Стратегија развоја Града Ниша
Стратешко планирање је процес који омогућава да се, путем
усаглашеног и договорног планирања са главним актерима који
делују у једном граду и уз учешће свих грађана, дефинише
заједничка жељена визија којој заједница стреми, сценарији за
постизање те визије, пројекти који су њен саставни део,
стејкхолдери који треба да је спроведу, као и неопходни
ресурси.
Захваљујући процесу који је покренут у Нишу, а нарочито
креативним радионицама, дефинисана је визија која гласи: Ниш
ће постати раскрсница и место сусрета људи, идеја, културе и
традиција; регионални економски, универзитетски, здравствени,
спортски и туристички лидер; центар одрживог развоја у којем
је достигнут висок квалитет живота за све грађане.
Акциони план одрживог развоја Града Ниша 2015-2020.
Ревизија Стратегије развоја Града Ниша за период
2009-2020. (усвојена на седници Скупштине града од
15.04.2010.)
Оперативни програм 2009-2011. (усвојен на седници
Скупштине града од 15.04.2010.)
Акциони план одрживог развоја Града Ниша 2010-2014.
(усвојен на седници Скупштине града од 15.04.2010.)
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА НИША (Усвојена на седници
Скупштине града од 03.12.2007.)

Стратегије развоја града Ниша, предлог – октобар 2007.
ПРОГРАМ РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА 2007. ГОДИНУ
Манифестација – Наш Ниш, Дан за поглед у будућност града
Информација о процесу израде Стратегије развоја Града
Ниша, 25. мај 2007.
Упитник за лица заинтересована да се укључе у израду
Стратегије развоја

Информација о процесу израде Стратегије развоја Града
Ниша – Ниш, 3. мај 2007.
Израда “Стратегије развоја Града Ниша”, Кораци у процесу
RE: Следећи важни сусрети у вези са процесом израде
Стратегије града града Ниша
Следећи важни сусрети у вези са процесом израде
Стратегије града града Ниша – Београд, 26.април
КА ИНТЕГРАЛНОМ РАЗВОЈУ НИША: Допринос процесу планирања
интегралног локалног развоја Ниша – мапирање ресурса и
потенцијала Ниша
Тренинг и Радионица са члановима Савета за развој, Радне
групе и Радног тима “Зашто и како Комуникација
територије: Територијални маркетинг”
Решење о образовању радне групе за подршку у изради
стратегије развоја града Ниша
Решење о именовању чланова савета за развој
Одлука о приступању изради стратегије развоја града Ниша
Програм развоја града Ниша за 2007. годину – нацрт
Оквир за стратегију одрживог развоја града Ниша
Пројектни задатак за израду Стратегије развоја града
Ниша

