
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 14.07.2014. године,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

  I Град Ниш прихвата приступање Регионалном програму сертификације општина са
повољним пословним окружењем у југоисточној Европи –БФЦ СЕЕ.

 II Вредност поступка сертификације је 10.000 евра. 
III Средства за ову намену планирана су Решењем о финансијском плану, Управа за

финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, на позицији 39. економска
класификација 4239-Остале опште услуге.

IV Овлашћује  се  Градоначелник  Града  Ниша да  спроведе  поступак  сретификације,
подношењем пријаве Регионалном секретаријату за BFC SEE програм.

V Административно  техничке  послове  сертификације  радиће  Служба  за  послове
Градоначелника, Канцеларија за локални економски развој.

О б р а з л о ж е њ е

Сертификација  општина  са  повољним  пословним  окружењем  (BFC  SEE)  је  јединствени
програм за побољшање квалитета услуга и информација које општине у региону Југоисточне
Европе пружају привредницима. Програм сертификације пружа општинама јасне смернице о
томе  како  да  креирају  добру  пословну  климу  и  уведу  међународно  признате  стандарде
ефикасне и транспарентне локалне администрације. Инвеститорима који желе да преселе или
прошире  своје  пословање  у  Југоисточну  Европу,  BFC  SEE  служи  као  стандардизован
механизам за процену локалних услова за пословање и указује на то које општине у региону
имају најповољнију климу за инвестирање. 

Уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ) – Отвореног регионалног
фонда  за  модернизацију  општинских  услуга  у  Југоисточној  Европи,  пројекат  BFC  SEE
покренули су партнери из четири земље са циљем успостављања заједничког стандарда и
печата квалитета пословног окружења у градовима и општинама у региону. 

Програм се  спроводи у 4 земље – Босни и Херцеговини (БиХ),  Хрватској,  Македонији и
Србији, у сарадњи релевантних институција из региона: 
- Федерално министарство развоја, подузетништва и обрта (БиХ) 
- Министарство економских односа и регионалне сарадње Републике Српске (БиХ) 



- Економски факултет Свеучилишта у Ријеци / Центар за локални економски развој ЦЛЕР
(Хрватска) 
- Асоцијација јединица локалне самоуправе – ЗЕЛС (Македонија) 
- Савез привредних комора (Македонија) 
- Национална алијанса за локални економски развој – НАЛЕД (Србија) 

Програм је намењен напредним градовима/општинама које прогресивно размишљају и имају
јасно дефинисану привредну политику и успешну сарадњу са локалном привредом. 

Отворен Јавни позив за све јединице локалне самоуправе на територији Републике Србије.
Број  места  у  оквиру  овог  јавног  позива  је  ограничен  и  приоритет  ће  имати  локалне
самоуправе које имају капацитет за успостављање квалитетног амбијента за пословање. 

Општине  и  градови  који  се  укључе  у  програм добијају  регионални  ранг  конкурентности
према  оцени  квалитета  услуга  које  пружају  инвеститорима  и  привредницима,  конкретне
смернице  за  унапређење  пословања,  као  и  прилику  да  учествују  у  регионалној  размени
најбољих пракси. Сертификоване општине се позиционирају као најнапредније у региону и
квалификују се за подршку националних и међународних институција и донатора, уз активну
промоцију на регионалном и међународном нивоу. 

Приступање  Града  Ниша  Регионалном  програму  сертификације  градова/општина  са
повољним пословним  окружењем,  је  значајно  за  локални  екононмски  развој  Града, па  је
Градско веће Града Ниша одлучило као у диспозитиву решења.

Број: 993-8/2014-03
У Нишу, 14.07.2014. године     

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                   
    Проф. др Зоран Перишић


