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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града 
Ниша“, број 118/2018, 63/2019 и 85/2019) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016 ), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 24.12.2019. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 
„ТРАНСФЕР СТРУЧНОСТИ ИЗМЕЂУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ И ДОБРОВОЉНИХ 

ВАТРОГАСАЦА, ГРАЂАНСТВО“ 
 
 

I Град Ниш прихвата реализацију пројекта „Трансфер стручности између професионалних и 
добровољних ватрогасаца, грађанство“, који је одобрен за реализацију на основу Писма о намерама 
Града Ниша, у оквиру захтева за суфинансирање Генералног пројекта „Џез и франкофонија, 
трансфер стручности између професионалних и добровољних ватрогасаца, грађанство“ из „Општег 
позива за пројекте 2019-2020. године француског Министарства за Европу и спољне послове“ (одлуке 
Делегације за спољну активност локалних самоуправа), о сарадњи града Ниша и департмана 
Жиронде. 
Први део генералног пројекта „џез и франкофонија“ је већ реализован.  
II Општи циљ пројекта „Трансфер стручности између професионалних и добровољних ватрогасаца, 
грађанство“ је размена и унапређење стручности између професионалних и добровољних 
ватрогасаца, грађанства, француских и српских. 
    Сврха реализације пројекта је сарадња између Жиронда и Ниша, размена ученика двеју земаља 
ради обуке, колеџа у Пелгрији и Правно-пословне школе у Нишу где се налази одељење за цивилну 
заштиту, коју спроводе професионални  ватрогасаци SDIS-а 33 из Француске. У оквиру обостраних 
активности и досијеа ERAZMUS, исте установе ће организовати трансфере стручности између 
професора и ученика који би били обучени за ватрогасце волонтере и са пунолтством били 
оспособљени за интервенције. Град Ниш је један од центара за обуку младих ватрогасаца и своје 
активности спроводи у сарадњи са Градским штабом за ванредне ситуације. 
Сарадња би омогућила и размену искустава између професионалних ватрогасаца, бољу координацију 
српских служби (ватрогасци, хитна помоћ), затим напредовање по питању организационих пракси 
ватрогасаца, учесника активности и сл. 
III Ватрогасне активности између носиоца и учесника пројекта „Трансфер стручности између 
професионалних и добровољних ватрогасаца, грађанство“, извршиће професионални ватрогасци из 
Француске, вежбе и практичну експертизу у Нишу, и спровести обуку ученика и професора, чиме се 
постиже развој знања, потврђује примена и пракса у истој области. Такође, мисија изабраног градског 
званичника задуженог за безбедност, у пратњи професионалних ватрогасаца, одласком у Француску 
пружиће помоћ у развоју знања обеју страна.   
Учесници пројекта су Департманска служба против пожара и за помоћ (град Бордо) и Правно-
пословна школа (Ниш), а корисници пројекта су професори и ученици колеџа у Пелгрију и Правно-
пословна школа у Нишу, ватрогасци у Нишу, SDIS 33 и јавност.  
IV Укупна вредност пројекта износи 11.370 евра, у противдинарској вредности 1.256.773,00 динара. 
Пројекат суфинансира француско Министарство за Европу и спољне послове у износу од 3.000 евра. 
Учешће Града Ниша у суфинансирању пројекта износи 2.200 евра, у противдинарској вредности 
275.000,00 динара, док је учешће француских партнера 5.770 евра. 
     Средства за учешће Града Ниша у суфинансирању пројекта обезбеђена су буџетом Града Ниша за 
2019.годину, годину у разделу 4.1 – Градска управа, 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 0602-
0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, са позиције 290 – Услуге по уговору, 
економска класификација 4239 – Остале опште услуге у износу од 275.000,00 динара. 



Пројекат се реализује до 31.07.2020.године. 
 V Обавеза Града Ниша у поступку организације пројекта  је да (наставно особље града) припреми 
долазак студената из Жиронде и ватрогасаца SDIS-a 33 (Департманска служба против пожара и за 
помоћ), организује вежбу на терену у природној величини испред француских ватрогасаца за 
практичну експертизу, где ће по први пут сусрести колеге ватрогасце из Ниша, да пренесе рад у 
настави, обави заједнички рад у касарнама, упути у Жирондо изабраног већника Града задуженог за 
безбедност, и ватрогасце задужене за команду касарне у Нишу, где би присуствовали вежбама на 
вежбалишту Басенс, обишли касарну Орнано у Бордоу и Пелгрији, вођену од стране добровољних 
ватрогасаца.  
VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да, у име града са носиоцем пројекта, Генералним 
саветом департмана Жиронде, закључи Споразум о заједничким активностима на реализацији 
пројекта „Трансфер стручности између професионалних и добровољних ватрогасаца,грађанство“.  
VII Пројектом управља Град Ниш, а за праћење реализације пројекта задуженa је Канцеларија за 
локални економски развој и пројекте и Градска управа Града Ниша. 
VIII  Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша.“ 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

