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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА И ПРОЈЕКТУ 
 
1.,1.  Организација  која  подноси  пројекат  (потенцијални  корисник  средстава  и 
носилац пројекта): 
 
Пуно име организације (како је 
наведено у документу о регистрацији):  Град Ниш 

Правни статус организације 
(приложити документацију о 
регистрацији организације): 

Локална самоуправа 

Службена адреса:  Ул. Николе Пашића бр. 24 
Телефон/фах:  018/504‐410 
Е‐маил адреса:  jdragana@gu.ni.rs 
Контакт особа (име, презиме и 
функција у организацији): 

Јешић Драгана, Шеф Одсека за 
међународну сарадњу 

 
1.2. Назив пројекта: 
 
Оснивање Канцеларије Града Ниша у Бриселу 
 
1.3. Локација на којој се одвијају пројектне активности: 
 
Брисел, Белгија 
 
1.4. Кратак опис пројекта: 
 
Имајући  у  виду  процес  придруживања  Србије  Европској  Унији,  овим  пројектом 
стварају  се могућности  за  боље  представљање  Града Ниша,  али  и  целог  региона 
југоисточне Србије пред свим релевантним институцијама у Бриселу.   
Отварање  канцеларије  Града  Ниша  у  Бриселу  изузетно  је  важно  јер  ће  кроз 
лобирање и  представљање локалних  интереса  та  канцеларија  бити  у могућности 
да привуче знатна финансијска средства, обезбеди веће учешће у фондовима ЕУ и 
привуче више инвестиција у Ниш и регион југоисточне Србије. 
 
Тренутно  више  од  300  већих  градовa  и  регионa  из  Европе  имају  своје 
представништво  у  Бриселу  и  то  не  само  региони  који  припадају  земљама 
чланицама  ЕУ,  него  и  региони  из  суседних  држава,  попут  Хрватске  и  Босне  и 
Херцеговине.  Такође,  своје  представништво  има  и  Република  Српска.  Град 
Крагујевац је 2010. Године, као први у Србији, отворио своју канцеларију у Бриселу. 
Главна функција свих тих канцеларија је да представљају интересе локалног нивоа, 
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како  би  се  остварила  максимална  корист  од  чланства  у  ЕУ  или  од  постојећих 
фондова. 
Управо  због  тога  што  је  Брисел  место  на  коме  су  сконцентрисани  европски 
фондови, људски и економски ресурси, идеално је место на коме и Град Ниш може 
да представи своје потенцијале.   
Канцеларија Града Ниша у Бриселу ће служити као представништво Града Ниша и 
региона југоисточне Србије. Представник Града Ниша биће задужен за реализацију 
доле наведених активности.  
Канцеларија ће бити испостава Града која спроводи активности и остварује циљеве 
које је поставио оснивач. 
У  реализацију  овог  пројетка    биће  укључени:  Министарство  спољних  послова 
Републике  Србије,  Мисија  Републике  Србије  при  ЕУ,  Канцеларија  за  европске 
интеграције  Владе  Републике  Србије,  који  ће  пружати  логистичку  и  техничку 
подршку Канцеларији Града Ниша у Бриселу. 
Партнери Града Ниша на овом пројекту:  
‐ АЛДА (Асоцијација локалних агенција за демократију) основана од стране Савета 
Европе,  уступиће опремљени простор на коришћење без накнаде на неодређено 
време; 
‐ Обласна развојна асоцијација ЈУГ, која ће у име свог оснивача града Ниша вршити 
промоцију  и  презентацију  Канцеларије  у  Бриселу  осталим  члановима  ОРА  ЈУГ  у 
регионима јужне Србије; остваривати контакте са локалном пословном заједницом 
у  сарадњи са Канцеларијом за локални економски развој,  као и  са   регионалном 
пословном  заједницом,  а  у  циљу  прикупљања  и  презентације  података  у  вези 
локалног и регионалног развоја за потребе Канцеларије Града Ниша у Бриселу. 
Пројекат траје 10 месеци. 
 
1.5. Циљна група  
 
Град Ниш, Асоцијација локалних агенција за демократију (АЛДА) и Обласна развојна 
асоцијација ЈУГ (ОРА ЈУГ). 
 
