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На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 

члана 34. Одлуке о буџету Града Ниша за 2011. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
92/10 и 37/2011) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 101/08, 4/09, 58/09, 25/11 и 27/11), 

Градско веће Града Ниша, не седници одржаној дана 15.08.2011. године, доноси, 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I  Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о суфинансирању и 
прихватању учешћа Града Ниша у пројекту „Екстерно и интерно умрежавање МСП,“ који је 
аплициран у оквиру II позива Програма за локални и економски развој на Балкану – LEDIB. 

II  Носилац пројекта је  Град Ниш. 
III Укупна  вредност пројекта је 1.490.000 динара. Град Ниш суфинансира пројекат са 

240.000 динара, а преостали износ од 1.250.000 динара обезбеђује се из средстава програма 
ЛЕДИБ. Временски период реализације пројекта је 6 месеци. 

 
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 консензусу Мреже за 
локални економски развој (LEDNET) која се састоји од представника 11 општина које 
припадају Нишавском Управном округу, Градоначелника Града Ниша, Начелника 
Нишавског округа, Председника Регионалне привредне коморе и представника текстилног и 
грађевинског сектора. 
          Циљ II позива LEDIB Програма је друштвено уравнотежен економски развој и 
креирање радних места у Нишавском Округу, кроз 2 компоненте 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 

- развој малих и средњих предузећа као подршку формирању и развоју кластера и 
подршка пословним организацијама које заговарају потребе малих и средњих 
предузећа 

           У оквиру компоненте I II позива овог програма Стварање повољног пословног 
окружења за развој малих и средњих предузећа Град Ниш је у оквиру Програму LEDIB 
аплицирао пројекат „Екстерно и интерно умрежавање МСП“. 
            Општи циљ пројекта је подршка унапређењу конкурентности малих и средњих 
предузећа на националном и извозним тржиштима, побољшањем локалног пословног  
 
 



окружења кроз директно учешће представника приватног сектора у стварању развојних 
политика локалног економског развоја и малих и средњих предузећа и активности Града 
Ниша и стварање услова за задржавање и проширење постојећих бизниса. 
Специфични циљеви пројекта су: 
-Побољшати капацитете постојећег економског савета Града Ниша, 
-Успоставити Бизнис клуб у Нишу, који ће се редовно састајати најмање једном месечно, а 
који ће се састојати од представника локалне пословне заједнице и представника страних 
инвеститора, 
-Спровести најмање пет редовних састанака пословног клуба, 
-Формирати Бизнис клуб  као удружење и тиме обезбеди одрживост,  
-Дефинисати, имплементирати, анализирати и представити резултате истраживања пословне 
заједнице (БАС Анкета - Business Atitude Survey), 
-Искористити резултате БАС Анкете за поређење са резултатима БАС анкете из 2009 и 
искористити их за стварање МСП развојних активности у складу са захтевима локалне 
пословне заједнице. 
              Укупна вредност Пројекта износи 1.490.000 динара, од чега Град Ниш суфинансира 
пројекат средствима у износу од 240.000 динара. Средства за реализацију овог пројекта биће 
обезбеђена буџетом града Ниша за 2011. и 2012. годину, позиција 212/1, економска 
класификација 424, -специјализоване услуге. Време трајања пројекта је 6 месеци. Учешће 
Града Ниша у пројекту огледа се у финансирању плата запослених који као чланови 
пројектног тима имплементирају пројекат. 
               У име Града Пројекат ће имплементирати Канцеларија за локални економски развој 
Града Ниша. 
               Град Ниш ће реализацијом овог пројекта, кроз финансијску и нефинансијску 
подршку сектору МСП, сарадњу локалне самоуправе и МСП, као и екстерним и интерним 
умрежавањем малих и средњих предузећа, унапредити локални економски развој на својој 
територији. 
                Из свега напред изложеног предлаже се Градоначелнику да, у складу са својим  
овлашћењима, прихвати суфинансирање и учешће Града у пројекту „Екстерно и интерно 
умрежавање МСП“. 
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ПРЕДСЕДНИК 
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