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 11.09.2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
Додељују се бесповратна средства у виду државне помоћи мале вредности,
предвиђена Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2018.годину, а у
складу са препоруком Комисије за доделу финансијских средстава и то привредним
субјектима (ММСПП, кластери, удружења) и акредитованим научно образовним
институцијама са територије Града Ниша, по мерама и на начин како следи:
Мера Интернационализација ММСПП
Редни Назив подносиоца пријаве
број
1
Prizma trade doo Niš

Број
Висина одобрених
бодова
средстава у РСД
70
98.200,00
Укупно одобрена средства
98.200,00
Укупно планирана средства
3.000.000,00

Мера Интернационализација удружења и привредних асоцијација
Редни Назив подносиоца пријаве
број
1
Клуб привредника Наиссус
2
Нишки кластер напредних технологија
3
4

Број
бодова
95
75

72
Удружење угоститељских и туристичких
посленика Ниш
62
Удружење грађана Дунђер
Укупно одобрена средства
Укупно планирана средства

Висина одобрених
средстава у РСД
975.140,00
533.322,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.508.462,00
4.000.000,00

Мера Унапређење конкурентности ММСПП
Редни Назив подносиоца пријаве
број
1
FOODELLA DOO NIŠ

Број
бодова
78

Висина одобрених
средстава у РСД
100.000,00
1

2

TELIT POWER DOO

72

275.000,00

3

Prizma trade doo Niš

71

295.000,00

4

PROXIMA DOO NIŠ

62

300.000,00

5

Manifattura Europea doo Niš

59

300.000,00

6

Победа Плус доо Ниш

58

199.000,00

7

NIFON SECURITY DOO

54

293.000,00

8

DOMIKO PR

52

230.000,00

Укупно одобрена средства
Укупно планирана средства

1.992.000,00
10.000.000,00

Мера Унапређење сарадње привреде и научно образовних институција
Ред.б Назив подносиоца
р.
1 Економски факултет Ниш

Број
бодова
91

2 Центар за развој грађанског друштва
PROTECTA
3 Удружење грађана Дунђер

Висина одобрених
средстава РСД
1.000.000,00

90

966.130,00

71

1.000.000,00

Укупно одобрена средства

2.966.130,00

Укупно планирана средства

6.000.000,00

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.
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Образложење
Градоначелник Града Ниша расписао је дана 09.08.2018. године Јавни позив за
доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског
развоја Града Ниша за 2018.годину, број 3044/2018-01 од 09.08.2018. године, са роком
достављања пријава до 01.10.2018. године.
Јавним позивом је предвиђено да ће се о пријавама одлучивати сукцесивно тј.
сваких 15 дана након истека рока за доставу документације. До дана 24.08.2018. године,
на адресу расписивача пристигло је 16 (шеснаест) благовремених пријава.
Комисија за доделу финансијских средстава, која је формирана решењем
Градоначелника број 3046/2018-01 од 09.08.2018.године је донела Записник о прегледу
дана 28.08.2018. године и Записник о оцењивању дана 05.09.2018.године и утврдила
листу рангирања према критеријумима за оцењивање и одабир пријава из јавног
позива.. Комисија је сагласно својим овлашћењима, донела Препоруку бр. 754-3/201825 од 05.09.2018.године о финансирању мера локалног економског развоја:
Интернационализација ММСПП, Интернационализација удружења и привредних
асоцијација, Унапређење конкурентности ММСПП и Унапређење сарадње привреде и
научно образовних институција.
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: 1099-10/2018-03
У Нишу, 11.09.2018
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

3

На основу решења Градоначелника Града Ниша број 3046/2018-01 од
09.08.2018.године, Комисија за доделу финансијских средстава у оквиру реализације
Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину, дониси следећу