1.6. Опис проблема: 
 
Након потписивања Споразума о стабилизацији и придруживању процес европских 
интеграција,  Србија  је  ушла  у  нову  интезивнију  фазу.  Од  почетка  2007.године 
Србија се граничи са још две чланице Европске Уније. Пријем Румуније и Бугарске, 
након  пријема  Мађарске  2004.  Године,  квалитативна  је  промена  непосредног 
спољнополитичког  окружења.  За  Србију  је  важна  чињеница  да  је  цео  регион 
западног Балкана географски окружен чланицама Европске Уније. 
Локална самоуправа мора познавати основне елементе европских интеграционих 
процеса,  европске  институције,  политику  и  процесе  важне  за  локални  и 
регионални  развој.  Она  мора  бити  спремна  да  прати  нове  токове  реформи  и 
прилагођава им  се,  како  би  спремна дочекала примену нових  прописа.  Важно  је 
напоменути да се око 3/4 законодавства ЕУ примењује директно на нивоу локалне 
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самоуправе.  У  том  смислу  неопходно  је  обезбедити  благовремени  проток 
информација  од  централних  власти  према  локалним,  али  и  обрнуто.  Локална 
самоуправа мора да буде у стању да изнесе централним властима своје проблеме 
и интересе који се тичу проблема локалних интеграција. У том смислу неопходна је 
благовремена припрема локалне самоуправе за фазу након потписивања ССП‐а, а у 
којој се очекује њен активнији допринос. 
Отварањем  Канцеларије  у  Бриселу    остварио  би  се  непосредан  утицај  локалне 
самоуправе  на  доносиоце  одлука.  Главна  функција  Канцеларије  у  Бриселу  је  да 
представља интересе јединице локалне самоуправе како би се остварила што већа 
корист од чланства у ЕУ. Канцеларија ће радити следеће послове: 
 

1. Прикупљање информација 
2. Проналажење фондова 
3. Лобирање 
4. Умрежавање са другим представницима локалних власти у Бриселу 
5. Промовисање и представљање локалних самоуправа 
 

Такве  канцеларије  већ имају  скоро  све  националне  асоцијације  локалних  власти, 
сви већи  градови и већина региона,  а њеним отварањем добио би се механизам 
непосредног утицаја на доносиоце одлука у престоници ЕУ. Оснивање Канцеларије 
Града  Ниша  у  Бриселу  треба  да  обезбеди  већу  проходност  за  пројекте  и  већа 
средства за њихову реализацију, чиме би се утицало на развојГрада Ниша и Нишког 
региона.  
 
У  периоду  када  се наша држава налази на путу  за  кандидатуру  за  чланство  у  ЕУ, 
неопходно  је  извршити  суштинске  промене  на  свим  нивоима.  Како  је  за  то 
потребан новац и много искуства иностраних партнера,  неопходно  је  спроводити 
разне  пројекте  које  финансира  ЕУ  кроз  своје  фондове  и  повезивати  се  са 
релевантним партнерима на међународном нивоу.  
Иако  је до сада Град Ниш имплементирао низ пројеката финансираних од стране 
ЕУ, искуства градова у окружењу показују да је могуће реализовати значајно већи 
број  пројеката  који  су  усмерени  превасходно  на  локалну  самоуправу,  јавна 
комунална предузећа, институције. 
 
 
1.7. Корисници пројекта:  
 
Локалне заједнице Нишавског, Пиротског и Топличког округа 
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1.7.1. Структура корисника: 
 

Називи група корисника:  Планирани број корисника обухваћених 
пројектом: 

Град Ниш  250.000 становника
Градске општине  5 градских општина
ЈКП са територије града Ниша  14
Установе на територији града  27
Грађани града Ниша  250.000
МСП са територије града Ниша  5.000
Локлане самоуправе Пиротског округа  116.926 становника
Локалне самоуправе Топличког округа  111.813 становника
 
1.8. Општи циљ пројекта: 
 
Општи  циљ  пројекта  јесте  унапређење  капацитета  града  Ниша  за  апсорпцију  ЕУ 
фондова,  боља  препознатљивост  Града  Ниша  и  региона  у  институцијама  ЕУ  у 
Бриселу.  
 
