија. 

Стратегија развоја малих и средњих предузећа и предузетништва за период 
2009-2013. године представља стратешки документ креирања политике развоја 



малих и средњих предузећа и предузетништва који на целовит начин дефинише 
основне приоритете и начине њиховог остваривања у наредним годинама.  

 

 
 

                                                ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                      
                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                   
                 мр Милош Симоновић       

 
 

 


