
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
  
 
 
 

 На основу члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008), члана 
33 Одлуке о буџету Града Ниша за 2010. годину („Службени лист Града Ниша“, број 90/09) и члана 
39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/08 и 4/09), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана  22.10.2010. године, доноси 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да прихвати реализацију и суфинансирање 
пројекта „Побољшање градских услуга и капацитета управљања у Граду Нишу“. 
 Пројекат је пријављен и одобрен у оквиру позива за подношење пројеката који је расписала 
Делегација Европске уније у Републици Србији, а који имају за циљ јачање капацитета локалних 
власти за унапређење пружања услуга и стимулисање локалног развоја у складу са сопственим 
развојним приоритетима. Пројекти се финансирају у оквиру Програма EXCHANGE 3, који спроводи 
Стална конференција градова и општина. 
 
 II Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да потпише Уговор о гранту са Европском 
унијом, коју заступа Европска комисија, којим ће се ближе регулисати међусобна права и обавезе. 
 

Образложење 
 
 На основу јавног позива за подношење предлога пројеката који је расписала Делегација 
Европске уније у Републици Србији у оквиру  другог позива  Програма EXCHANGE 3, а који 
спроводи Стална конференција градова и општина, Град Ниш је 13.04.2010. године, пријавио 
пројекат „Побољшање градских услуга и капацитета управљања у Граду Нишу“. 
 Општи циљ пројекта је примена стандарда ЕУ, јачање локалне самоуправе и едукација 
радника, како би се усавршило пружање услуга грађанима, јавним комуналним предузећима и 
менаџменту Града. 
 Специцифични циљеви пројекта су: унапређење пружања градских комуналних услуга, 
унапређење протока информација, комуникације са грађанима и привредницима, размена искутва и 
добре праксе и стицање знања у локалним самоуправама у Данској. 
 Пројекат предвиђа оснивање кол-центра (call center), оснивање Центра за издавање 
грађевинских дозвола, размену искуства са партнерима из ЕУ, едукацију запослених у Градској 
управи Града Ниша и јавним комуналним предузећима, припрему промотивног материјала. 
Временско трајање пројекта је 15 месеци. Партнери Града Ниша на пројекту су Град Архус, Данска и 
НВО „Balkan Development Team” из Ниша. 
 Укупна вредност пројекта је 143.000,00 €. Пријекат финансира Европска унија средствима у 
износу од 122.000,00 € или 85.30 %, а учешће Града у пројекту износи 21.000 € или 14,70%. 
 Из свега напред изложеног, а имајући у виду значај овог пројекта, за унапређење пружања 
услуга градске управе Града Ниша и јавних комуналних предузећа предлаже се Градоначелнику да, у 
складу са својим законским овлашћењима, прихвати реализацију и суфинансирање пројекта 
„Побољшање градских услуга и капацитета управљања у Граду Нишу.“ 
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У Нишу, 22.10.2010. године 
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