
 На основу члана 20 Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр.129/07, 
83/14 – др. Закон и 101/2016), члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, бр. 88/08 и 143/2016) и члана 72 Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 
Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана 29.11.2018. године, доноси 

 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I Врши се прерасподела неутрошених финансијска средстава предвиђених за 
реализацију мера Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину, у 
укупном износу од 5.619.473,86 динара, на следећи начин: 

- Мери Унапређење конкурентности ММСПП, за коју је било предвиђено 10.000.000,00 
динара, додаје се још 3.794.451,86 динара; 

- Мери Унапређење сарадње привреде и научно – образовних институција, за коју је 
било предвиђено 6.000.000,00 динара, додаје се још 1.825.022,00 динара. 

II Додељују се бесповратна средства у виду државне помоћи мале вредности следећим 
привредним субјектима и научно-образовним институцијама, чије су пријаве пристигле 
у периоду од 25.08. до 01.10.2018. године (у другом, трећем и четвртом кругу): 
 
 
МЕРА 3. - УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ММСПП 
 
3. круг - од 11.09.2018. до 01.10.2018. године: 

 
Ред.бр. Број 

пријаве 
 

Назив подносиоца 
Број 

бодова 
Укупно без 

ПДВ-а 
(РСД) 

Износ 
тражених 

средстава од 
Града (РСД) 

Висина 
одобрених 
средстава 

(РСД) 
1.  797-51/ 

2018-25 
Infotech studio doo 
 

87 662.400,00 300.000,00 204.481,62 
 

2.  797-61/ 
2018-25 

Елмаг, предузетник 
 

77 440.000,00 220.000,00 220.000,00 

3.  797-64/ 
2018-25 

Yumis doo 
 

76 615.339,04 300.000,00 300.000,00 

4.  797-57/ 
2018-25 

Електромеханика 
доо 

74 574.800,00 287.400,00 287.400,00 

5.  797-59/ 
2018-25 

Медивест КТ доо 
 

67 512.000,00 256.000,00 256.000,00 

6.  797-54/ 
2018-25 

Мат-инг доо 
 

66 620.000,00 300.000,00 300.000,00 

7.  797-58/ 
2018-25 

АГ систем доо 65 600.000,00 300.000,00 300.000,00 



8.  797-52/ 
2018-25 

СПЦ „Витамил“ доо 60 285.000,00 142.500,00 142.500,00 

9.  797-60/ 
2018-25 

Марконис, 
предузетник 

59 596.000,00 298.000,00 298.000,00 

10.  797-63/ 
2018-25 

Ехо мед, 
предузетник 

56 200.000,00 100.000,00 100.000,00 

11.  797-53/ 
2018-25 

Ambiente, 
предузетник 

55 200.000,00 100.000,00 100.000,00 

12.  797-55/ 
2018-25 

Macuraana doo 52 550.000,00 275.000,00 275.000,00 

13.  797-62/ 
2018-25 

Лесал, предузетник 52 494.000,00 247.000,00 247.000,00 

14.  797-68/ 
2018-25 

Славица Етилен, 
предузетник 

52 412.000,00 206.000,00 206.000,00 

15.  797-69/ 
2018-25 

Control P, 
предузетник 

52 498.000,00 249.000,00 249.000,00 

Укупно 
 

3.485.381,62 
 

 
 

4. круг - од 26.09.2018. до 01.10.2018. године: 
 
1 797-73/ 

2018-25 
Макинтернационал 
доо 

79 600.000,00 300.000,00 300.000,00  

Укупно 
 

300.000,00 
 

 
 
МЕРА 5. - УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ ПРИВРЕДЕ И НАУЧНО – ОБРАЗОВНИХ 
ИНСТИТУЦИЈА 
 
2. круг - од 25.08.2018.  до 10.09.2018. године: 
 

Ред.бр. Број 
пријаве 

 
Назив подносиоца 

Број 
бодова 

Укупно без 
ПДВ-а (РСД) 

Износ 
тражених 

средстава од 
Града (РСД) 

Висина 
одобрених 
средстава 

(РСД) 
1 795-3/ 

2018 
Удружење за 
локални развој 
Каменица 

78 1.210.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

 
Укупно 

 
1.000.000,00 

 
3. круг - од 11.09.2018. до 01.10.2018. године: 
 

Ред.бр. Број  Број Укупно без Износ Висина 



пријаве Назив подносиоца бодова ПДВ-а (РСД) тражених 
средстава од 
Града (РСД) 

одобрених 
средстава 

(РСД) 
1 795-8/ 

2018-25 
Машински 
факултет 

86 990.000,00 990.000,00 990.000,00 

 
Укупно 

 
990.000,00 

 
 
 
Износи одобрених средстава су утврђени након записнички извршеног прегледа, 

оцене, вредновања и рангирања пристиглих благовремених пријава, које испуњавају 
услове јавног позива, уз напомену да су одобрени износи средстава државне помоћи 
прелиминарно утврђени, док ће стварни износ средстава бити утврђен у току 
реализације појединачних уговора о додели подстицајних средстава а у оквиру 
расположивих средстава за те намене.  
 

