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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града 

Ниша“, број и 108/2018, 63/2019 и 85/2019) 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 22.11.2019. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О СУФИНАНСИРАЊУ И ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА У РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОЈЕКТА „ПЛАТФОРМА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА“ 

 
I Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројекта „Платформа за одговорно управљање 
јавним финансијама“, који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП), а финсира Влада 
Шведске (СИДА), а на основу Јавног конкурса за јединице локалне самоуправе, расписаногод стране 
Програм Уједињених нација за развој (УНДП). 
II Циљ пројекта „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“ је јачање 
партнерства између јединица локалне самоуправе и цивилног друштва кроз изградњу 
транспарентнијег присуства финансирању организација цивилног друштва (ОЦД), а у складу са 
локалним потребама. 
III Носилац пројекта је Програм Уједињених нација за развој (УНДП), а Град Ниш је партнер на 
пројекту.  
 Време реализације пројекта је 2 године. 
IV  Укупна вредност пројекта је 82.500 долара (9.033.000 динара). Влада Шведске (СИДА) 
финансира пројекат средствима у износу од 66.000 долара (7.227.000 динара), а Град Ниш учествује  
у пројекту средствима у износу од 16.500 долара (1.806.000 динара). Град сноси и административне 
трошкове у максималном износу од 850 долара (94.000 динара) и исти се исплаћују донатору из 
буџета Града. У колико целокупан износ учешћа Града не буде потрошен, овај износ ће бити 
наплаћен из средстава учешћа Града. 
V Обавезе Града Ниша на пројекту су да: 

1. Именује координатора за пројекат „Платформа за одговорно управљање јавним 
финансијама“, који ће бити задужен за координацију активности током имплементације пројеката; 

2. Осигура редовно учешће запослених у управи Града Ниша у пројектним активностима, 
укључујући их у рад Комисије за евалуацију пројеката, Комисије за мониторинг, мониторинг посете, 
као и предвиђене обуке.  

3. Одобри и институционализује методологију за финансирање ОЦД у Граду Нишу, што 
подразумева допуну Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или 
недостајајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног 
интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“ број 82/2014, 7/2017 и 116/1018“) 
елемнтима LOD методологије са којима се Град Ниш сагласи. 

4. Обезбеди средства у буџету Града Ниша у износу од 25% (16.500 УСД, односно 1.806.000 
динара) од расположивих донаторских средстава (66.000 УСД, односно 7.227.000 динара) за 
суфинансирање пројеката ОЦД који ће се бирати на основу јавног позива;  

5. Обезбеди средства за административне трошкове, јер ће на допринос Града Ниша бити 
обрачунат износ од 3% за трошкове услуга опште подршке у управљању као и износ од 2% за 
директне трошкове спровођења пројекта; 

6. Организује два јавна позива за ОЦД у складу са усвојеном методологијом: 
- Један јавни позив у 2020. који ће бити финансиран средствима УНДП-а и суфинансиран средствима 
из буџета Града Ниша; 
- Један јавни позив у 2021. години који ће Град Ниш организовати самостално, као део својих 
редовних активности финансирања пројеката ОЦД из средстава буџета Града Ниша, у складу са 
методологијом усвојеном током реализације пројекта. 



7. Ојача капацитете за заједничку сарадњу и за мониторинг пројеката ОЦД финансираних из 
буџетских средстава и за мерење утицаја ових пројеката. 
VI Средства за ову намену из става IV овог решења ће бити предвиђена у буџету Града Ниша за 
2020. годину. 
VII Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града Ниша потпише Меморандум о 
разумевању са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП), који је саставни део овог решења. 
VIII Налаже се Канцеларији за локални еконмски развој и пројекте и Градској управи Града Ниша 
да реализују активности пројекта, а Канцеларији за локални економски развој и пројекте да управља 
пројектом. 
IX  Одређује се Ивана Кнежевић-Спасовић, Канцеларија за локални економски развој и пројекте, 
за Координатора на пројекту. 
X Решење доставити Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској управи 
Града Ниша. 
                                                               Образложење 
 

Пројекат „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“ који спроводи Програм 
Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији, а финансира Влада Шведске (СИДА), је фокусиран на 
јачање партнерства између јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и цивилног друштва кроз изградњу 
транспарентнијег приступа финансирању организација цивилног друштва (ОЦД) из буџетајединица 
локалне самоуправе, а у складу са локалним потребама. Пројекат ће такође допринети спровођењу 
Циљева одрживог развоја из развојне Агенде за 2030. Циљеви одрживог развоја представљају 
универзални позив на деловање ради искорењивања сиромаштва, заштите животне средине и 
обезбеђивања мира и просперитета за све.  

