РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/08), члана 31. Одлуке о буџету Града Ниша за 2009. годину („Службени лист
Града Ниша“, број 117/08) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 101/08 и 4/09),
Градско веће Града Ниша, не седници одржаној дана 25.06.2009. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању
учешћа Града Ниша у пројекту „Промоција предузетничких вештина у средњим
стручним школама“, који је аплициран у оквиру Програма за локални и економски
развој на Балкану - LEDIB
IIНосилац пројекта је Град Ниш, а партнери на пројекту су Градске општине
Медијана, Палилула, Пантелеј, Црвени крст, Нишка Бања и 12 средњих школа ( ЕТШ
„Никола Тесла“, ЕТШ „Мија Станимировић“, Машинска школа, Машинско техничка
школа „15. мај“, Техничка школа „12 фебруар“, Грађевинско –техничка школа
„Неимар“, Прехрамбено-техничка школа, Школа моде и лепоте, Медицинска школа,
Уметничка школа, Угоститељско туристичка школа и Трговинска школа).
Образложење
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 консезусу
Мреже за локлни економски развој (LEDNET) која се састоји од представника 11
општина које пипадају Нишавском Управном округу, Градоначелника града Ниша,
Начелника Нишавског округа, Председника Регионалне привредне коморе и
представника текстилног и грађевинског сектора.
Циљ LEDIB Програма је друштвено уравнотежен економски развој и креирање
радних места у Нишавском Округу, кроз 5 компоненти 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
- подршка пословним организацијама које заговарају потребе малих и
средњих предузећа
- развој малих и средњих предузећа као подршку формирању и развоју
кластера

-

развој малих и средњих предузећа кроз подршку развоја служби за
пословни развој
- подршка финансирању малих и средњих предузећа кроз кредитну линију
У оквиру компоненте II подршка пословним организацијама које заговарају
потребе малих и средњих предузећа Град Ниш је Програму LEDIB аплицирао
пројекат „Промоција предузетничких вештина у средњим стручним школама“
Општи циљ пројекта је оснаживање капацитета средњих стручних школа за
боље прилагођавање потребама привреде и тржишта рада на локалном нивоу и
праћења примера добре праксе у промоцији и прихватању предузетничких вештина.
Специфични циљеви пројекта су:
1. Унапређење примене интердисциплинарних научних приступа заснованих
на компетенцијама модерне технологије и проактивно укључивање
наставника у све развојне процесе за стручне програме у секторима
електротехнике, информацијске технологије и предузетништва.
2. Промовисање предузетничке вештине у средњим стручним школама и
омогућити коришћење постојећих ресурса и сектору IT.
Укупна вредност Пројекта износи 2.368.700,00 динара. од чега град Ниш
учествује са 936.000,00 динара. Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена
су Буџетом града Ниша за 2009.годину, позиција 209, економска класификација 512 машине и опрема.
У име града Пројекат ће имплементирати Инкубатор центар Д.О.О.
Град Ниш ће реализацијом овог пројекта у сарадњи са партнерима на
пројекту (Градске општине Медијана, Палилула, Пантелеј, Црвени крст , Нишка
Бања) и 12 средњих школа ( ЕТШ „Никола Тесла“, ЕТШ „Мија Станимировић“,
Машинска школа, Машинско рехничка школа „15. мај“,Техничка школа „12 фебруар“,
Грађевинско –техничка школа „Неимар“, Прехрамбено-техничка школа, Школа моде
и лепоте, Медицинска школа, Уметничка школа, Угоститељско туристичка школа и
Трговинска школа) допринети усклађивању образовних профила ученика у средњим
школама са савременим потребама друшtва. Оспособљавање наставног особља за
увођење новина у наставни програм и оспособљавање ученика за информатички
рад и стицање предузетничких вештина, значајно је са образовног, економског и
социјалног аспекта.
Из свега напред изложеног предлаже се Градоначелнику да, у складу са
својим законским овлашћењима, прихвати учешће Града у пројекту „Промоција
предузетничких вештина у средњим стручним школама“.
Број: 926/ /2009-03
У Нишу, 25.06.2009. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

