Град Ниш потписник “BFC SEE”
цертификата
Лидери 11 локалних самоуправа – Лебане, Бела Паланка, Нови Бечеј,
Нови Сад, Зрењанин, Панчево, Врњачка Бања, Ивањица, Сомбор, Сремска
Митровица и Град Ниш – потписали Декларацију о уласку у програм
цертификације по регионалном BFC (Business Friendly Certification)
стандарду.
(Business Friendly Certification – BFC SEE) је процес који промовише
стандарде ефифкасне и транспарентне локалне администрације и омогућава
оцену квалитета услуга и информација које општине пружају инвеститорима
и привредницима. Цертификација је намењена свим општинама и градовима
у Србији који желе да унапреде услове за пословање у својим срединама,
привуку нове инвестиције и подстакну развој локалне економије.
Инвеститорима БФЦ СЕЕ цертификат служи као стандардизован механизам
за процену локалних услова за пословање и указује на то које општине у
региону имају најповољнију климу за улагање.
Током панел дискусије разговарало се о неколико кључних механизама
(критеријума цертификације) које би свака локална самоуправа требало да
примењује како би била успешна у изградњи амбијента потребног за развој
постојеће привреде и привлачење инвестиција. Програм цертификације
пружа јасне смернице општинама како да креирају добру пословну климу и
уведу међународно признате стандарде ефикасне и транспарентне локалне
администрације.
Учесници панела били су Зоран Перишић, градоначелник Ниша, Роналд
Селигер, генерални директор Хемофарма, Драган Костић, извршни директор
Слободне зоне Пирот, Миодраг Томић, директор Десинга и Дејан Мак,
начелник Одељења за ЛЕР, привреду и друштвене делатности општине
Вршац.
У уводном делу церемоније, присутнима су се обратили Владан Атанасијевић,
председник Управног одбора НАЛЕД-а, Кори Удовички, потпредседница
Владе и министарка за државну управу и локалну самоуправу и Њ. Е. Пек

Орпан, амбасадор Финске у Србији.
Градоначелник Ниша Проф. др Зоран Перишић говорио је о Центру за
издавање грађевинских дозвола у Нишу, као примеру добре пракса рада у
том домену, за чије решење је Град Ниш и добитник награде Шампион
локалног економског развоја, на конкурсу НАЛЕД-а и РТС-а. Градоначелник је
рекао да је Центар за издавање грађевинских дозвола место где инвеститор
може ефикасно и брзо да добије све неопходне дозволе, а да не мора да
обилази више институција. Само у 2014. години Центар је издао 306
грађевинских дозвола, 330 локацијских дозвола и пружио више од 1.900
информација о локацијама са комплетном документацијом.
На просторима југоисточне Европе цертификација општина представља први
регионални пројекат који подстиче такмичење међу општинама за