1.9. Сврха пројекта: 
 
‐ Креирање повољне слике града Ниша у Бриселу и међународним институцијама 
‐  Повезивање  са  дипломатским  представништвима  и  партнерима  из  ЕУ  и 
коришћење њихових знања, искустава и ресурса 
‐  Повезивање  и  сарадња  са  другим  канцеларијама,  представништвима  других 
европских градова и региона у Бриселу 
‐ Обезбеђивање неопходног и благовременог протока информација од централне  
ЕУ администрације до локалне самоуправе и обрнуто 
‐ Побољшање међународне сарадње  
‐  Прикупљање,  анализирање  и  представљање  података  градова  и  региона, 
заступање и представљање града Ниша и региона у сврху регионалног развоја 
‐ Повећање конкурентности локалне и регионалне заједнице 
‐ Унапређење стандарда и квалитета живота грађана 
‐ Смањење неравномерног развоја региона 
 
 
 
1.10. Резултати пројекта: 
 

Резултати  Индикатори (показатељи) за резултате 
Повећана видљивост и креирана  

повољна слика града Ниша у Бриселу и 
међународним институцијама 

50 % институција и 7 % људи запослених 
у  институцијама  ЕУ  има  сазнања  о 
постојању Града 
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Побољшана повезаност са партнерима 
из ЕУ и коришћење њихових знања, 

искуства и ресурса 

Интересовање иностраних партнера за 
сарадњу са градом и регионом 

повећано за 30% 
 

Повећана конкурентност локалне и 
регионалне заједнице 

Повећане стране инвестиције за 10 % 

Обезбеђен неопходан и благовремен 
проток информација од централне ЕУ 

администрације до локалне самоуправе 
и обрнуто 

Информације стижу благовремено ‐  дан 
за дан 

Повећање  броја  радних  места  по 
пројектима 

У току године ангажовано 70 људи по 
пројектима 

 
 
 
1.11. Групе активности: * 
 
Активности 2011  1  2  3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 Имплементатор
 
 
 
 
1.Припремне 
активности за 
отварање 
кацеларије Града 
Ниша у Бриселу 

 
 
 
 
 
Х 

 
 
 
 
 

  Служба за 
послове 
градоначелника, 
Канцеларија за 
европске 
послове/ Управа 
за привреду,одр‐
развој и заштиту 
ж.средине, 
Пројектни 
центар  

2.Добијање 
салгасности 
надлежног 
Министарства 

 
Х 

                      Градоначелник и 
ресорно 
Министарство 

3.Избор Агенције       
Х 

                    Комисија за 
спровођење 
тендерске 
процедуре 

 
3.Припрема и 
израда акционог 
плана за 10 месеци 
текуће године 

 
 
Х 

 
 

                    Служба за 
послове 
градоначелника, 
Канцеларија за 
европске 
послове 
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Израда веб 
странице, припрема 
промотивног 
материјала 

 
 
Х 

 
 
Х 

                    Служба за 
послове 
градоначелника, 
Канцеларија за 
европске 
послове 

 
Званично отварање 
канцеларије у 
Бриселу и 
организовање 
пријема  тим 
поводом 

   
 
 
Х 

                     Служба за 
послове 
градоначелника, 
Канцеларија за 
европске 
послове/ 
Ангажована  
агенција у 
Бриселу 

Састанци са 
представницима 
амбасаде РС, 
Мисије Србије при 
ЕУ , 
предсставништвом 
Привредне 
комором 

   
 
Х 

 
 
Х 

 
Х

 
Х

 
Х

 
Х

 
Х

 
Х

 
Х 

 
Град Ниш/ 
Ангажована  
агенција у 
Бриселу 

Појављивање и 
учешће на 
политичким 
догађајима, 
пријемима, 
конференцијама 

   
 
Х 

 
 
Х 

 
Х

 
Х

 
Х

 
Х

 
Х

 
Х

 
Х 

Град Ниш/ 
Ангажована  
агенција у 
Бриселу 

Организација 
састанака са 
званичницима ЕУ, 
представницима 
суседних земаља, 
регионалних и 
градских 
представништава 

   
 
 
Х 

 
 
 
Х 

 
 
 
Х

 
 
 
Х

 
 
 
Х

 
 
 
Х

 
 
 
Х

 
 
 
Х

 
 
