
 На основу члана 32 став 1 тачка 6, а у вези са чланом 13 став 5  Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07),  
 Скупштина града Ниша, на седници одржаној_________2008. године, доноси 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА У  ПРОГРАМУ ''EXCHANGE 2 - ЗАЈЕДНИЧКА ПОДРШКА 

ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У СРБИЈИ'' 
 
 
 

Члан 1 
 Град Ниш прихвата учешће у програму ''EXCHANGE 2 - Заједничка подршка 
локалним самоуправама у Србији''. 
 Програм финансира Европска Унија преко Европске агенције за реконструкцију, а 
спроводи конзорцијум на челу са GDSI Ltd у сарадњи са Сталном конференцијом градова 
и општина. 

 
Члан 2 

 Циљеви програма ''EXCHANGE 2- Заједничка подршка локалним самоуправама у 
Србији'' јесу: 

1. анализа правног оквира рада локалних самоуправа и припрема развојних 
препорука; 

2. припрема студије изводљивости за успостављање механизама путем којих се 
омогућава лакши приступ донаторским фондовима; 

3. припрема оквира за реализацију следеће фазе подршке локалној самоуправи у 
оквиру IPA фондова; 

4.  пружање подршке јединицама локалне самоуправе у поступку развијања, 
ажурирања и имплементације  стратегија одрживог развоја локалне заједнице, у 
изради и примени система за праћење њене реализације. 

 
 

Члан 3 
 Овлашћује се градоначелник града Ниша, мр Милош Симоновић, да потпише 
формуларе о пријави града Ниша за учешће у програму ''EXCHANGE 2- Заједничка 
подршка локалним самоуправама у Србији'', да представља и заступа интересе града у току 
реализације целокупног програма. 
 

Члан 4 
 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу града Ниша''. 
 
 
Број:  ___________ 
У Нишу, ________2008. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 
                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
 
                                                                                                  Проф. др Миле Илић 

 



 
Образложење 

 
 У складу са приоритетним опредељењем града Ниша за убрзани локални економски 
развој, град Ниш се определио за прихватање учешћа у програму ''EXCHANGE 2 - 
Заједничка подршка локалним самоуправама у Србији''. 
 Учешћем у програму ''EXCHANGE 2 - Заједничка подршка локалним самоуправама 
у Србији'', град Ниш ће бити у прилици да од стране еминентних експерата добије 
професионалну подршку и помоћ у виду преношења знања потребних за јачање локалних 
капацитета, развој система управљања стратешким пројектима, коришћење финансијских 
ресурса, приступање међународним фондовима и инвеститорима. 
 Развијањем и ажурирањем постојеће Стратегије развоја града, као и израдом 
система за праћење реализације њених стратешких компонената кроз програм  
''EXCHANGE 2 - Заједничка подршка локалним самоуправама у Србији'', стичу се 
предуслови за добијање подршке ЕУ у погледу реализације стратешких циљева града 
Ниша као и лакше  приступање донаторским средствима у оквиру ИПА фондова. 
 Програм подршке траје  од новембра 2008. до јануара 2010., састоји се од едукације 
запослених у локалној самоуправи и представља припрему за следећу фазу ЕУ подршке 
градовима и општинама, у оквиру IPA 2007.  
 У поступку подношења пријава за учешће у програму ''EXCHANGE 2 - Заједничка 
подршка локалним самоуправама у Србији'', могу учествовати све заинтересоване 
јединице локалне самоуправе. По истеку рока за подношење пријава, Управни одбор 
програма ће, на основу унапред одређених критеријума, донети одлуку о избору 20 
општина и градова у којима ће се пројекат непосредно спроводити. 
   
 Ценећи значај учешћа града Ниша у програму ''EXCHANGE 2 - Заједничка подршка 
локалним самоуправама у Србији'', Градско веће града Ниша утврдило је Предлог одлуке и 
упутило Скупштини града Ниша на усвајање. 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић  