ПРЕПОРУКУ

Препоручује се да се финансијска средства из оквира Програма локалног
економског развоја Града Ниша за 2018.годину, доделе следећим привредним
субјектима, кластерима, удружењима и научно образовним институцијама са
територије Града Ниша, чије су пријаве пристигле у периоду од 09.08. до
24.08.2018.године:
Мера Интернационализација ММСПП
Редни Назив подносиоца пријаве
број
1
Prizma trade doo Niš

Број
Висина одобрених
бодова
средстава у РСД
70
98.200,00
Укупно одобрена средства
98.200,00
Укупно планирана средства
3.000.000,00

Мера Интернационализација удружења и привредних асоцијација
Редни Назив подносиоца пријаве
број
1
Клуб привредника Наиссус
2
Нишки кластер напредних технологија
3
4

Број
бодова
95
75

72
Удружење угоститељских и туристичких
посленика Ниш
62
Удружење грађана Дунђер
Укупно одобрена средства
Укупно планирана средства

Висина одобрених
средстава у РСД
975.140,00
533.322,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.508.462,00
4.000.000,00

Мера Унапређење конкурентности ММСПП
Редни Назив подносиоца пријаве
број
1
FOODELLA DOO NIŠ

Број
бодова
78

Висина одобрених
средстава у РСД
100.000,00

2

TELIT POWER DOO

72

275.000,00

3

Prizma trade doo Niš

71

295.000,00

1

4

PROXIMA DOO NIŠ

62

300.000,00

5

Manifattura Europea doo Niš

59

300.000,00

6

Победа Плус доо Ниш

58

199.000,00

7

NIFON SECURITY DOO

54

293.000,00

8

DOMIKO PR

52

230.000,00

Укупно одобрена средства
Укупно планирана средства

1.992.000,00
10.000.000,00

Мера Унапређење сарадње привреде и научно образовних институција
Ред.б Назив подносиоца
р.
1 Економски факултет Ниш

Број
бодова
91

2 Центар за развој грађанског друштва
PROTECTA
3 Удружење грађана Дунђер

Висина одобрених
средстава РСД
1.000.000,00

90

966.130,00

71

1.000.000,00

Укупно одобрена средства

2.966.130,00

Укупно планирана средства

6.000.000,00

Образложење

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 за мере:
Интернационализација MMСПП, Интернационализација удружења и привредних
асоцијација, Унапређење конкурентности ММСПП, Унапређење конкурентности
фирми које користе услуге Start up центра и Coworking простора и Унапређење
сарадње привреде и научно – образовних институција.
Како је јавним позивом предвиђено да ће прво отварање понуда бити 15 дана
наком објављивања јавног позива, a затим ће се на сваких 15 дана сукцесивно
одлучивати до истека рока, приступило се отварању пријава пристиглих до 24.08.2018.
на адресу расписивача. Укупно је пристигло 16 (шеснаест) благовремених пријава до
тог датума.
2

Комисија је пристигле пријаве записнички прегледала у формално правном
смислу дана 28.08.2018. године у просторијама Канцеларије за локални економски
развој и пројекте у Нишу, ул.Орловића Павла 28а.
Након прегледа понуда, Комисија је приступила оцењивању исправних пријава
на основу датих критеријума за оцењивање и одабир пријава, утврдила да су
подносиоци пријава остварили преко 50% бодова по свим групама критеријума и о
томе сачинила записник о одлучивању, дана 05.09.2018.године.
На основу напред наведеног, Комисија за доделу финансијских средстава
предлаже да се подстицајна средства доделе подносиоцима пријава који се налазе на
листи рангирања, јер су доставили потпуне и благовремене пријаве и испуњавају
услове јавног позива и то:
-закључно са редним бројем 1. за меру Интернационализација ММСПП;
-закључно са редним бројем 4. за меру Интернационализација удружења и
привредних асоцијација;
-закључно са редним бројем 8. за меру Унапређење конкурентности ММСПП и
-закључно са редним бројем 3. за меру Сарадња привреде и научно – образовних
институција.
У Нишу, 05.09.2018.године
Председник комисије
Михајло Здравковић
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