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На основу члана 47. Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист 

Града Ниша“, број106/2019) 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 25.11.2020. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О УЧЕШЋУ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА  
„Пакет подршке за унапређење антикорупцијских политика на локалном нивоу“ 

 
I Град Ниш прихвата учешће у реализацији пројекта „Пакет подршке за унапређење 
антикорупцијских политика на локалном нивоу“ (у даљем тексту: Пакет подршке), који је 
одобрен у оквиру позива за доделу пакета подршке градовима и општинама у оквиру 
пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“.  

Пројекат подршке спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО) у 
оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина, кроз унапређење доброг 
управљања и социјалне укључености - Swiss PRO, Канцеларија Уједињених нација за 
пројектне услуге (УНОПС). 
II Општи циљ Пакета подршке je пружaње подршке Граду Нишу у успостављању и 
примени механизама за спровођење антикорупцијских политика у складу са важећим 
антикорупцијским законским и стратешким оквиром. 
 Специфицни циљ пројекта је израда и спровођење Локалног антикорупцијског плана 
као и формирања тела за праћење његове примене, према Моделу који је, уз подршку СКГО, 
израдила Агенција за спречавање корупције, као и унапређењу постојећих или развоју нових 
процедура и аката у складу са развијеним моделима.  
III Носилац пакета подршке је Град Ниш, а Стална конференција градова и општина 
(СКГО) пружа техничку подршку Граду Нишу, која је дефинисана предметом Пакета 
подршке објављеним у Позиву и, на основу њега, исказаним потребама и приоритетима 
Града Ниша. 
 Време реализације пројекта је до 31.08.2021. године. 
IV  Град Ниш нема финансијских обавеза по овом пројекту. 
V  Овлашћује се Градоначелница Града Ниша да у име Града Ниша потпише 
Меморандум о сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, којим се ближе 
регулише пружање техничке помоћи Граду од стране Сталне конференције градова и 
општина. 
 Меморандум о сарадњи је саставни део овог Решења. 
VI  Градоначелница Града Ниша ће посебним решењем именовати Координатора и 
формирати Радну групу која ће бити одговорна за континуирану комуникацију и сарадњу са 
ангажованим експертима и представницима Сталне конференције градова и општина, као и 
за имплементацију активности и остварење очекиваних резултата Пакета подршке. 
VII  Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској управи 
Града Ниша да реализују ово решење. 
VIII Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“ 

 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 

Позив за подношење пријава за Пакете подршке објављен је у оквиру пројекта 
„Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“ који спроводи Стална конференција 
градова и општина – Савез градова и општина Србије у оквиру Програма „Подршка Владе 
Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – 
Swiss PRO”, који подржава Влада Швајцарске, а имплементира Канцеларија Уједињених 
нација за пројектне услуге (УНОПС). 

Пројекат „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“ настоји да обезбеди 
подршку јединицама локалне самоуправе у јачању капацитета потребних за усвајање и 
примену принципа доброг управљања (одговорност, ефикасност, делотворност, 
транспарентност, партиципација, владавина права, равноправност и антидискриминација) у 
свакодневној пракси у циљу професионализације и модернизације рада локалне самоуправе 
као сервиса грађанима. 

Пакет подршке има за циљ да пружи подршку ЈЛС за успостављање и примену 
механизама за спровођење антикорупцијских политика у складу са важећим 
антикорупцијским законским и стратешким оквиром. 

Град Ниш је поднео пријаву за подршку за израду и спровођење ЛАП-а, а с обзиром 
на то да тело за праћење примене ЛАП-а није формирано, Пакет подршке ће обухватити 
подршку за све активности израде ЛАП-а и формирања тела за праћење његове примене.  

 
Град Ниш, као носилац Пакета подршке, обавезује се да: 
1. Именује Координатора и формира Радну групу која ће бити одговорна 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 комуникацију и сарадњу свих 
сектора и одељења релевантних за имплементацију Пакета подршке; 

3. Прикупи постојеће податке и документацију која је релевантна за 
имплементацију Пакета подршке; 

4. Обезбеди контакте и повремену доступност за комуникацију и сарадњу са 
екстерним институцијама, стручном јавношћу и другим заинтересованим странама 
релевантним за имплементацију Пакета подршке;   

5. Обезбеди логистичку подршку за активности које ће се реализовати 
(канцеларије, просторије за обуку и сл.); 

6. Донесе све потребне одлуке у складу са законом, како би се обезбедило 
континуирано спровођење активности у оквиру Пакета подршке, односно Акционог плана; 

7. Активно учествује у медијској и другој промоцији Пакета подршке на 
локалном нивоу у договору са СКГО. 

 
Носилац Пакета подршке је Град Ниш, а Стална конференција градова и општина 

пружа техничку подршку граду Нишу у реализацији пројекта. 
Време реализације пројекта је до 31.08.2021. године. 
Град Ниш нема финансијских обавеза по овом пројекту. 
Овлашћује се Градоначелница Града Ниша да у име Града Ниша потпише 

Меморандум о сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, којим се ближе 
регулише пружање техничке помоћи Граду од стране Сталне конференције градова и 
општина. 

Меморандум о сарадњи је саставни део овог Решења. 
Градоначелница Града Ниша ће посебним решењем именовати Координатора и 

формирати Радну групу која ће бити одговорна за континуирану комуникацију и сарадњу са 



ангажованим експертима и представницима Сталне конференције градова и општина, као и 
за имплементацију активности и остварење очекиваних резултата Пакета подршке. 

 
На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за јачање 

капацитета потребних за усвајање и примену принципа доброг управљања, у циљу 
професионализације и модернизације рада локалне самоуправе као сервиса грађанима, 
Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог решења. 
 
 
Број: 955-21/2020-03 
У Нишу, 25.11.2020. године                                 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
                                                                                                             

                                                    ПРЕДСЕДНИЦА 
 

                                                                                                                   Драгана Сотировски 


