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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 O ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „ПРОЈЕКАТ ЗА ОДГОВОРНУ 
ВЛАСТ“ 

 
I Град Ниш прихвата учешће у реализацији четворогодишњег пројекта Америчке агенције за 
међународни развој (USAID), „Пројекат за одговорну власт“ (у даљем тексту: GAI), који у Републици Србији 
спроводи Checchi and Company Consulting , Inc. (Checchi). 
II Општи циљ Пројекта је развој капацитета и повезаних кључних актера у Републици Србији ради 
унапређења одговорне власти на националном и локалном нивоу.  

Специфични циљеви пројекта су подршка локалним самоуправама да повећају учешће јавности у 
доношењу одлука и да повећају транспаретност и одговорност рада. Циљеви пројекта се постижу кроз техничку 
подршку јединицама локалне самоуправе, односно Граду Нишу. 
III Граду Нишу је у оквиру пројекта одобрена техничка помоћ у областима јачања транспарентне, 
инклузивне и одговорне локалне власти, а у складу са циљевима Пројекта GAI. 
 Техничка помоћ подразумевау пружање одговарајуће техничке подршке кроз Пројекат, укључујући 
обуке фокусиране на области транспарнтност локне самоуправе и учешће јавности у доношењу одлука као и 
могућност да Град Ниш учествује у осталим активностима које могу укључити размену искустава између 
локалних самоуправа, обуке о специфичним темама које су релевантне за локалне самоуправе и дискусије о 
релевантним политикама. 
IV Обавезе Града Ниша су да: 1. Пружи одговарајућу подршку у смислу људских и административних 
ресурса за ефикасно спровођење договорене техничке подршке и активности које спроводи Пројекат; 2. 
Именује представника одговорног за свакодневну координацију са Пројектом и за извештавање о спроведеним 
активностима. Именовани представник ће обезбеђивати доступност оних особа које су релевантне за 
спровођење конкретних активности. 3. Доставља Пројекту податке који су у вези са договореним индикаторима 
важним за мониторинг и евалуацију спроведених активности, за све време трајања Пројекта. Ово ће 
подразумевати извештавање о усвојеним јавним политикама, процедурама и новим инструментима који 
унапређују одговорност, грађанску партиципацију и транспарентност. 
V Град Ниш нема финансијских обавеза у пројекту GAI. 
VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Меморандум о разумевању са Америчком  
агенцијом за међународни развоји (USAID) и донесе Решење о именовању представника одговорног за 
свакодневну координацију са Пројектом и за извештавање о спроведеним активностима. 
 VII 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. 
VIII Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
                                                                        Образложење 
 
 Америчка агенција за међународни развој (USAID) је расписала Јавни позив за исказивање 
заинтересованости јединица локалне самоуправе за учешће у пројекту „Пројекат за одговорну власт“. Од 21 
пријаве јединица локалне самоуправе, Град Ниш је изабран као једна од седам локалних самоуправа које ће 
добити техничку пдршку кроз USAID-ов „Пројекат за одговорну власт“.  
  Пројекат „Пројекат за одговорну власт“ је четворогодишњи пројекат Америчке агенције за 
међународни развој (USAID), који у Републици Србији спроводи Checchi and Company Consulting , Inc. 
(Checchi). 
 GAI ће пружати техничку подршку Граду Нишу на основу интересовања исказаног у пријавном 
формулару и то у областима Транспарентност локалне самоуправе и Учешће јавности у доношењу одлука. 
 Општи циљ Пројекта је развој капацитета и повезаних кључних актера у Републици Србији ради 
унапређења одговорне власти на националном и локалном нивоу.  



Специфични циљеви пројекта су подршка локалним самоуправама да повећају учешће јавности у 
доношењу одлука и да повећа транспарентност и одговорност рада. Циљеви пројекта се постижу кроу техничку 
подршку јединицама локалне самоуправе. 

Техничка помоћ подразумевау пружање одговарајуће техничке подршке кроз Пројекат, укључујући 
обуке фокусиране на области транспарентност локне самоуправе и учешће јавности у доношењу одлука као и 
могућност да Град Ниш учествује у осталим активностима које могу укључити размену искустава између 
локалних самоуправа, обуке о специфичним темама које су релевантне за локалне самоуправе и дискусије о 
релевантним политикама. 
 Обавезе Града Ниша су да: 1. Пружи одговарајућу подршку у смислу људских и административних 
ресурса за ефикасно спровођење договорене техничке подршке и активности које спроводи Пројекат; 2. 
Именује представника одговорног за свакодневну координацију са Пројектом и за извештавање о спроведеним 
активностима. Именовани представник ће обезбеђивати доступност оних особа које су релевантне за 
спровођење конкретних активности. 3. Доставља Пројекту податке који су у вези са договореним индикаторима 
важним за мониторинг и евалуацију спроведених активности, за све време трајања Пројекта. Ово ће 
подразумевати извештавање о усвојеним јавним политикама, процедурама и новим инструментима који 
унапређују одговорност, грађанску партиципацију и транспарентност. 
 Град Ниш нема финансијских обавеза у пројекту GAI. 
 На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за јачање капацитета у области 
доброг управљања Града Ниша, Градско веће Града Ниша је донело решење као у диспозитиву. 
 
 Број: 1147-25/2019-03 
У Нишу,   22.11.2019. године 
 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  
 
                                                                                                          Дарко Булатовић 


