
На основу члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008), члана 31 Одлуке о буџету Града Ниша за 2009. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 117/2008 и 46/2009) и члана 39 Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/2008, 4/2009 и 58/2009),

Градско  веће  Града  Ниша,  не  седници  одржаној  дана  27.08.2009.  године, 
доноси

З А К Љ У Ч А К

                   I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о 
суфинансирању  и  прихватању  учешћа  у  пројекту „Подизање  капацитета  МСП  и 
Градске општине Палилула увођењем стандарда ISO 9001:2000“.
                  II Носилац пројекта је Градска општина Палилула,  а партнер на пројекту 
је Град Ниш. Вредност пројекта је 1.408.000,00 динара
                  III  Град Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 1.208.000,00 
динара.

О б р а з л о ж е њ е

Циљ  пројекта  „Подизање  капацитета  МСП  и  Градске  општине  Палилула 
увођењем  стандарда  ISO  9001:2000“  је  уређење  рада  служби  Градске  општине 
Палилула и повећање капацитета и конкуретности малих и средњих предузећа са 
територије Градске општине Палилула.

Пројектом је предвиђено увођење стандарда  ISO 9001 у пословање MSP-a са 
територије  Градске  општине  Палилула  што  је  предуслов  за  приступ 
западноевропском тржишту.  МСП на територији Градске општине Палилула имају 
проблем у пласирању својих производа на европско тржиште, јер њихови производи 
не испуњавају европске стандарде. Поред тога пројектом се предвиђа увођење ISO 
9001  у  раду  Градске  општине  Палилула,  односно  пројекат  ће  омогућити 
стандардизацију  у  пружању  услуга  грађанима  од  стране  запослених  у  Градској 
општини Палилула, што ће омогућити Градској општини Палилула да у свом раду 
постане ефикасна и економична

Предвиђено време трајања пројекта је 4 месеца. Главни резултати пројекта би 
били следећи: 

1) Успостављен систем менаџмента квалитета у Градској општини Палилула у 
складу са ИСО 9001:20001 стандардима, 

2) Повећање капацитета малих и средњих предузећа са територије Градске 
општине Палилула,

3)  Повећана  партиципација  грађана  Градске  општине  Палилула  у 
свакодневном раду и одлукама општине, 

4) Повећани капацитети служби Градске општине Палилула у раду са малим и 
средњим предузећима, 

5)  Побољшан  рад  служби  у  Градске  општини  Палилула  кроз  бољу 
систематизацију и поделу посла и обавеза, 

6)  Пораст  продуктивности  по  раднику  и  пораст  укупног  прихода  у  Градској 
општини Палилула,

7)  Повећан  број  корисника,  становника  Градске  општине  Палилула,  које  је 



општина сервисирала, односно, којима су пружене неке од услуга у општини,
8)  Повећање  конкурентности  малих  и  средњих  предузећа  са  територије 

Градске општине Палилула.

Укупна вредност пројекта је 1.408.000,00  динара. Учешће Града у пројекту je 
1.208.000,00 динара. Средства за реализацију овог пројекта предвиђена су буџетом 
Града  Ниша  за  2009.  годину,  позиција  207/3,  економска  класификација  424  – 
специјализоване услуге.       
            Пројекат „Подизање капацитета МСП и Градске општине Палилула увођењем 
стандарда ISO 9001:2000“ је значајан за локални економски развој Градске општине 
Палилула и Града Ниша, па Градско веће Града Ниша предлаже Градоначелнику да, 
у складу са својим овлашћењима, донесе Решење о реализацији пројекта. 

Број: 1203-10/2009-03
У Нишу, 27.08.2009. године                                  

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
                                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК

мр Милош Симоновић