           На основу Писма о намерама Града Ниша, у оквиру захтева за финансирање Генералног 
пројекта „Џез и франкофонија, трансфер стручности између професионалних и добровољних 
ватрогасаца, грађанство“ из „Општег позива за пројекте 2019-2020. године француског Министарства 
за Европу и спољне послове“ (Делегација за спољну активност локалних самоуправа), одобрена је 
реализација пројекта „Трансфер стручности између професионалних и добровољних 
ватрогасаца,грађанство“. као део (друга активност) истог генералног пројекта. 
           Први део Генералног пројекта „Џез и франкофонија“, донет на основу Одлуке о успостављању 
сарадње између Града Ниша РС и Града Арла РФ, Скупштине Града Ниша и сагласности Владе РС на 
ту одлуку (Сл.лист Града Ниша, број 99/2017).  Исти је већ реализован. 
          Други део Генералног пројекта „Трансфер стручности између професионалних и добровољних 
ватрогасаца, грађанство“ у овиру заједничког пројекта, почиње са реализацијом у 2019.години а 
предвиђена година краја пројекта је 2020. 
          Наиме, још у октобру 2011.године на иницијативу Службе за сарадњу и културно деловање 
амбасаде Француске у Србији, покренута је децентрализована сарадња између Жиронда и Ниша и 
заинтересованих установа и удружења са подручја Нишавског округа. Развој сарадње на основу 
пројеката у области младих, заштите животне средине, одрживог развоја, европског грађанства и 
активности између удружења доприноси остварењу приоритета Споразума о стратешком партнерству 
који су потписали Србија и Француска у 2011.години,  „Стратешка сарадња усмерена ка конкретним 
и разноликим акцијама, нарочито у погледу подршке европске интеграције Републике Србије, 
промоције трговине, културне и образовне сарадње, као и у области одбране, безбедности и 
унутрашњих послова“. 
           Општи циљ пројекта је размена и унапређење стручности између професионалних и 
добровољних ватрогасаца, грађанства, француских и српских. 
           Сврха реализације пројекта је да се омогући Граду Нишу кроз сарадњу ватрогасаца, развој 
стручности, сарадња локалне власти, развој образовне структуре и добровољне ватрогасне бригаде, 
што пројекту даје иновативни аспект. 

Реализацијом овог пројекта би се обогатило грађанство разменом између ватрогасаца и 
између ученика и наставника, а за професионалце који прате рад будућих волонтера пружила 
могућност планирања будућих обука и перцепције следећих генерација. 
   Неопходан услов за обуку младих ватрогасаца спацилаца из Србије и Француске и трансфер 
стручности између француских и српских професионалних ватрогасаца, је потписивање Споразума 
Града Ниша са Генералним саветом департмана Жиронде, којим би се остварио овај вид сарадње. 
            Градско веће Града Ниша на предлог директног корисника буџетских средстава, Градске 
управе Града Ниша, одлучује о прихватању учешћа Града у овом пројекту, који је од интереса за 
Град.  
 Очекивани резултати и ефекти током и после завршетка пројекта допринеће 
професионализацији српских ученика током вежби организованих у размени, али и трансферима о 
организованим методама између француских и српских професионалних ватрогасаца.  



 Средства за учешће Града Ниша у суфинансирању пројекта у износу од 2.200 евра, у 
противдинарској вредности 275.000,00  обезбеђена су буџетом Града Ниша за 2019.годину, у разделу 
4.1 – Градска управа, 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 0602-0001- Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, са позиције 290 – Услуге по уговору, економска класификација 4239 
– Остале опште услуге. 
            На основу свега изложеног, као и због значаја овог пројекта за обуку младих ватрогасаца и 
развој стучности професионалних ватрогасаца, Градско веће Града Ниша је одлучило као у 
диспозитиву овог решења. 
 
Број: 1347-30/2019-03 
У Нишу, 24.12.2019. године                                  

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                         Дарко Булатовић 
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