 
Х 

     
 
Ангажована  
агенција у 
Бриселу 

Организација 
догађаја „Он тхе 
роад“ у  Нишу (у 
сарадњи са градом) 

         
Х

              Град Ниш/ 
Ангажована  
агенција у 
Бриселу 

Медијска кампања 
(промоција/реклама 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    Град Ниш/ 
Ангажована  



АНЕКС 1.  ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 

 8

у локалним и 
националним 
медијима и 
порталима) 

 
Х 

 
Х 

 
Х

 
Х

 
Х

 
Х

 
Х

 
Х

 
Х 

агенција у 
Бриселу 

Медијска кампања
(промоција/реклама 
у страним медијима 
и ЕУ порталима) 

   
 
Х 

 
 
Х 

 
Х

 
Х

 
Х

 
Х

 
Х

 
Х

 
Х 

Град Ниш/ 
Ангажована  
агенција у 
Бриселу 

Квартални извештај 
о досадашњим 
активностима 
канцеларије  

     
  Х   Х Х 

Пројектни тим 
Града Ниша/ 
Ангажованаа 
агенција у 
Бриселу 

 
*  (Напомена:  бројеви  нису  приказ  годишњег  календара,  већ  месечни  приказ 
трајања пројекта) 
 
 
1.11.1 Образложите како ћете спроводити сваку од наведених група активности, 
наведите њихов садржај и логику повезаности са резултатима и сврхом пројекта: 
 

5. За све припремне активности за реализацију пројекта тражиће се подршка и 
сагласност  Владе  РС,  као  и  Министарства  спољних  послова  РС,  како  би 
омогућила  званична  реализација  свих  пројектних  активности  и 
благовремена имплементација пројеката. 

        Припремне  активности  за  реализацију  пројекта  неопходне  су  и  резултати  те 
активности  имаће  значајан  допринос  адекватном  и  благовременом  спровођењу 
друге  пројектне  активности  која  ће  имати  директан  утицај  на  повећање  броја 
одобрених пројеката за које је Град Ниш аплицирао. 
2.  Отварање  Канцеларије  Града  Ниша  у  Бриселу  ће  имати  директан  утицај  на 
повећање интересовања  страних  партнера  за  Град Ниш  као и  за  повећање броја 
пројеката који ће бити одобрени Граду или некој од институција из региона. Овај 
пројекат  ће  довести  до  генералног  унапређења  пословне  климе  и  економског 
развоја  региона,  стварањем  и  реализацијом  нове  типологије  парнерства  која 
укључује  све  правнорелевантне  чиниоце  одрживог  развоја  који  својим 
заједничким  радом,  идентификацијом  проблема  и  потреба,  доприносе 
економском опоравку и развоју Града и региона. 
3.  Организација  медијски  пропраћених  догађаја  ће  у  великој  мери  утицати  на 
побољшање  имиџа  Града  у  европским  круговима.  Већину  догађаја  ће 
организовати Канцеларија  у  Бриселу док ће  за  одређене догађаје бити потребна 
логистичка, техничка и финансијска помоћ Града.  
4.  Састанци  са  представницима  ЕУ  ће  се  одржавати  у  Бриселу мада  је  пројектом 
предвиђено  и  да  се  обави  неколико  посета  Нишу.  То  ће  у  великој  мери 
представницима ЕУ и европских земаља приближити слику о Нишу и на тај начин 



АНЕКС 1.  ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 

 9

отворити врата за сарадњу на многим нивоима.  
5.  Један од приоритета је и припрема Стратегија рада ове Канцеларије. 
Активности: 
1.  Прикупљање  и  праћење  информација  од  важности  за  сарадњу  локалне 
самоуправе  и  ЕУ  институција  (посматрање  и  анализа,  сарадња  са  релевантним 
домаћим структурама власти како би се што боље формулисали сопствени ставови 
који ће касније бити изношени приликом процеса доношења одлука на нивоу ЕУ). 
2.  Промоција  Града  Ниша  у  релевантним  круговима,  организација  састанака, 
представљање  земаља  ЕУ  у  Нишу,  стварање  мреже  контаката,  а  посебно 
повезивање  са  другим  представништвима  локалних  власти  што  је  од  великог 
значаја за развој једног града и његову промоцију у европским круговима. 
3.  Представник  Града  Ниша  који  ће  бити  запослен  у  овој  Канцеларији  биће 
присутан на конференцијама, догађајима и састанцима који се тичу Града Ниша. 
4. Вођење медијских кампања, организација пријема. 
5. Повезивање са релевантним организацијама . 
6. Обезбеђивање неопходног и благовременог протока информација од централне 
администрације до локалне самоуправе и обрнуто. 
 
