
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу  члана 37. Одлуке о буџету  Града Ниша за 2014. годину  („Службени лист
Града  Ниша“  број 95/2013)  и члана  72.  Пословника  о  раду  Градског  већа  Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13),

Градско веће Града Ниша,  нa седници одржаној дана 24.02.2014. године,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Град Ниш прихвата  учешће у  пројекту  ELAIN  (Међубалканска  мрежа еколошких
локалних  власти)  који  финансира  ЕУ  Програм „Европа за грађане“- Акција  1. Мера 1.2
Мреже збратимљених  градова.

II Циљ  пројекта  је  размена  искуства  и  добре праксе у  области  заштите  животне
средине  градова  партнера  на  пројекту ,  чиме  се  доприноси  унапређењу  заштите  животне
средине на територији Града Ниша.

III Носилац  и  имплементатор  пројекта  је  Удружење  општина  Атине  и  Пиреја  за
заштиту  животне  средине  (PE.SY.D.A.P.), са  седиштем  у  Керацинију,  префектура Атика,
Грчка, а партнери на пројекту  су Град Ниш и Нови Сад-Србија, Источно Сарајево, Бања Лука
и  Бијељина-Босна  и  Херцеговина,  Тирана-Албанија,  Софија-Бугарска,  Загреб,  Осијек  и
Ријека -Хрватска,  Букурешт-Румунија  и Марибор – Словенија.

IV Град Ниш као партнер  на пројекту  нема финансијске обавезе у  пројекту . Обавезе
града Ниша су  да активно  учествује у активностима пројекта,  организује састанке  на  својој
територији и учествује на међународним састанцима  на којима ће се преносити искуства са
локалних догађаја и разговарати о могућим решењима.  

Време реализације пројекта је 24 месеца.
V Права  и  обавезе  Града  Ниша,  као  партнера  на  пројекту  регулисана  су

Меморандумом  о  разумевању  и  међубалканској  сарадњи  за  заштиту  животне  средине
потписан  између  Града Ниша  и  носиоца  пројекта Удружења општина  Атине  и Пиреја  за
заштиту  животне средине (PE.SY.D.A.P.),

VI Овлашћује се Градоначелник  Града Ниша да именује Пројекти тим за реализацију
активности пројекта Града Ниша.

VII Налаже  се  Управи  за  привреду ,  одрживи  развој  и  заштиту  животне  средине
Управи за финансије,  јавне  приходе  локалне самоуправе и јавне набавке,  да реализују  ово
решење 

О б р а з л о ж е њ е

Пројекат ELAIN  (Међубалканска мрежа еколошких локалних  власти) који финансира
ЕУ кроз Програм „Европа за грађане“- Акција 1. Мера 1.2 Мреже збратимљених  градова има
за  циљ  транснационално  партнерство  градова  Балкана  ради  решавања  заједничких
еколошких  питања,  размене  искуства и  добре праксе у  области  животне  средине  између
партнера, што  је корисно на еколошком, социјалном и комуникационом нивоу за све градове
партнере.
Носилац  и  имплементатор  пројекта  је  Удружење  општина  Атине  и  Пиреја  за  заштиту
животне  средине  (PE.SY.D.A.P.), са  седиштем  у  Керацинију,  префектура  Атика,  Грчка,  а



партнери на пројекту  су  су  Град Ниш и  Нови Сад-Србија,  Источно  Сарајево,  Бања Лука и
Бијељина-Босна и Херцеговина, Тирана-Албанија, Софија-Бугарска, Загреб,  Осијек  и Ријека
-Хрватска, Букурешт-Румунија  и Марибор – Словенија.

Циљ  пројекта  је да  се препознају  заједнички  еколошки  проблеми,  размени  најбоља
пракса о заштити животне средине између  градова партнера и на тај начин унапреди животна
средина у партнерским градовима.

Ради  постизања  ових  циљева  пројекат  предвиђа  више  локалних  и  међународних
састанака представника  градова партнера,  ради решавања еколошких  проблема  и  размене
искуства и добре праксе у области заштите живитне средине.

Обавеза  Града  Ниша у  пројекту  је  да организује састанке на локалном  нивоу  и да
учествује на међународним састанцима.

 Град Нише  ће организовати  три  састанка  на  локалном  нивоу ,  на  којима  ће  бити
присутни локални стејкхолдери,  представници градске администрације задужени за заштиту
животне средине,  представници  НВО и волонтерских  група грађана.  Резултати постигнути
на  састанцима,  на којима  ће тема  бити  проблеми  заштите животне  средине  у  граду , биће
презентовани  на  међународним  састанцима  који  ће  бити  одржани  у  Тирани,  Бијељини  и
Атини. Друга обавеза Града је присуство његових представника медуђународним састанцима
учесника  у  пројекту .  Циљ ових састанака  је препознавање заједничких  проблема,  размена
искуства и добре праксе у области заштите животне средине градова партнера.

Време реализације пројекта је 24 месеци.
Град Ниш нема финансијске обавезе у овом пројекту .
Права и обавезе Града Ниша, као партнера на пројекту  регулисана су  Меморандумом

о разумевању и међубалканској сарадњи за заштиту  животне средине потписан између  Града
Ниша и носиоца пројекта је Удружења опшрина Атине и Пиреја за заштиту  животне средине
(PE.SY.D.A.P.),

Пројекат ELAIN  (Међубалканска  мрежа еколошких  локалних  власти) je  значајан  за
град Ниш,  јер  ће његова реализација  побољшати  квалитет  животне  средине  на територији
града Ниша и допринети локалном економском развоју Града, па је Градско веће Града Ниша
одлучило као  у диспозитиву решења.

Број: 257-15/2014-03
У Нишу , 24.02.2014. године                             

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                                            
ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                   
 Проф. др Зоран Перишић