Овлашћује се Градоначелик Града Ниша да са одабраним корисницима 
бесповратних средстава из става 1 овог решења, у име Града закључи уговоре о додели 
подстицајних средстава, којима ће се регулисати права и обавезе у вези са реализацијом 
Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину. 

 
Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској 

управи – Секретаријату за финансије да реализују ово решење. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Градоначелник Града Ниша је дана 09.08.2018. године расписао Јавни позив за 
доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског 
развоја Града Ниша за 2018. годину, број 3044/2018-01 (''Сл. лист Града Ниша, бр. 76 од 
09.08.2018.године) са роком достављања пријава до 01.10.2018. године. Програмом је за 
5 мера предвиђено је укупно 28.000.000,00 динара:  

1.  Мера Интернационализација MMСПП – 3.000.000,00 динара; 
2. Мера Интернационализација удружења и привредних асоцијација – 4.000.000,00 
динара; 
3.  Мера Унапређење конкурентности ММСПП – 10.000.000,00 динара; 
4. Мера Унапређење конкурентности Start up центра и Coworking  простора – 
5.000.000,00 динара; 
5. Мера Унапређење сарадње привреде и научно – образовних институција – 
6.000.000,00 динара. 
 Јавним позивом је предвиђено да ће прво отварање понуда бити 15 дана наком 
објављивања јавног позива, a затим ће на сваких 15 дана Комисија за доделу 
финансијских средстава, образована од стране Градоначелника Града Ниша решењем 
3046/2018-01 од 09.08.2018. године, сукцесивно одлучивати до истека рока.  



 До 01.10.2018. године на адресу расписивача укупно су пристигле 132 пријаве.  

Првим решењем о додели подстицајних средстава (бр. 1099-10/2018-03), које је 
Градско веће донело 11.09.2018. године, 16 привредних субјеката (ММСПП, кластера, 
удружења, научно-образовних институција) је добило бесповратна средства у укупном 
износу од 8.564.792,00 динара. 

Другим решењем о додели подстицајних средстава (бр. 1342-9/2018-03), које је 
Градско веће донело 08.11.2018. године, 57 привредних субјеката (ММСПП и научно-
образовних институција) је добило бесповратна средства у укупном износу од 
13.650.756,14 динара. 

Првим и другим решењем Градског већа, укупно је утрошено 22.215.548,14 
динара и остало је нереализовано још 5.784.451,86 динара. 

Другим решењем Градског већа констатовано је да од укупног броја пристиглих 
пријава у сва 4 круга, 30 привредних субјеката не испуњава услове по јавном позиву 
или су поднели неодговарајућу документацију а за 29 привредних субјеката који 
испуњавају све критеријуме, недостаје средстава. 

 За 3 мере остало је неутрошено укупно 5.619.473,86 динара, и то: 
 
- за  Меру Интернационализација MMСПП – 1.427.935,86 динара 
- за Меру Интернационализација удружења и привредних асоцијација – 491.538,00 
динара 
-  за Меру Унапређење конкурентности Start up центра и Coworking  простора – 
3.700.000, динара. 
 
 Истовремено, за 2 мере недостаје укупно 7.503.767,37 динара, и то: 
- за Меру Унапређење конкурентности ММСПП – 5.678.745,37 динара и 

- за Меру Унапређење сарадње привреде и научно – образовних институција – 
1.825.022,00 динара. 

Из горе наведених разлога, предложена је измена Програма локалног 
економског развоја Града Ниша за 2018. годину, којом би се омогућила прерасподела 
средстава унутар мера. Предложена прерасподела не би утицала на буџет Града Ниша и 
односила би се искључиво на износ средстава предвиђених Буџетом Града Ниша и 
Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину. 

Скупштина Града Ниша је на седници одржаној 14.11.2018. године донела 
решење број 06-1234/2018-7-02 којим се одобрава предложена измена (Сл. лист Града 
Ниша бр. 104/18 од 14.11.2018. године). 

На основу расположивих неутрошених средстава у укупном износу од 
5.619.473,86 динара, Комисија је предложила прерасподелу на следећи начин: 

- Мери Унапређење конкурентности ММСПП, за коју је било предвиђено 10.000.000,00 
динара, додаје се још 3.794.451,86 динара; 



- Мери Унапређење сарадње привреде и научно – образовних институција, за коју је 
било предвиђено 6.000.000,00 динара, додаје се још 1.825.022,00 динара. 

Комисија је предложила да се подстицајна средства доделе подносиоцима 
пријава који се налазе на напред наведеним листама рангирања. 

Градско веће Града Ниш прихвата препоруке Комисије, имајући у виду да је 
поступак спроведен  у свему у складу са важећим прописима и Програмом локалног 
економског развоја Града Ниша за 2018. годину. 

 
    На основу свега наведеног одлучено је као у изреци овог решења. 
 

Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града 
Ниша, Градској управи Града Ниша – Секретаријат за финансије и Сектретаријат за 
привреду и Правобранилаштву Града Ниша. 
 
 

Број: 1416-36/2018-03  
     
У Нишу,  29.11.2018. године    
 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

                     
ПРЕДСЕДНИК  
 
 
Дарко  Булатовић                                                                                                               
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