На основу члана 56 Статута Града Ниша ('' Службени лист Града Ниша'',
број 88/08), члана 31 Одлуке о буџету Града Ниша за 2009. годину ( '' Службени
лист Града Ниша'', број 117/08 ) и члана 39 Пословника о раду Градског већа
Града Ниша ( '' Службени лист Града Ниша'', број 101/08 и 4/09),
Градско веће Града Ниша, на седници, одржаној дана 21.05. 2009 године,
доноси
ЗАК ЉУ ЧАК
I Град Ниш прихвата учешће у Пројекту '' Локална самоуправа Града
Ниша на путу ка европским интеграцијама'', који кроз Програм Exchange 2 –
Заједничка подршка локалним самоуправама – Пакети подршке општинама,
финансира ЕУ, спроводи Делегација Европске Комисије у Републици Србији, а
реализује се у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина.
Образложење
Пројекат Града Ниша ће омогућити унапређење организације градске
администрације унапређењем професионалних вештина запослених као и
вештина за управљање људским ресурсима увођењем стандарда ЕУ у
операције градске администрације, што би за резултат имало ефикаснији рад
градске администрације, унапређење вештина запослених и унапређење
вештина руководства Градске управе.
Овај пројекат је фокусиран на побољшању ефикасности локалне
самоуправе кроз едукацију кадрова за њихов свакодневни рад и кроз едукацију
менаџмента градске управе у планирању и управљању људским ресурсима,
што би представљало основ за адекватно планирање и нивелисање људских
ресурса, како за свакодневни рад, тако и за реализацију пројеката и програма
рада.
Учешће Града Ниша састоји се у ангажовању људских ресурса,
материјално техничких ресурса као и просторија за реализацију пројекта.
Време реализације овог пројекта је 10 месеци. Град Ниш учествује у
финансирању овог пројекта са 3.500 €, у динарској противредности за израду
5. 000 примерака публикације универзалног карактера ''Водич кроз
поступке''.Средства за ову намену обезбеђена су у буџету Града Ниша за 2009.
годину.
Међусобна права и обавезе, ближе ће се дефинисати Меморандумом о
сарадњи, чији ће саставни део бити Акциони план.
Имајући у виду значај овог пројекта, предлаже се Градоначелнику да,
прихвати учешће града у пројекту '' Локална самоуправа Града Ниша на путу ка
европским интеграцијама''.
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