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 1/2013),
Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 20.03.2014. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
I Град Ниш прихвата реализацију пројекта „Имовина локалне самоуправе у
процесима европских интеграција“, који је Град Ниш аплицирао у оквиру Програма
Exchange 4, који финансира Европска унија (IPA 2012). Програмом руководи Делегација
Европске уније Републике Србије, а спроводи Стална Конференција градова и општина Савез градова и општина Србије (СКГО).
II Циљ пројекта „Имовина локалне самоуправе у процесима европских интеграција“
је успостављање одрживог модела управљања имовином, кроз дефинисање портфолија
имовине и праћење функционалних финансијских резултата.
III Носилац и имплементатор пројекта је Град Ниш, а партнер на пројекту је општина
Пирот.
IV Укупна вредност пројекта је 141.315,00 еура, од тога донација ЕУ износи
123.424,52 еура или 87,34%, а учешће партнера града Ниша и општине Пирот износи
17.890,48 еура или 12,66%, као кофинансирање кроз рад на пројекту.
V Средства за ову намену су предвиђена буџетом Града Ниша за 2014. годину на
позицији 254/1 и 254/2, економска класификација 424-специјализоване услуге.
Пројекат се релизује у периоду од 12 месеци.
VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да закључи Угвор о гранту са
Делегацијом Европске Уније у Републици Србији и Меморандум о сарадњи са партенером на
пројекту општином Пирот.
VII Налаже се Управи за за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке и Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине да реализују ово
решење.
Образложење
Програм ЕУ Echange 4 финансира Европска унија, њим руководи Делегација
Европске уније у Републици Србији, спроводи Стална конференција градова и општинаСрбије СКГО . Укупна вредност програма је 5,8 милиона еура.
У оквиру овог Програма, Град Ниш је аплицирао пројекат „Имовина локалне
самоуправе у процесима европских интеграција“, који je у сагласности са Приоритетом 2
позива за подношење предлога пројеката Локални економски развој-Управљање имовином,
Лот 1, јер је фокусиран на попис и регистрацију имовине која је власништво локалних
самоуправа партнера на пројекту.
Општи циљ пројекта је успостављање одрживог модела управљања имовином, кроз
дефинисање портфолија имовине и праћење функционалних и финансијских резултата.
Специфични циљ пројекта је управљање имовином и координирање активности и
праксе којима локална самоуправа оптимално и одрживо управља својом физичком

имовином, ризицима и расходима у току животног циклуса имовине, а у сврху остваривања
употребе, одржавања, коришћења и располагања.
Пројекат предвиђа да се у току његове реализације изврши сакупљањe, верификација
и анализа података о имовини која је предмет трансфера у јавно власништво локалне
самоуправе, креирање базе података имовине локалне самоуправе која ће бити предмет
трансфера у јавно власништво, изради финансијска анализа портфолија, имовине и
пројеката, изради свеобухватни план консолидованог управљања имовином, региструју
поседи унети у уједињену базу података државне имовине, изграде капацитети општинског
особља и званичника локалне самоуправе на пољу управљања имовином и валоризација
имовине као важног економског ресурса и инструмента одрживог развоја.
Укупна вредност пројекта је 141.315,00 еура, од тога донација ЕУ износи 123.424,52
еура, а учешће партнера, града Ниша и општине Пирот износи 17.890,48 еура, као
кофинансирање кроз рад на пројекту.
Средства за ову намену су предвиђена буџетом Града Ниша за 2014. годину на
позицији 254/1 и 254/2, економска класификација 424-специјализоване услуге.
Време реализације пројекта је 12 месеци.
Пројекат „Имовина локалне самоуправе у процесима европских интеграција“ je
значајан, јер ће његова реализациј допринети локалном економском развоју, па је Градско
веће Града Ниша одлучило као у диспозитиву решења.
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