Град Ниш је изабран са још четри партнерске јединице локалне самоуправе у Србији којима 
ће се у оквиру Јавног конкурса за јединице локалне самоуправе, који је расписан од стране Програм 
Уједињених нација за развој (УНДП), пружити техничка подршка да усвоје и примењују 
транспарентнији, развојно оријентисани и пројектни приступ финансирању организација цивилног 
друштва. Овај процес ће допринети јачању партиципативне демократије и ЕУ интеграција, те 
оснажити цивилно друштво да активније учествује у процесима доношења одлука на локалном 
нивоу. Одабране ЈЛС ће преузети обавезу да транспарентније издвајају финансијска средства за ОЦД 
пројекте. 
 Пројекат ће омогућити Граду Нишу: 

- техничку подршку за увођење/унапређење процеса доделе средстава за ОЦД у складу са 
Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, и препорукама и 
принципима LOD Методологије (LOD методологија представља сет докумената и алата за 
финансирање ОЦД из буџетских средстава ЈЛС), односно са самим овим моделом. 

- значајну финансијску подршку за пројекте ОЦД који ће се спроводити на територији 
изабраних ЈЛС; 

- подршку пројектима ОЦД који су у складу са локалним стратешким развојним плановима; 
- изградњу капацитета представника ЈЛС која ће бити заснована на процени потреба; 
- промоцију својих добрих пракси и процедура на нивоу целе Републике Србије и у региону 

Западног Балкана 
На овај начин ће партнерске ЈЛС да унапреде свој рад, постану  још ефикасније и ефективније у 

пружању услуга грађанима и додатно допринети бољим развојним резултатима.  
Носилац пројекта је Програм Уједињених нација за развој (УНДП), а Град Ниш је партнер на 

пројекту.  
 Време реализације пројекта је 2 године. 

Укупна вредност пројекта је 82.500 долара (9.033.000 динара). Влада Шведске (СИДА) 
финансира пројекат средствима у износу од 66.000 долара (7.227.000 динара), а Град Ниш учествује  
у пројекту средствима у износу од 16.500 долара (1.806.000 динара). Град сноси и административне 
трошкове у максималном износу од 850 долара (94.000 динара) и исти се исплаћују донатору из 
буџета Града. У колико целокупан износ учешћа Града не буде потрошен, овај износ ће бити 
наплаћен из средстава учешћа Града. 
 Обавезе Града Ниша на пројекту су да: 

1. Именује координатора за пројекат „Платформа за одговорно управљање јавним 
финансијама“, који ће бити задужен за координацију активности током имплементације пројеката; 



2. Осигура редовно учешће запослених у управи Града Ниша у пројектним активностима, 
укључујући их у рад Комисије за евалуацију пројеката, Комисије за мониторинг, мониторинг посете, 
као и предвиђене обуке.  

3. Одобри и институционализује методологију за финансирање ОЦД у Граду Нишу, што 
подразумева допуну Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или 
недостајајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног 
интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“ број 82/2014, 7/2017 и 116/1018“) 
елемнтима LOD методологије са којима се Град Ниш сагласи. 

4. Обезбеди средства у буџету Града Ниша у износу од 25% (16.500 УСД, односно 1.806.000 
динара) од расположивих донаторских средстава (66.000 УСД, односно 7.227.000 динара) за 
суфинансирање пројеката ОЦД који ће се бирати на основу јавног позива;  

5. Обезбеди средства за административне трошкове, јер ће на допринос Града Ниша бити 
обрачунат износ од 3% за трошкове услуга опште подршке у управљању као и износ од 2% за 
директне трошкове спровођења пројекта; 

6. Организује два јавна позива за ОЦД у складу са усвојеном методологијом: 
- Један јавни позив у 2020. који ће бити финансиран средствима УНДП-а и суфинансиран средствима 
из буџета Града Ниша; 
- Један јавни позив у 2021. години који ће Град Ниш организовати самостално, као део својих 
редовних активности финансирања пројеката ОЦД из средстава буџета Града Ниша, у складу са LOD 
методологијом усвојеном током реализације пројекта, чија примена представља један од резултата 
Пројекта. 

7. Ојача капацитете за заједничку сарадњу и за мониторинг пројеката ОЦД финансираних из 
буџетских средстава и за мерење утицаја ових пројеката. 
  Средства за ову намену из става IV овог решења ће бити предвиђена у буџету Града Ниша за 
2020. годину. 
 Меморандум о разумевању са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП), је саставни 
део овог решења. 
 На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за јачање партнерства 
између организација цивилног друштва и Града Ниша, Градско веће Града Ниша је донело решење 
као у диспозитиву. 
 
Број: 1147-24/2019-03 
У Нишу,   22.11.2019. године 
                                                                                                                                                                       

                                                                                                             
          ПРЕДСЕДНИК  

 
                                                                                                                                                                                                                                                            
Дарко Булатовић 


