
 
 
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 учешћe у пројекту 
„Оснивање центра за одрживи развој пројекaта, пројектовање и спровођење пројеката према 
стандардима Европске уније“.  
 Носилац пројекта је општина Лазаревац, а партнер на пројекту је Град Ниш. 
 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. 
 

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, општина Лазаревац 
је пријавила предлог пројекта „Оснивање центра за одрживи развој пројекaта, пројектовање 
и спровођење пројеката према стандардима Европске уније“.  
 Општи циљ пројекта је јачање капацитета локалне самоуправе у општини Лазаревац 
за дефинисање, планирање, израду и управљање локaлним развојним пројектима у складу са 
концептом одрживог развоја и стандардима ЕУ. 
 Специцифични циљеви пројекта су: оснивање и организовање Пројектног центра по 
моделу општине партнера из Србије и искуствима партнера из ЕУ, едукација тима 
Пројектног центра да скенирају  и анализују потребе, израде пројекте, пронађу средства за 
реализацију пројеката и имплементирају пројекте ускладу са стандардима ЕУ, едукација 
пројектног тима и спољних сарадника о концепту одрживог развоја, успостављање 
оптималног модела приступа међународним институцијама и фондовима, повезивање 
локалне самоуправе са међународним институцијама и фондовима.  
 Пројекат предвиђа организовање Пројектног центра у општини Лазаревац по угледу 
на Пројектни центар Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине града 
Ниша, едукацију 6 чланова Пројектног тима из Лазаревца у области израде и управљања 
пројектима, као и обуку 15 младих високообразованих људи у циљу њиховог укључивања у 
будуће пројекте. 
  Укупна вредност пројекта је 140.524,65 €, Европска комисија финансира пројекат у 
износу од 119.445.95 €, а учешће општине Лазаревац износи 21.078,70 €. 
 Партнер на пројекту општини Лазаревац је Град Ниш. 
 У току реализације пројекта, запослени у Управи за привреду, одрживи развој и 
заштиту животне средине-Пројектни центар, ће пренети искуство и добру праксу 
запосленима у општини Лазаревац у оснивању и функционисању Пројектног центра по 
стандардима ЕУ. Размена искуства и добре праксе реализоваће се путем посете чланова 



Пројектног тима општине Лазаревац Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне 
средине-Пројектном центру и путем организованих едукација од стране запослених у 
Пројектном центру из области пројектног менаџмента и одрживог развоја. Пројектом су 
предвиђене три тродневне студијске посете пројектног тима из Лазаревца Пројектном центру 
у циљу упознавања са функционисањем и организацијом рада Пројектног центра, и стицања 
конкретних знања за управљање пројектима.  
 Предвиђене су такође и три дводневне посете двоје запослених у Пројектном центру 
Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, Пројектном центру Лазаревац 
у циљу едукације чланова Пројектног тима из Лазаревца у области пројектног менаџмента и 
одрживог развоја. Трошкови активности у које је укључен Град Ниш финансираће се из буџета 
пројекта. 
 Из свега напред изложеног, а имајући у виду значај овог пројекта, за унапређење 
пружања услуга градске управе града Ниша, предлаже се Градоначелнику да, у складу са 
својим законским овлашћењима, прихвати учешће Града Ниша у пројекту „Оснивање центра за 
одрживи развој пројекaта, пројектовање и спровођење пројеката према стандардима Европске 
уније“.  
 
Број: 1064-22/2010-03 
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
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