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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града Ниша“, 
број 106/2019) 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 21.02.2020. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О УЧЕШЋУ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА  
„БУДУЋИ ГРАДОВИ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ“ 

 
I Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројекта „Будући градови југоисточне Европе“, који 
реализује заједница Европског института за иновације и технологију „ClimateKIC”.  
 
II Општи циљ пројекта „Будући градови југоисточне Европе“ је инклузивна, просперитетна и 
колаборативна трансформација градова учесника пројекта (Марибор, Скопље, Сарајево, Крижевци и Ниш) 
у што боља места за живот, рад и посету са нултом емисијом угљеника. 
  
III   Време реализације пројекта је у периоду од 2020-31.12.2022. године.  
 Предуслов за реализацију пројекта за наредну годину је усвајање годишњег плана пројекта, који се 
усваја на годишњем нивоу. 

Време реализације годишњег плана пројекта за 2020. годину за Град Ниш је 2020-
31.12.2020.године, након чега се врши оцена степена реализације и доноси одлука о даљој реализацији 
пројекта.   

Годишњи планови пројекта за 2021. и 2022. годину биће усвојени посебним решењима Градског 
Већа. 

 
IV  Циљ годишњег плана пројекта за Град Ниш у 2020. години је пружање подршке у изради „Плана 
развоја града Ниша 2021-2027“, као кључног развојног документа и основе за будући развој града, 
обухватајући све секторе и повезујући и подржавајући све димензије одрживог развоја града Ниша.  
 
V Носилац пројекта је организација „ClimateKIC“, заједница Европског института за иновације и 
технологију, а партнер у Србији је Привредна комора Србије. 

 Град Ниш је корисник пројекта и локални партнер Привредној комори Србије. 
 
VI Укупна оквирна предложена вредност пројекта на територији Града Ниша за период 2020-2022 
износи 393.435,00 ЕУР (47.212.200,00 динара), који се суфинансира преко буџета Привредне Коморе 
Србије у оквирном износу од  292.935,00 ЕУР (35.152.200,00 динара). 
  Град Ниш суфинансира пројекат за период 2020-2022 у износу од оквирно 100.500,00 ЕУР 
(12.060.000,00 динара), од чега 60.000,00 ЕУР (7.200.000,00 динара) за специјализоване услуге,  и то: за 
2020.годину у износу од 20.0000,00 ЕУР (2.400.000,00 динара),  за 2021.годину у износу од 20.0000,00 ЕУР 
(2.400.000,00 динара) и 2022.годину у износу од 20.000,00 ЕУР (2.400.000,00 динара) , док ће износ од 
40.500,00 ЕУР (4.860.000,00 динара) бити оправдан кроз рад запошљених у органима јединице локалне 
самоуправе и пружање простора за одржавање састанака/конференција. 

Укупна и коначна вредност пројекта за 2021. и 2022. годину ће се утврдити након усаглашавања 
годишњих планова пројекта за 2021.и 2022. годину  и  биће регулисани посебним решењима Градског 
Већа. 
 
VII  Укупна вредност годишњег плана пројекта  за Град Ниш за 2020.годину износи  120.935,00 ЕУР 
(14.512.200,00 динара).  Европски институт за иновације и технологију „ClimateKIC, преко  Привредне 
Коморе Србије, суфинансираће годишњи план пројекта за Град Ниш за 2020. годину у вредности од  
75.435,00  ЕУР (9.052.200,00 динара).  Привредна Комора Србије суфинансира годишњи план пројекта за 
Град Ниш за 2020.годину средствима у износу од 12.000,00 ЕУР (1.440.000,00 динара).  Град Ниш 
суфинансира  годишњи план пројекта за Град Ниш  за 2020.годину у износу од 33.500,00 ЕУР 
(4.020.000,00 динара).  



 
VIII     Финансијске обавезе Града Ниша за 2020.годину у износу од 20.000,00 ЕУР (2.400.000,00 динара) 
се односе на суфинансирање неопходних људских ресурса потребних за припрему „Плана развоја града 
Ниша 2021-2027“  и вођење процеса и обезбеђена су на позицији 441, економска класификација 424 – 
специјализоване услуге. Нефинансијске обавезе Града Ниша за 2020.годину у износу од 10.000,00 ЕУР 
(1.200.000,00 динара) се приказују кроз рад запошљених у органима јединице локалне самоуправе на 
пројекту и 3.500,00 ЕУР (420.000,00 динара) кроз пружање простора за одржавање 
састанака/конференција и услуге праћења медија клипинга. 
  