1.12. Предуслови: 
 
‐ Процес придруживања Србије Европској Унији;  
‐ Политичка стабилност у Србији; 
‐ Макроекономска стабилност у Србији; 
‐ Постојање доступних и отворених фондова за пројекте; 
‐ Поштовање динамике спровођења пројекта. 
 
1.13. Ризици: 
 
‐ Недовољно ангажовање представника града Ниша у Канцеларији у Бриселу; 
‐  Слаба комуникација и неадекватна размена информација између Града Ниша и  
Канцеларије Града Ниша у Бриселу; 
‐ Лоша медијска кампања на локалним, националним и ЕУ медијима и порталима; 
‐  Нелојална  конкуренција  других  канцеларија  и  представништва  из  Србије  у 
Бриселу.  
 
1.14. Методологија: 
 
Методи  су  изабрани  сходно  предвиђеним  циљевима  и  принципима  активног 
учешћа циљних група у имплементацију пројекта.  
Принципи  на  којима  је  заснована  имплементација  пројекта  и  који  гарантују 
ефикасну реализацију пројекта су засновани на: 

- синергији у реализацији пројектних активности 
- поштовању акционог плана предвиђених активности 
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- коришћењу примера добре праксе и искуства домаћих и страних партнера  
- обезбеђењу одрживог развоја. 

 
С  тим  у  вези  биће  примењене  следеће  методе  имплементације  пројектних 
активности: 

‐   пројектовање оптималних услова за ефикасну реализацију пројекта 
‐  остваривање  комуникације  и  сарадње  са  партнерима  који  имају  велики 
утицај у одлучивању о одобравању пројеката  
‐   усмереност ка брендирању Града 
‐   усмереност ка повећању конкурентости Града. 
 

Успешност  реализованих  пројеката  као  и  сама  слика  Града  ће  код  доносилаца 
одлука  у  Бриселу  имати  веома  велики  утицај  приликом  одлучивања  о  новим 
пројектима.  
 
Избор  агенције  за  реализацију  активности  извршиће  се  у  складу  са  Законом  о 
јавним набавкама, који ће спровести комисија за јавне набавке. Комисију  за јавне 
набавке ће решењем именовати Градоначелник Града Ниша. 
 
Град Ниш ће са Агенцијом изабраном на тендеру своја међусобна права и обавезе 
регулисати уговором којим ће  се предвидети да ће  Град  трошкове рада агенције 
плаћати  месечно  до  5.  У  месецу  за  претходни  месец  у  бруто  износу  по 
испостављеним фактурма агенције. 
 
1.15. Праћење и процена постигнућа (мониторинг и евалуација): 
 
Управа  за  привреду,  одрживи  развој  и  заштиту  животне  средине  (Пројектни 
центар) биће задужен за праћење и процену постигнућа. Канцеларија у Бриселу и 
пројектни тим подносиће квартални наративни и финансијски извештај Пројектном 
центру  Управе  за  привреду,  одрживи  развој  и  заштиту  животне  средине,  као  и 
свим  партнерима  на  пројекту.  Такође  ће  поднети  и  коначни  финансијски  и 
наративни извештај не касније од 2 месеца од завршетка пројекта. 
 
1.16. Одрживост 
 
Град Ниш је један од оснивача Обласне развојне асоцијације ЈУГ и кроз партнерску 
сарадњу,  током  прве  године  отварања  Канцеларије  града  Ниша  у  Бриселу, 
обезбедиће модел  одрживости  тако што  ће  Канцеларија  Града  Ниша  прерасти  у 
регионалну Канцеларију и представљати интересе свих чланова ОРА ЈУГ, а то су: 11 
општина Нишавског, Пиротског и Топличког округа, 3 представника привредног и 7 
представника  цивилног  сектора.  Синергијом  ресурса  сви  остварени  контакти  и 
подаци биће доступни свим релевантним и заинтересованим партнерима, а све у 
циљу бржег и равномернијег регионалног развоја. Користећи своје капацитете ОРА 
ЈУГ  ће  током  прве  године  рада  Канцеларије  града  Ниша  изнаћи  модел  њеног 
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одрживог финансирања за наредну 2011. Годину. 
 
