Јачање доброг управљања на
локалу

Представници Града Ниша, заменик Градоначелника Љубивоје Славковић,
члан Градског Већа Срђан Васковић и шеф канцеларије за локални
економски развој Милан Ранђеловић, присуствовали су данас у Београду
стручном саветовању градова „Добро управљање за боље резултате у
локалном економском развоју“. Овај догађај је део пројекта „Јачање доброг
управљања на локалу“, који подржава Амбасада Финске у Београду и
намењен је доносиоцима одлука на локалу, тј. тимовима људи који су у граду
задужени, између осталог, за покретање и спровођењу одлука које се пре
свега односе на сарадњу и комуникацју са привредом и цивилним сектором,
тј. грађанима, унапређење комуналних услуга, моделе управљања
индустријском зоном.
Саветовање је окупило релевантне представнике из земље и иностранства,
како би размена искустава допринела конструктивној расправи.
Присутнима се, поред Градоначелника града Панчева и амбасадора Финске,
обратио и заменик Градоначелника Ниша Љубивоје Славковић, као

представник Града Ниша који је активно учествовао у овом пројекту. Он се
захвалио партнерима, амбасади Фиинске у Београду и НАЛЕД-у на учешћу у
пројекту и истакао да је град Ниш као кључне препреке у пројектним
областима идентификао, између осталог, Закон о раду у државним органима
који не препознаје одговорност за нерад, често прихваћену изреку “радио не
радио свира ти радио”, старосна структуру запослених која са собом носи
препреку изостанка основне ИТ писмености али и лошу техничку
опремљеност.
Иначе, циљ пројекта „Јачање доброг управљања на локалу, који се спроводио
у периоду од децембра 2013. до марта 2015. године је дефинисање развојних
политика на локалу и усмереност ка бржем приступању ЕУ, као и истицање
јединствених модела које изабрани градови применују у свом свакодневном
пословању. Конкретно, циљ је повећање транспарентности у раду локалне
самоуправе по узору на скандинавске земље које одликује високо развијена
плуралистичка култура и компетитивно пружање јавних услуга. Пилот
градови Ниш и Панчево требало би да се позиционирају као прогресивне
средине које постављају модел за друге градове и општине у Србији које
стреме ка високим стандардима у раду локалне самоуправе.
Стручни сарадници су у сарадњи са представницима града Ниша и локалним
актерима идентификовали области у којима је неопходно ојачати капацитете
локалних самоуправа и на тај начин дефинисати индикаторе за анализу
испуњености принципа доброг управљања на локалу. Након идентификовања
кључних области и индикатора одржане су четири обуке на различите теме,
на којима су поред домаћих предавача учествовали и гостујући предавачи из
земаља са развијеном демократском традицијом. На сваком тренингу
учествовало је најмање 20 локалних актера из јавног, приватног и цивилног
сектора.
Постигнути резултати и искуства биће сумирани у брошури и представљени
јавности на завршној конференцији на којој ће присуствовати
градоначелници, представници Владе, дипломатског кора, привреде,
локалних самоуправа, организација цивилног друштва, медија и домаћи и
страни стручњаци.