IX Овлашћује се Градоначелник да потпише Споразум са Привредном Комором Србије којим ће се 
ближе дефинисати права и обавезе Града Ниша и Привредне Коморе Србије. 
 
X   Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша и Градској управи 
Града Ниша да реализују ово решење. 
 
XI Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша и Градској 
управи Града Ниша. 
                                        
                                                                      О б р а з л о ж е њ е 
 

У југоисточној Европи, питања миграције (посебно исељавања), загађења ваздуха, лоше 
инфраструктуре, неефикасног пружања јавних услуга и смањеног поверења заједно утичу на јачању 
негативних образаца деловања. Резултат је све већи утицај на климу, једнакост и социјалну кохезију. Ови 
изазови не могу бити дефинисани нити решавани секторским приступом. Наставак развоја града заснован 
на постепеним и поступним променама неће бити довољан за постизање бољег квалитета грађана.  

Током протеклих дванаест месеци, организација „ClimateKIC“, заједница Европског института за 
иновације и технологију, уз посредовање УНДП-а, су радили на томе да заједно уче и развију програмско 
и институционално усклађивање у делу југоситочне Европе. Заједничке радионице као и посете земљама, 
истакле су показану амбицију у региону ка инклузивним и отпорним градовима, жељу за сарадњом и 
заједничким учењем и посвећеност системској трансформацији на нивоу града. Ова иницијатива се 
појавила као резултат тог заједничког пута. ClimateKIC“ и УНДП су препознали 5 градова који имају 
тежње и темеље да буду лидери у иницијативи „Будући градови југоисточне Европе“:  Сарајево (Босна и 
Херцеговина), Скопље (Северна Македонија), Крижевци (Хрватска), Марибор (Словенија) и Ниш 
(Србија). Посвећеност свих пет градова потврђена је у заједничкој Изјави о партнерству коју су потписали 
градоначелници градова (број 1444/2019-01 од 19.04.2019.године). 

Кроз пројекат „Будући градови југоисточне Европе“  тежиће се убрзавању и олакшавању 
системских промена кроз иновације како би се постигла бољи квалитет живота грађана и дубока 
декарбонизација у областима људских активности које имају критичан ефекат на емисију гасова са 
ефектом стаклене баште. Како  саме технолошке иновација неће с временом постићи структурне промене 
потребне за прогресивни раст, пројектом ће се комбиновати разноврсне методе иновација у областима 
финансирања и финансија, пословним моделима, регулаторним оквирима, перцепцији понашању и 
друштвеним нормама, образовању и вештинама, технологијама, партиципацији грађана, тржишне 
структуре, итд. 

Скупштина Србије је усвојила је 19. априла 2019.године Закон о планском ситему Републике 
Србије, којим се уводи систем одговорности за резултате и ствара оквир за мерење ефикасности рада у 
јавној управи, где се (између осталог) јединице локалне самоуправе обавезују да  припреме План развоја 
јединице локалне самоуправе најкасније до 01.јануара 2021.године. План развоја представља  дугорочни 
документ развојног планирања, који за период од најмање седам година усваја скупштина јединице 
локалне самоуправе.  План развоја садржи преглед и анализу постојећег стања, визију односно жељено 
стање, приоритетне циљеве развоја који се желе постићи, као и преглед и кратак опис одговарајућих мера 
које се даље разрађују документима јавних политика и средњорочним планом јединице локалне 
самоуправе. Законом о планском систему уведена је обавеза израде Средњерочног плана најкасније до 
31.01.2021.године уз обавезу да буде у складу са процесом израде буџета и успостављеним елементима 
буџета-буџетским програмима, програмским активностима и пројектима, имајући у виду ограничења 
утврђена средњерочним оквиром расхода, у процедури прописаној Уредбом о методологији за израду 
средњерочних планова.  

 Град Ниш, као корисник услуга пројекта „Будући градови југоисточне Европе“ годишњим планом 
пројекта за 2020.годину планира да у току 2020.године припреми  План развоја града Ниша 2021-2027 са 
Средњерочним планом и да документом развојног планирања постави основе за системску 



трансформацију економских, социјалних и финансијских система која ће покренути промену у свим 
аспектима друштва.  

