РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
На основу члана 20. тачка 9. и члана 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 21. тачка 10. и члана
56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008), члана 34.
Одлуке о буџету Града Ниша за 2011. годину („Службени лист Града Ниша“, број
92/2010) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист
Града Ниша“, број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 07.06.2011. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да у име Града Ниша прихвати
учешће у Пројекту одрживог локалног развоја Агенције Сједињених Америчких
Држава за међународни развој (USAID).
II Пројекат одрживог локалног развоја финансира Агенција Сједињених
Америчких Држава за међународни развој (USAID), а спроводи Chemonics
International Inc (“Chemonics“) .
III Пројекат одрживог локалног развоја Град Ниш спроводи у сарадњи са
Градом Лесковцем и општинама Гаџин Хан, Мерошина и Дољевац.
У пројекту ће учествовати и представници пословне заједнице и цивилног
сектора.
IV Обавезе Града Ниша биће дефинисане кроз посебне пројекте у оквиру
Пројекта одрживог локалног развоја.
Посебни пројекти односе се на
- Заштиту сливова река Јужне Мораве и Нишаве, почев од студије третмана
отпадних вода, па до могућих механизама удруживања средстава за
инвестирање у постројења за третман отпадних вода
- Пројекте управљања чврстим отпадом
- Пројекат међународне берзе пољопривредних производа Зелена зона;
- Пројекат развоја међународног аеродрома Константин Велики у Нишу
- Пројекте из области енергетске ефикасности и обновљивих извора
енергије
- Пројекте из области водоснабдевања
- Представљање и промоцију подручја међуопштинске сарадње у
заједничкој канцеларији у Бриселу
- Успостављање канцеларије за промоцију пројеката и економских интереса
југоисточне Србије у Београду.
V Град Ниш и наведени учесници у Пројекту одрживог локалног развоја ће
такође сарађивати на активностима подизања капацитета, нарочито у следећим
областима:

-

-

Повећање локалних јавних прихода ради реализације капиталних пројеката
Унапређење капацитета локалних заједница ради стварања услова за
коришћење развојних фондова
Унапређење услуга и ефикасности рада јавних предузећа кроз стално
праћење учинка и анализу индикатора пословања
Дефинисање и примену модела приватно-јавног партнерства на развој
инфраструктуре и пружање услуга,
Реформу локалне управе у области управљања људским ресурсима и
стално стручно усавршавање запослених кроз акредитоване програме
учења на даљину
Унапређење транспарентности управљања јавним финансијама и радом
јавних предузећа на локалном нивоу
Унапређење транспарентости и развој механизама за укључивање
јавности у процесе предлагања, доношења и контроле одлука на локалном
нивоу
Дефинисање пројеката развоја младих са посебним акцентом на
унапређење вештина и знања за запошљавање младих и њихово
друштвено ангажовање, укључујући и могућности за пробни рад у локалној
самоуправи
Подршкa развоју капацитета локалних самоуправа за спровођење
омладинске политике
Унапређење
пословног
окружења,
укључујући
отклањање
административних препрека како би се повећала ефикасност пословања и
привукле нове инвестиције

VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града закључи
Споразум о сарадњи и Меморандум о разумевању са учeсницима Пројекта.
VII Овај закључак доставити: Градоначелнику и Управи за привреду, одрживи
развој и заштиту животне средине
Број: 541-14/2011-03
У Нишу, 07.06.2011. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

