
 
Република Србија 

ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
На основу члана 46. Одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града 

Ниша“, број 114/2020) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 1/13, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016 и 117/2020), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 20.01.2021. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О УЧЕШЋУ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 
 “ОСНАЖИВАЊЕ МЕХАНИЗАМА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ У НИШАВСКОМ 

ОКРУГУ” 
 

I Град Ниш прихвата учешће у реализацији пројекта “Оснаживање механизама за родну 
равноправност у Нишавском округу”, који је одобрен за финансирање у оквиру Програма "Подршка 
владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености-
Swiss PRO".  

Пројекат финансира Влада Швајцарске, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за 
пројектне услуге (UNOPS) кроз програм “Подршка владе Швајцарске развоју општина кроз 
унапређење доброг управљања и социјалне укључености-Swiss PRO".  
II Општи циљ пројекта “Оснаживање механизама за родну равноправност у Нишавском округу” 
је да допринесе унапређењу оперативних капацитета локалних механизама за родну равноправност за 
активно бављење политикама родне равноправности и родним питањима у заједници, едуковањем 
чланова и чланица локалнх механизама за родну равноправност у нишавском округу. 
 Специфицни циљеви пројекта су: 1. Јачање капацитета седам локалних механизама за родну 
равноправност на територији Града Ниша, кроз одржавање три дводневне обуке за најмање двадесет 
учесник/ца на тему писања пројеката и управљања пројектним циклусом, доброг управљања и родних 
политика;  2. Подршка умрежавању локалних механизама за родну равноправност на територији 
Града Ниша и општинама Дољевац, Алексинац, Сврљиг, Гаџин Хан, Мерошина и Ражањ, ради 
повећања достигнућа и утицаја кроз формирање регионалне мреже МРР Нишавског округа. 
III Носилац  пројекта је Град Ниш.  

Укупна вредност пројекта је 3.992,00 USD и целокупан износ биће финансиран од стране 
донатора.  
 Време реализације пројекта је осам месеци од дана стављања последњег потписа на Уговор о 
донацији за оснаживање механизама за родну равноправност у Нишавском округу. 
IV  Град Ниш нема финансијских обавеза по овом пројекту. 
V  Овлашћује се Градоначелница Града Ниша да у име Града Ниша потпише Уговор о донацији 
за Oснаживање механизама за родну равноправност у Нишавском округу са Канцеларијом 
Уједињених Нација за пројектне услуге (UNOPS). Уговор и Пријавни формулар су саставни делови 
овог Решења. 
VI  Градоначелница Града Ниша ће посебним решењем именовати чланове/це Тима за 
реализацију пројекта у складу са одобреним предлогом пројекта. Праћење административног 
спровођења пројекта вршиће Канцеларија за локални економски развој.   
VII  Налаже се Канцеларији за локални економски развој и Управи за финансије да реализују ово 
решење. 
VIII Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и Градској управи за финансије. 

 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Пројекат “Оснаживање механизама за родну равноправност у Нишавском округу”, Граду 

Нишу је одобрен за финансирање у оквиру Програма “Подршка владе Швајцарске развоју општина 
кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености-Swiss PRO".  

Пројекат финансира Влада Швајцарске, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за 
пројектне услуге (UNOPS) кроз програм “Подршка владе Швајцарске развоју општина кроз 
унапређење доброг управљања и социјалне укључености-Swiss PRO".  

Општи циљ пројекта “Оснаживање механизама за родну равноправност у Нишавском округу” 
је да допринесе унапређењу оперативних капацитета локалних механизама за родну равноправност за 
активно бављење политикама родне равноправности и родним питањима у заједници, едуковањем 
чланова и чланица локалних механизама за росну равноправност у нишавском округу. 
 Специфицни циљеви пројекта су: 1. Јачање капацитета седам локалних механизама за родну 
равноправност на територији Града Ниша, кроз одржавање три дводневне обуке за најмање двадесет 
учесника/ца на тему писања пројеката и управљања пројектним циклусом, доброг управљања и 
родних политика и 2. Подршка умрежавању локалних механизама за родну равноправност на 
територији Града Ниша и општинама Дољевац, Алексинац, Сврљиг, Гаџин Хан, Мерошина и Ражањ, 
ради повећања достигнућа и утицаја кроз формирање регионалне мреже МРР Нишавског округа. 

Кључне активности пројекта ће бити реализоване у сарадњи са градским општинама и 
општинама у региону. 

Ефекти пројекта “Оснаживање механизама за родну равноправност у Нишавском округу” су: 
1. Пружен допринос институционалном јачању МРР у промоцији и заговарању родне равноправности 
у локалним заједноцама, 2. Локални ММР препознати као активни чиниоци у спровођењу локалних 
политика који учествују у процесима са становишта родне перспективе. 

Носилац  пројекта је Град Ниш. Укупна вредност пројекта је 3.992,00 USD и целокупан износ 
биће финансиран од стране донатора.  

Пројекат у целости финансира Влада Швајцарске преко  Канцеларије Уједињених нација за 
пројектне услуге (UNOPS) кроз програм “Подршка владе Швајцарске развоју општина кроз 
унапређење доброг управљања и социјалне укључености-Swiss PRO".  

Град Ниш нема финансијских обавеза по овом пројекту. 
 Време реализације пројекта је осам месеци од дана стављања последњег потписа на Уговор о 
донацији за оснаживање механизама за родну равноправност у Нишавском округу. 

Овлашћује се Градоначелница Града Ниша да у име Града Ниша потпише Уговор о донацији 
за оснаживање механизама за родну равноправност у Нишавском округу са Канцеларијом 
Уједињених Нација за пројектне услуге (UNOPS). 

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:43-1/2021-03 
У Нишу, 20.01.2021. године                                

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
                                                                                                       

                                                    ПРЕДСЕДНИЦА                                                                                                                           
          Драгана Сотировски 

 


