На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008 и
143/2016), члана 2. Одлуке о Канцеларији за локални економски развој и пројекте
(„Службени лист Града Ниша“, број 39/2017), члана 9. Одлуке о буџету Града Ниша за
2017.годину („Службени лист Града Ниша“, број 148/2016), а у складу са Програмом
локалног економског развоја Града Ниша за 2017.годину („Службени лист Града
Ниша“, бр. 49/2017),
Градоначелник Града Ниша

Објављује

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
JАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У
ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА 2017. ГОДИНУ, БРОЈ 2639/2017

1. Градоначелник Града Ниша је дана 15.08.2017.године расписао Јавни позив
за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског
развоја Града Ниша за 2017. годину (“Службени лист Града Ниша“, бр. 81/17) за мере:
итернационализација, унапређење конкурентности и унапређење сарадње привреде и
научно - образовних институција (у даљем тексту Јавни позив).
Градоначелник Града Ниша је дана 12.09.2017. године у ''Службеном листу
Града Ниша'', број 91/2017, објавио Обавештење о продужењу рока за подношење
пријава по Јавном позиву, којим је поменути рок продужен до дана 30.11.2017.године.
Дана 09.10.2017. године у „Службеном листу Града Ниша“, број 102/2017, објављене
су Измене и допуне јавног позива.

2. Јавни позив се мења и допуњује у делу мере Интернационализација, и то на
следећи начин:

МЕРА – ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
Мења се и допуњује први став уводног дела ове мере у погледу активности за
које се подстицајним средствима покривају оправдани трошкови без ПДВ – а, и сада
гласи:
''Интернационализација представља ппмпћ микрп, малим и средоим предузећима и
предузетницима (ММСПП), кластерима и удружеоима за ппкриваое дела пправданих тпшкпва
без ПДВ, за прганизпване или индивидуалне наступе на сајмпвима, или ппсете сајмпвима“.
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НАМЕНА И ИЗНОС ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Мења се и допуњује први став у делу намене средстава за суфинансирање
оправданих трошкова без ПДВ - а , и сада гласи:
„Средства су намењена за суфинансирање оправданих трошкова без ПДВ за
организоване или индивидуалне наступе на сајмовима, или посете сајмовима, са
ограничењем на износ до 100.000,00 динара по привредном друштву или кластеру“.
Мења се и допуњује став 5. у делу оправданих трошкова у оквиру подржаване
активности, на начин да се иза алинеје 5 додаје алинеја 6, тако да став 5. сада гласи:
„Оправдани трошкови у оквиру подржане активности су:
- трошкови закупа, опремања и вођења заједничког штанда,
- административни трошкови (уписнина),
- техничке услуге (прикључак, утрошак воде и електричне енергије),
- трошкови организованог превоза сајамских експоната,
- трошкови превоза и смештаја у хотелима до 4 звездице,
- трошкови сајамских улазница, превоза и смештаја у хотелима до 4 звездице и
други оправдани трошкови везани за сајамске активности“.

3. У свему осталом Јавни позив остаје неизмењен.
Број:
Датум:
Градоначелник
Дарко Булатовић
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