
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
 
 

 
 

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 
члана 33. Одлуке о буџету Града Ниша за 2010. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
90/09) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 101/08, 4/09, 58/09), 

Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 22.07.2010. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I  Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању учешћа и 
суфинансирању пројекта „Смањење сиромаштва кроз локални одрживи развој у јужној 
Србији“. 

II Пројекат финансира Немачка влада, а реализује HELP у сарадњи са локалним 
партнерима, односно невладиним организацијама ENECA - Economic Expert Community 
Association из Ниша и EDEAS - Economic Development Association из Бујановца. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Пројекат „Смањење сиромаштва кроз локални одрживи развој у јужној Србији“ има за 
циљ пружање економске и едукативне подршке локалном развоју у јужној 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. HELP ће подржати спровођење постојеће Стратегије развоја Града Ниша и 
подржати процес одрживог развоја у целини. 
 У реализацији Пројекта Град Ниш ће суфинансирати и учествовати у спровођењу 
активности на његовој територији, које се састоје у подршци спровођењу Стратегије развоја 
града, идентификацији и повезивању партнера у оквиру пројекта са посебним освртом на 
сектор микро, малих и средњих предузећа, отварању нових радних места и побољшању 
могућности запослења угрожених категорија становништва - младих, незапослених, 
самохраних родитеља и особа са инвалидитетом, као и обезбеђивању визуелног идентитета 
донатора. 
 Укупна вредност пројекта је 956.200,00 EUR. Пројекат ће бити финансиран на следећи 
начин: 

- Немачка влада у износу од 450.000 EUR; 
- Градови и општине укључени у пројекат у износу од 450.000 EUR; 
- Клијенти подржани кроз пројекат у износу од 133.000 EUR; 
Укупна вредност пројекта за Град је 320.000,00 EUR 

 Учешће Града Ниша у реализацији пројекта на територији града Ниша у 2010.години 
износи 130.000,00 EUR Овај износ ће бити пренет на посебан рачун HELP-a, а најкасније до 
31.12.2010. године. 
 Пројекат ће бити реализован у периоду од 01.07. 2010. године до 31.12.2011. године. 

 Средства за реализацију овог пројекта биће обезбеђена у буџету Града Ниша за 2010. 
годину, позицијa 203/1 економска класификација 424. 



 Пројекат „Смањење сиромаштва кроз локални одрживи развој у јужној Србији“ 
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: 769-20/2010-03 
У Нишу, 22.07.2010. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
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