Носилац пројекта је организација „ClimateKIC“, заједница Европског института за иновације и 
технологију, а партнер у Србији је Привредна комора Србије. Град Ниш је корисник пројекта и локални 
партнер Привредној Комори Србије.. 

Време реализације пројекта је у периоду од 2020-31.12.2022. године.  
 Годишњи план пројекта представља предуслов за реализацију пројекта за наредну годину 
и  доноси се на годишњем нивоу.  Време реализације годишњег плана пројекта за 2020. годину за Град 
Ниш је 15.03.2020-31.12.2020, након чега се врши оцена степена реализације и доноси одлука о даљој 
реализацији пројекта.  Годишњи план пројекта за 2021. и 2022. годину биће регулисани посебним 
решењем Градског Већа. Циљ годишњег плана пројекта за Град Ниш у 2020. години је пружање подршке 
у изради „Плана развоја града Ниша 2021-2027“, као кључног развојног документа и основе за будући 
развој града, обухватајући све секторе и повезујући и подржавајући све димензије одрживог развоја града 
Ниша.  

Укупна оквирна предложена вредност пројекта на територији Града Ниша за период 2020-2022 
износи 393.435,00 ЕУР (47.212.200,00 динара), који се суфинансира преко буџета Привредне Коморе 
Србије у оквирном износу од  292.935,00 ЕУР (35.152.200,00 динара). 
  Град Ниш суфинансира пројекат за период 2020-2022 у износу од оквирно 100.500,00 ЕУР 
(12.060.000,00 динара), од чега 60.000,00 ЕУР (7.200.000,00 динара) за специјализоване услуге,  и то: за 
2020.годину у износу од 20.0000,00 ЕУР (2.400.000,00 динара),  за 2021.годину у износу од 20.0000,00 ЕУР 
(2.400.000,00 динара) и 2022.годину у износу од 20.000,00 ЕУР (2.400.000,00 динара) , док ће износ од 
40.500,00 ЕУР (4.860.000,00 динара) бити оправдан кроз рад запошљених у органима јединице локалне 
самоуправе и пружање простора за одржавање састанака/конференција. 

Укупна и коначна вредност пројекта за 2021. и 2022. годину ће се утврдити након усаглашавања 
годишњих планова пројекта за 2021.и 2022. годину  и  биће регулисани посебним решењима Градског 
Већа. 

Укупна вредност годишњег плана пројекта  за Град Ниш за 2020.годину износи  120.935,00 ЕУР 
(14.512.200,00 динара).  Европски институт за иновације и технологију „ClimateKIC, преко  Привредне 
Коморе Србије, суфинансираће годишњи план пројекта за Град Ниш за 2020. годину у вредности од  
75.435,00  ЕУР (9.052.200,00 динара).  Привредна Комора Србије суфинансира годишњи план пројекта за 
Град Ниш за 2020.годину средствима у износу од 12.000,00 ЕУР (1.440.000,00 динара).  Град Ниш 
суфинансира  годишњи план пројекта за Град Ниш  за 2020.годину у износу од 33.500,00 ЕУР 
(4.020.000,00 динара).  

Финансијске обавезе Града Ниша за 2020.годину у износу од 20.000,00 ЕУР (2.400.000,00 динара) 
се односе на суфинансирање неопходних људских ресурса потребних за припрему „Плана развоја града 
Ниша 2021-2027“  и вођење процеса и обезбеђена су на позицији 441, економска класификација 424 – 
специјализоване услуге. Нефинансијске обавезе Града Ниша за 2020.годину у износу од 10.000,00 ЕУР 
(1.200.000,00 динара) се приказују кроз рад запошљених у органима јединице локалне самоуправе на 
пројекту и 3.500,00 ЕУР (420.000,00 динара) кроз пружање простора за одржавање 
састанака/конференција и услуге праћења медија клипинга. 
 На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за развојно дугорочно и 
средњерочно планирање и политике развоја, Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог 
решења. 
 
Број: 215-2/2020-03 
У Нишу, 21.02.2020. године                                
 
   

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

                                                                                                             
                                    ПРЕДСЕДНИК 

 

  Дарко Булатовић 
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