2. ОСОБЉЕ АНГАЖОВАНО НА ПРОЈЕКТУ 
 
Имајући  у  виду  природу  пројекта  и  неопходност  континуиране  кординације 
спровођења  пројектних  активности  у  Граду  Нишу,  Градоначелник  Града  Ниша 
именоваће пројектни тим за имплементацију пројекта. 
 
3. ПАРТНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (уколико је планирано да се пројекат реализује у 
партнерству са другом организацијом) 
 
3.1. Основни подаци о партнерској организацији:  
 
3.1.1. 
 
Пуно име организације (како је 
наведено у документу о регистрацији): 

ALDA  (Association of the Local Democracy 
Agencies)  Асоцијација  агенција  локалне 
демократије 

Правни статус организације 
(приложити документацију о 
регистрацији организације): 

НВО 

Службена адреса:  Rуe  de  Confederes,  47,  1040  Brуssels, 
Belgiуm 

Телефон/фах:  +333 90.21.45.93/ +333 90.21.55.17 
Е‐маил адреса:  antoanella.valmorbida@aldaintranet.org 
Контакт особа (име, презиме и 
функција у организацији): 

Antoanella Valmorbida, ALDA Director 

 
3.1.2. 
 
Пуно име организације (како је 
наведено у документу о регистрацији): 

OРА ЈУГ  (Обласна развојна агенција ЈУГ)  

Правни статус организације 
(приложити документацију о 
регистрацији организације): 

Д.о.о. 

Службена адреса:  Обреновићева 17/1, Ниш 
Телефон/фах:  515 447/ 522 659 
Е‐маил адреса:  Info@ora‐jуg.rs 
Контакт особа (име, презиме и 
функција у организацији): 

Марко Филиповић, извршни директор 
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3.2.  Са  којим  ресурсима,  искуствима  и  надлежностима  појединачни  партнери 
улазе у партнерство? 
 
3.1.1.  
Град  Ниш  је  партнер  и  члан  Асоцијације  агенција  локалне  демократије  од 
2001.године, као и један од оснивача Локалне агенције за демократију централне и 
југоисточне  Србије  са  седиштем  у  Нишу.  Због  успешне  дугогодишње  сарадње  на 
реализацији пројеката демократског,  социјалног,  културног и економског развоја, 
АЛДА  је  понудила  део  свог  пословног  простора  у  Бриселу  на  коришћење  без 
накнаде,  под  истим  условима  под  којим  Град  Ниш  даје  простор  за  рад  Центра 
локалне демократије у Нишу. 
3.1.2. 
С обзиром на то да ОРА ЈУГ располаже квалитетним ресурсима својих оснивача из 
три округа са  југа Србије, као и логистиком и подацима о свим битним питањима 
региона  из  области  економије,  инфраструктуре,  одрживог  развоја,  самим  тим 
представља веома поуздан извор развоја стратегије развоја града Ниша и региона. 
Обласна развојна асоцијација ЈУГ, која ће у име свог оснивача града Ниша вршити 
промоцију  и  презентацију  Канцеларије  у  Бриселу  осталим  члановима  ОРА  ЈУГ  у 
регионима  јужне  Србије;  остваривати  контакте  са  локалном  и  регионалном 
пословном  заједницом,  а  у  циљу  прикупљања  и  презентације  података  у  вези 
локалног и регионалног развоја за потребе Канцеларије Града Ниша у Бриселу. 
 
 
3.3. На који начин ће пројектно партнерство бити координисано? 
 
