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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист Града Ниша“, број 

130/2017  и 104/2018) 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 29.11.2018. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ O ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА У ПРОЈЕКТУ „УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЕФИКАСНОСТИ И ДЕЛОТВОРНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ“ 

 
I Град Ниш прихвата учешће у пројекту „Унапређење административне ефикасности и делотворности на 
локалном нивоу“ у оквиру Пакета подршке за унапређење административне ефикасности и делотворности на 
локалном нивоу, који спроводи Стална конференција градова и општина, уз подршку Немачке развојне 
сарадње, а спровди га ГИЗ у окиру пројекта „Подршка реформи јавне управе у Србији“. 
II Општи циљ Пројекта је јачање капацитета Градске управе Града Ниша да управља ресурсима и подиже 
квалитет услуга које пружа грађанима, уз поштовање принципа добре управе.  
Специфични циљеви пројекта су:  
1) Градска управа града Ниша кроз развој Индекса добре управе има на располагању операционализоване 
показатеље добре управе и алат за учење;  
2) Административна ефикасност и делотворност, кроз спровођење пакета подршке за унапређење 
административне ефикасности и делотворности Градске управе. 
 III У реализацији овог Пројекта Стална конференција градова и општина (СКГО), у оквиру Пакета подршке за 
унапређење административне ефикасности и делотворности Градскј управи Града Ниша пружа експертску 
подршку и стручно знање у областима унапређења ефикасности и делотворности, стандардизацијом 
административних поступака и процеса, унапређења знања и подршке организационом развоју ради пуне 
примене Закона о општем управном поступку, Закона о електронској управи и е-ЗУП-а, организационом 
развоју за успостављање јединственог управног места и подршку унапређењу знања и вештина, кроз обуке, 
менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређења постојећих или развоју нових процедура и аката у 
складу са развијеним моделима и најбољим праксама. 
  Пројекат се реализује у периоду од 27.11.2018. године до 30.06.2018. године. 
IV За реализацију пакета подршке опредељено је 90 експертских дана. Пакет подршке не предвиђа финансијску 
подршку Граду Нишу, нити Град Ниш има финансијске обавезе по овом пројекту.  
V Обавезе Града Ниша су да: 1. Именује Координатора и формира Радну групу за спровођење пакета подршке, 
који ће бити одговорни за континуирану комуникацију и сарадњу са ангажованим експертима и 
представницима СКГО, као и за имплементацију активности и остварење очекиваних резултата Пакета 
подршке; 2. Обезбеди пуну доступност за континуирану интеракцију и сарадњу свих сектора и одељења 
релевантних за имплементацију Пакете подршке; 3. Прикупи постојеће податке и документацију која је 
релевантна за имплементацију Пакета подршке, 4. Обезбеди логистичку подршку за активности које ће се 
реализовати (канцеларије, просторије за обуку и сл.); 5. Донесе све потребне одлуке у складу са законом, како 
би се обезбедило континуирано спровођење активности у вези са Пакетом подршке; 6.Активно учествује у 
медијској и другој промоцији Пакета подршке на локалном нивоу у договору са СКГО. 
VI СКГО се обавезује да подржи реализацију Пaкета подршке кроз ангажовање СКГО ресурса и спољних 
експерата који ће:  
1. Пружити неопходну техничку подршку ради израде Почетне процене и спровођења активности у складу са 
усвојеним Акционим планом, у сарадњи са представницима радне групе Града Ниша за спровођење пакета 
подршке; 
2. Пружити неопходну стручну и техничку подршку за реализацију активности у складу са оквиром и 
циљевима дефинисаним овим Меморандумом, Почетном проценом и Акционим планом; 
3. Вршити мониторинг реализације активности у оквиру пакета подршке и уколико је потребно предложити 
и/или ревидирати активности у складу са идентификованим потребама и капацитетима; 
4. Израдити препоруке и моделе добре праксе за имплементацију сродних активности и у другим градовима и 
општинама у Србији. 
VII Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Меморандум о сарадњи са Сталном конференцијом 
градова и општина (СКГО) и донесе Решење о именовању Координатора и формирању Радне групе за 



спровођење пакета подршке, који ће бити одговорни за континуирану комуникацију и сарадњу са ангажованим 
експертима и представницима СКГО, као и за имплементацију активности и остварење очекиваних резултата 
Пакета подршке. 
 VIII Налаже се Градској управи града Ниша да реализује и управља пројектом, а Канцеларији за локални 
економски развој и пројекте да прати његову реализацију. 
IX  Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
                                                                        Образложење 
 
  Пројекат „Унапређење административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу“ се 
реализује у оквиру Пакета подршке за унапређење административне ефикасности и делотворности на локалном 
нивоу, који спроводи Стална конференција градова и општина, уз подршку Немачке развојне сарадње, кроз 
ГИЗ пројекат „Подршка реформи јавне управе у Србији“. 
 Општи циљ Пројекта је јачање капацитета Градске управе града Ниша да управља ресурсима и подиже 
квалитет услуга које пружа грађанима, уз поштовање принципа добре управе.  

Специфични циљеви пројекта су:  
1) Градска управа града Ниша кроз развој Индекса добре управе има на располагању операционализоване 
показатеље добре управе и алат за учење;  
2) Административна ефикасност и делотворност кроз спровођење пакета подршке за унапређење 
административне ефикасности и делотворности Градске управе. 
 Пакет подршке подразумева пружање експертске подршке и стручног знања Градској управи града 
Ниша, у области стандардизације административних поступака и процеса, укључујући и вођење евиденција, 
извештавања и ажурирања, унапређења знања и поступања у складу са Законом о општем управном поступку, 
Законом о електронској управи и е-ЗУП-ом. Пакет подршке подразумева такође развој процедура, 
прилагођавање и примену модела административних поступака, модела одлука, смерница и осталих аката као и 
стручне обуке, менторски рад и друге видове саветодавне подршке.  
 За реализацију пакета подршке опредељено је 90 експертских дана. Пакет подршке не предвиђа 
финансијску подршку Граду Нишу, нити Град Ниш има финансијске обавезе по овом пројекту. 
 Пројекат се реализује у периоду од 27.11.2018. године до 30.06.2018. године. 
 Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Меморандум о сарадњи са Сталном 
конференцијом градова и општина (СКГО) и донесе решење о именовању Координатора и формирању Радне 
групе за спровођење пакета подршке, који ће бити одговорни за континуирану комуникацију и сарадњу са 
ангажованим експертима и представницима СКГО, као и за имплементацију активности и остварење 
очекиваних резултата Пакета подршке. 
 Пројекат ће реализовати и пројектом ће управљати Градска управа града Ниша, а Канцеларија за 
локални економски развој и пројекте ће пратити реализацију Пројекта. 
 На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за подизање капацитета Градске 
управе града Ниша, Градско веће Града Ниша је донело решење као у диспозитиву. 
 
 Број: 1416-37/2018-03 
У Нишу,   29.11.2018. године 
 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  
 
                                                                                                          Дарко Булатовић 
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