
 На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 54. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 
144/2016), 
 Градско веће Града Ниша,на седници одржаној 03.09.2019. годинe, доноси 

 
 

ЗАКЉУЧАК 
У ВЕЗИ СА ПРИХВАТАЊЕМ УЧЕШЋА У ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

ПОКРОВИТЕЉСТВОМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
 
 
 1. Градско веће Града Ниша прихвата учешће Града Ниша у организацији 
међународне конференције у области екомонске дипломатије, која ће се одржати у 
Нишу од 24. до 27. септембра 2019. године, имајући у виду да ће осим економских 
експерата на конференцији учествовати и потенцијални страни инвеститори, што је 
прилика за промоцију привредно-економских потенцијала Града.  
 Тема Конференције је „Могућности проширења економске сарадње између 
Русије и земаља Балкана у савременим политичким околностима“. 
 Конференцију организује удружење „Балканско – руски економски форум 
(БРЕФ)“ и делимично финансира Фонд подршке јавној дипломатији А. М. Горчаков 
Министарства спољних послова Руске Федерације. 
 Коорганизатор конференције је Регионална развојна агенција „ЈУГ“. 
 
 2. Град Ниш ће пружати Конференцији подршку: превозом путника у домаћем 
саобраћају са одређених полазних тачака, хотелским смештајем и полупансионом за 
иностране учеснике (оквирно 30 гостију) за 3 дана у непосредној близини локације на 
којој ће се одржати пленарни део конференције - Регионална приведна комора, 
обезбеђивањем приказивања пригодног програма разгледања града Ниша, као и 
пригодним поклонима за учеснике и госте.  
 
 3. Задужује се Канцеларија за локални економски развој и пројекте (КЛЕРП) да 
у оквиру расположивих могућности за учеснике Конференције обезбеди: хотелски 
смештај и исхрану. 

Задужује се Туристичка организација Ниша (ТОН), да у оквиру 
расположивих могућности за учеснике Конференције обезбеди: превоз у домаћем 
саобраћају, испланира и организује туристичко разгледање Града, припреми 
пригодне поклоне у функцији промоције Града.  
  

4. Овај закључак доставити: Градоначелнику Града Ниша, Канцеларији за 
локални економски развој и пројекте, Туристичкој организацији Ниш, Служби за 
послове Градоначелника и архиви Градског већа Града Ниша.  
 
Број: 859-1/2019-03 
У Нишу, 03.09.2019. године 
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Дарко Булатовић 



 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Градско веће Града Ниша подржава иницијативу „Балканско руског економског 
форума“ да узме учешће у организацији међународне конференције у области 
економске дипломатије на тему „Могућности проширења економске сарадње Русије 
и земаља Балкана у савременим политичким околностима“, која ће се одржати у 
Нишу у периоду од 24. до 27. септембра 2019. године, имајући у виду недовољно 
истражене и неискоришћене потенцијале у привредној и економској сарадњи 
привредних субјеката из Града, региона и Руске Федерације и једног броја земаља 
Евроазијског простора.  
 Учешће на Конференцији узеће инострани и домаћи стручњаци из области 
међународне економије, као и потенцијални страни инвеститори. 
  
 На основу наведеног, Градско веће града Ниша доноси Закључак у вези са 
прихватањем учешћа и покровитељством конференције. 
 

 
 У Нишу, 03.09.2019. године 