Имајући  у  виду  природу  пројекта  и  неопходност  континуиране  кординације 
спровођења  пројектних  активности  у  Граду  Нишу,  Градоначелник  Града  Ниша 
именоваће пројектни тим за имплементацију пројекта. 
Пројекат  ће  реализовати  Пројектни  тим  именован  од  стране  Градоначелника 
састављен  од  представника  града  Ниша  и  представника  локалног  партнера  ОРА 
ЈУГ. 
Партнер  на  пројекту АЛДА  ће  дати  свој  допринос  пројекту  ангажовањем  у  раду 
канцеларије у Бриселу,  тако што ће пружати помоћ у повезивању Канцеларије са 
партнерима,  надлежним  институцијама  и  релевантним  организацијама  и 
појединцима. 
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4. ПРИКАЗ BУЏЕТА  
 
Рбр.  Радови/трошкови  Јед.мере  јединица  Цена по 

јединици 
Трошкови 
     дин./€ 

1  Рад агенције за 
обављање послова у 
Канцеларији у Бриселу 

месеци 10 2.000,00 €  20.000,00 €

2  Трошкови путовања   по особи 
 

10  350,00 €  3.500,00 € 

3  Трошкови смештаја (10 
особа по 3 дана) 

по дану 30 100,00 €   3.000,00 €  

4  Дневнице (3 путовања 
по 5 особа по 3 дана) 

по дану  30  103,00 €   3.090,00 €

5  Штампање 
промотивног 
материјала Града Ниша 

комад  2.000  2 €  4.000,00 € 

6.  Организација отварања 
Канцеларије у Бриселу 
(табла, пријем..) 

по 
догађају 

1  3.000,00 €  3.000,00 €

7  Организовање округлог
стола ''On the road“ у 
Нишу 

по
догађају 

1 4.000,00 €   4.000,00 €

8  Текући трошкови 
канцеларије 

месец  10  500,00 €   5.000,00 €  

9  Закуп простора  Месец 10 500,00€  5.000,00 €
Укупно:    50.590,00 €
 
 

Укупни трошкови 
пројекта  

Износ који 
финансира Град 

Износ који 
финансира АЛДА 

Проценат који 
финансира Град у 

укупним 
трошковима 
пројекта 

Проценат који 
финансира АЛДА 

у укупним 
трошковима 
пројекта 

50.590,00 €  45.590,00 €  5.000,00 €  90,11 %  9,89 % 
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6. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА  ПРОЈЕКТА 
 
Ја доле потписани, одговоран за пројекат у име организације подносиоца пројекта, 
потврђујем да су: 
(а) информације изнете у предлогу пројекта тачне 
(б) да подносилац пријаве и његови партнери испуњавају све услове из конкурсне 
документације да учествују у реализацији овог пројекта 
(ц)  да  подносилац  пријаве  и  особе  предвиђене  за  реализацију  пројекта  имају  и 
професионалне компетенције и наведене квалификације 
 
Име и презиме:  Мр Милош Симоновић

 
Функција у организацији:  Градоначелник 
Потпис:   

 
Датум и место:  Ниш 
 
 
 
7.  ИЗЈАВА  ПАРТНЕРА  ПРОЈЕКТА  –  Попуњавају  само  организације  које  имају 
партнерство, свака организација појединачно 
 
Ја, доле потписани, у име Саша Маринков, (АЛДА, делегат ЛДА у Нишу), партнерске 
организације пројекта потврђујем да сам: 
(а) прочитао целокупан предлог пројекта 
(б) да сам сагласан са садржајем предлога пројекта 
(ц)  да  сам  сагласан  са  садржајем  партнерског  споразума  који  дефинише  улогу 
партнерске организације у име које потписујем ову изјаву 
 
Име и презиме:  Саша Маринков 
Организација:  АЛДА – Центар локалне демократије 
Функција у организацији: 
  Координатор 

Потпис:   
Датум и место:  Ниш 
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8.ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОЈЕКТА 
Ја,  доле  потписани,  у  име Марко Филиповић  (ОРА  ЈУГ),  партнерске  организације 
пројекта потврђујем да сам: 
(а) прочитао целокупан предлог пројекта 
(б) да сам сагласан са садржајем предлога пројекта 
(ц)  да  сам  сагласан  са  садржајем  партнерског  споразума  који  дефинише  улогу 
партнерске организације у име које потписујем ову изјаву 
 
Име и презиме:  Марко Филиповић 
Организација:  Обласна развојна асоцијација ЈУГ 
Функција у организацији: 
  Извршни директор 

Потпис:   
Датум и место:  Ниш 
 


