РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 59. Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину („Службени лист Града
Ниша“, број 148/16 и 112/17) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени
лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 05.12.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ O ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА У ПРОГРАМУ ECHANGE 5-ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ
САМОУПРАВАМА У ПЛАНИРАЊУ И ПРОГРАМСКОМ БУЏЕТИРАЊУ
I
Град Ниш прихвата учешће у Програму Exchange 5 компонента 2 Подршка локалним
самоуправама у планирању и програмском буџетирању који финансира Европска Унија из средстава
IPA 2014, а реализује Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, преко
Сталне конференција градова и општина-Савез градова и општина Србије (СКГО). Програм
представља наставак дугорочне техничке помоћи и подршке у виду грантова развоју локалних
самоуправа у Србији.
II
Циљ Програма је да подржи реформу јавне управе у успостављању ефикасне, професионално
и фискално одговорне администрације која пружа услугу високог квалитета грађанима и привреди,
кроз правилну и свеобухватну примену програмског буџетирања као реалтивно новог модалитета у
изради и спровођењу финансијских планова локалних самоуправа исказивањем програма,
програмских активности и пројеката.
III
У реализацији овог програма Европса Унија преко Сталне конференције градова и општина
(СКГО), пружа техничку помоћ Граду у свим фазама буџетског циклуса и то: 1. Техничку подршку у
даљем унапређењу процеса израде Одлуке о буџету у складу са Упуством за израду програмског
буџета прописаним од стране Министарства финансија и 2. Подршку током израде извештаја о
извршењу буџета у складу са Упутством за праћење и извештавање о учинку програма прописаним
од стране Минисарства финанисија.
Време реализације Програма је од дана потписивања споразума до 30.04.2019. године..
IV
Носилац реализације пројекта је Министарство државне управе и локалне самоуправе, а
Програм се спроводи преко Сталне конференција градова и општина (СКГО).
V
Обавезе Града Ниша се односе на активности усмерене на обезбеђење простора за
организовање радионица и састанака у циљу реализације Програма, именовање Координатора
Програма и Радног тима, обезбеђење сарадње са запосленима/организационим јединицама у Градској
управи Града Ниша током целокупног трајања процеса рада на унапређењу планирања и програмског
буџетирања и њихово учешће на састанцима Тима, као и учешће у раду ужих тимова које се тичу
појединих буџетских програма.
Обавеза Сталне конференција градова и општина је пружање саветодавне помоћи Радном
тиму, обезбеђивање тима експерата који ће пружати стручну подршку Тиму Града Ниша, и који ће
координирати све активности током процеса унапређења планирања и програмског буџетирања у
смислу предмета овог споразума, као и организовање радионица за запослене у надлежним
Секретаријатима,а све у складу са Планом активности који је саставни део Споразума.
VI
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Споразум о сарадњи са Сталном
конференцијом градова и општина (СКГО), чији је саставни део и План активности.
VII Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да именује Координатора Пројекта и Тим за
координацију процеса унапређења планирања и програмског буџетирања.
VIII Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша и Градској
управи Града Ниша да у оквиру својих надлежности реализују ово Решење.
IX
Одређује се Канцеларија за локални економски развој и пројекте, да као јединица за
имплементацију пројеката, испред Града Ниша, прати реализацију и управља пројектом.
X
Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Образложење
Exchange 5 је Програм који финансира Европска Унија из средстава IPA 2014, а реализује
Министарство државне управе и локалне самоуправе преко Сталне конференција градова и општинаСавез градова и општина Србије (СКГО). Програм представља наставак дуготочне техничке помоћи и
подршке у виду грантова развоју локалних самоуправа у Србији.
Град Ниш је у оквиру Програма Exchange 5 учествовао на Конкурсу за локалне самоуправе за
подршку у планирању и програмском буџетирању. На основу оцене Комисије за евалуацију и
селекцију Град Ниш је изабран за доделу стручне помоћи у планирању и програмском буџетирању у
оквиру наведеног Конкурса, о чему је дана 25.10.2017. године обавештен од стране Министарства
државне управе и локалне самоуправе.
Реформисање система буџетирања је интензивирано посебно кроз измене Закона о буџетском
систему којим се из године у годину уводе нова правила у правцу успостављања модерног и
транспарентног буџетирања.
Циљ Програма је да подржи реформу јавне управе у успостављању ефикасне, професионално
и фискално одговорне администрације која пружа услугу високог квалитета грађанима и привреди,
кроз правилну и свеобухватну примену програмског буџетирања као реалтивно новог модалитета у
изради и спровођењу финансијских планова локалних самоуправа исказивањем програма,
програмских активности и пројеката.
У том смислу, у оквиру Exchange 5 предвиђена је техничка подршка локалним самоуправама
у свим фазама буџетског циклуса током 3 године спровођења Програма. Она ће бити реализована на
основу методологије прописане од стране Министарства финансија Републике Србије, а по којој
СКГО у овом процесу има и посебна задужења за координирање, унапређење и подршку јединицама
локалне самоупрацве у изради програмског буџета.
Носилац реализације Програма је Министарство државне управе и локалне самоуправе
Републике Србије, а програм се спроводи преко Сталне конференција градова и општина-Савез
градова и општина Србије (СКГО)
Обавезе Града су неновчане природе и односе се на активности усмерене на обезбеђење
простора за организовање радионица и састанака у циљу реализације Програма, именовање
Координатора Пројекта и Тим за координацију, обезбеђење сарадње са запосленима/организационим
јединицама у Градској управи Града Ниша током целокупног трајања процеса рада на унапређењу
планирања и програмског буџетирања и њихово учешће на састанцима Тима, као и учешће у раду
ужих тимова који се тичу појединих буџетских програма.
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Споразум о сарадњи са Сталном
конференцијом градова и општина (СКГО), чији је саставни део и План активности, као и да именује
Координатора Пројекта и Тим за координацију Пројектом.
Канцеларија за локални економски развој и пројекте, је одређена да као јединица за
имплементацију пројеката, прати реализацију и управља пројектом.
На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за унапређења процеса
локалног стратешког планирања и програмског буџетирања на нивоу Града Ниша, Градско веће
Града Ниша је донело решење као у диспозитиву.
Број: 1507-27/2017-03
Нишу, 05.12.2017. године
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