
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 36а. Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину („Службени лист
Града  Ниша“  број  108/12,  број  15/13,број  29/13 и 67/13)  и члана  72.  Пословника  о  раду
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број  1/2013), Градско веће Града
Ниша, нa седници одржаној дана 20.12.2013. године,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I ДОНОСИ СЕ решење о помоћи Града Ниша Регионалном центру за развој малих и
средњих предузећа и предузетништва – Ниш Д.О.О. Ниш у реализацији пројекта „Пословање
без граница“ који је одобрен у оквиру Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија, по
II позиву Министарства за регионални развој и јавне радове Републике Бугарске у сарадњи са
Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије  бр.2007CB16IPO006–2011-2
од  22.11.2011.  године, за  прикупљање  предлога  пројеката  за  побољшање  прекограничне
сарадње између Бугарске и Србије.

II Циљ пројекта  је  у  складу са  Приоритетном осом 2.  Побољшање капацитета  за
заједничко планирање,  решавање проблема и развој,  мера 2.1. Везе  и стварање мрежа на
институционалном, пословном и образовном нивоу

III Носилац пројекта је Регионални пословни центар за подршку малим и средњим
предузећима  –  Перник,  а  партнер  на  пројекту  је  Регионални  центар за  развој  малих  и
средњих  предузећа  и  предузетништва  –  Ниш  Д.О.О.  Ниш и  Фондација  за  развој
предузетништва Софија, Република Бугарска.

 Време реализације пројекта је 12 месеци.
IV Укупна  вредност  пројекта  је  121.297,26  евра,  од  чега  је  вредност  пројекта  за

Регионални центар за развој малих и средњих предузећа и предузетништва – Ниш  Д.О.О.
Ниш 53.156,11 евра.

V Град Ниш ће до завршетка реализације пројекта обезбедити средства у максималном
износу од 1.000.000 динара, и иста по испостављеној финансијској документацији пренети на
посебан динарски рачун пројекта, а Регионални центар за развој малих и средњих предузећа
и предузетништва – Ниш Д.О.О Ниш ће по рефундацији средстава од стране Европске уније
иста вратити у буџет Града Ниша за 2014. годину.

VI Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да са Регионалним центром за развој
малих и средњих предузећа и предузетништва – Ниш Д.О.О. Ниш закључи уговор којим ће се
ближе регулисати међусобна права и обавезе.

VII Налаже  се  Управи  за  привреду, одрживи развој  и  заштиту животне  средине  и
Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке да реализују ово
Решење.



О б р а з л о ж е њ е

Регионални центар за развој  малих и средњих предузећа и предузетништва – Ниш
Д.О.О.  Ниш као  партнер  са  водећим  партнером  Општине  Софија  у  оквиру програма
прекограничне  сарадње  Бугарска-Србија,  реализује  пројекат „Пословање  без  граница“.
Пројекат се реализује на основу Уговора о субвенцији под Инструментом за предприступну
помоћ  (ИПА)  број РД-02-29-201/22.04.2013 од  19.04.2013.  године,  потписаног  између
Генералног директоријата „Менаџмент територијалне корпорације“ у оквиру Министарства
регионалног развоја и јавних радова (MRDPW) и водећег партнера на пројекту Регионалног
пословног  центра  за  подршку  малим  и  средњим  предузећима  –  Перник  и  партнерског
споразума закљученог између Регионалног пословног центра за подршку малим и средњим
предузећима  –  Перник  и  Регионалног  центра  за  развој  малих  и  средњих  предузећа  и
предузетништва – Ниш Д.О.О. Ниш од 15.02.2012. године.

У  оквиру  пројекта  Регионални  центар  за  развој  малих  и  средњих  предузећа  и
предузетништва – Ниш Д.О.О. је закључио уговоре о реализацији пројектних активности и у
обавези је да на основу закључених уговора изврши предфинансирање пројекта, за које нема
средства у свом буџету. 

Средства  за  реализацију  овог  решења  обезбеђена  су  у  буџету  за  2013.  годину  на
позицији 226/1, економска класификација 424 и биће обезбеђена и у буџету за 2014. годину.

Због важности пројекта за Град,  Градско веће града Ниша је донело решење као у
диспозитиву.

Број: 1751-11/2013-03
У Нишу, 20.12.2013. године                              

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                   

 Проф. др Зоран Перишић


