
 
Република Србија 

ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

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

Града Ниша“, број 114/20) и чланова 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016 и 
117/2020),  

Градско веће Града Ниша, на седници од 23.04.2021. године, доноси: 
 

 
РЕШЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ И СУФИНАНСИРАЊУ 

ПРОЈЕКТА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА 
 

I Град Ниш прихвата реализацију и суфинансирање пројекта за успостављање 
јединственог управног места по основу Јавног позива, објављеног у „Службеном гласнику 
Републике Србије“,  број 15/2021 од 19.2.2021.године, који је одобрен на основу Одлуке  
Министарства државне управе и локалне самоуправе од 20.04.2021. године.  

Град Ниш и Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, 
након потписивања уговора о суфинансирању пројекта за успостављање јединственог 
управног места, приступиће његовој реализацији.  
II Општи циљ пројекта је интеграција доброг управљања као фундаменталне вредности 
европског друштва, односно захтеве које мора да поштује као добра демократска управа. 
Град Ниш је стога препознао, као један од четири стуба развоја, управљање и препознао 
потребу да област добре управе постави као стожер развоја Града Ниша.   
 Специфични циљ пројекта је успостављање јединственог управног места ради 
проналажења одговора на потребе крајњих корисника (грађана, привредних субјеката, и 
самих органа државне управе и локалне самоуправе) за унапређењем квалитета услуга које 
јавна управа пружа. 
III Укупна вредност пројекта је 5.500.000,00 динара, од чега Министарство државне 
управе и локалне самоуправе суфинансира пројекат средствима у износу од 5.000.000,00 
динара, а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 500.000,00 динара. 
Средстава ће  бити искоришћена наменски током трајања реализације пројекта, а у складу са 
израђеном спецификацијом трошкова у оквиру захтева за доделу средстава. 
IV Учешће Града Ниша у износу од 500.000,00 динара биће обезбеђено у буџету 
Канцеларије за локални економски развој након потписивања Уговора преусмеравањем 
апропријације. 
V Налаже се Канцеларији за локални економски развој да, у сарадњи и координацији са 
Градскoм управом за органе Града и грађанска стања, реализује ово решење. 
VI       Координацију пројекта врши Канцеларија за локални економски развој. 
VII Овлашћује се Градоначелница Града Ниша да потпише уговор о коришћењу средстава 
за успостављање јединственог управног места са Министарством државне управе и локалне 
самоуправе. 
VIII Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.  



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Министарство државне управе и локалне самоуправе расписало је Јавни конкурс за 
доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката за успостављање јединственог 
управног места.  

Град Ниш је аплицирао за доделу средстава Министарству државне управе и локалне 
самоуправе по основу Јавног позива, објављеног у „Службеном гласнику Републике Србије“,  
број 15/2021 од 19.2.2021. године, који је одобрен на основу Одлуке о Министарства државне 
управе и локалне самоуправе од 20.04. 2021. године. 

Одлуком о расподели средстава број 06-00-13/2021-05 од 20. априла 2021. године, 
Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије Граду Нишу су 
додељена средстава у износу од 5.000.000,00 динара за финансирање успостављања 
једниственог управног места. 
 Општи циљ пројекта је интеграција доброг управљања као фундаменталне вредности 
европског друштва, односно захтеве које мора да поштује као добра демократска управа. 
Град Ниш је стога препознао, као један од четири стуба развоја, управљање и препознао 
потребу да област добре управе постави као стожер развоја Града Ниша.   
 Специфични циљ пројекта је успостављање јединственог управног места ради 
проналажења одговора на потребе крајњих корисника (грађана, привредних субјеката, и 
самих органа државне управе и локалне самоуправе) за унапређењем квалитета услуга које 
јавна управа пружа. 
 Носилац пројекта је Град Ниш, а укупна вредност пројекта је 5.500.000,00 динара, од 
чега Министарство државне управе и локалне самоуправе финансира пројекат средствима у 
износу од 5.000.000,00 динара, а Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 
500.000,00 динара.  

Учешће Града Ниша у износу од 500.000,00 динара биће обезбеђено у буџету 
Канцеларије за локални економски развој након потписивања Уговора преусмеравањем 
апропријације. 

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

Градско веће Града Ниша је донело решење као у диспозитиву. 
 
 
 
Број: 485-1/2021-03 
У Нишу,  23.04.2021. године               
           

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИЦА 
                                                                                                                  

                                                                                                                         Драгана Сотировски  


