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На основу члана 52г. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 

143/2016 и 18/2019), члана 2. Одлуке о канцеларији за локални економски развој и пројекте 
(„Службени лист Града Ниша“, број 39/2017) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 02.12.2019. године, донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

о утврђивању временa, местa и начинa спровођења јавне расправе о  
Нацрту Програма развоја Града Ниша за 2020. годину 

 
 
I Јавна расправа о Нацрту Програма развоја Града Ниша за 2020. годину, спровешће се у 
периоду од 03.12.2019. године до 10.12.2019. године.  
II Јавна расправа о Нацрту Програма развоја Града Ниша за 2020. годину, одржаће се на следећи 
начин: 
- објављивањем текста Нацрта Програма развоја Града Ниша за 2020. годину на званичном 
сајту Града Ниша и сајту Канцеларије за локални економски развој и пројекте, 
- одржавањем седнице Привредно-економског савета, 
- одржавањем јавне трибине о Нацрту Програма развоја Града Ниша за 2020. годину, дана 
06.12.2019. године у великој сали Скупштине Града Ниш, ул. Николе Пашића 24, у временском 
перипду од 12,00 до 13,00 сати. 
II Позивају се градске општине, Јавна предузећа и Установе, предузећа и предузетници, 
удружења, организације цивилног друштва, представници Универзитета и средстава јавног 
информисања, органи и службе Града и други заинтересовани субјекти да своје предлоге, примедбе и 
сугестије о Нацрту, доставе писаним путем и то: 
- Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша, ул. Генерала Милојка 
Лешјанина бр.39, Ниш 
- електронском поштом на адресу: kler@gu.ni.rs  
 Рок за достављање предлога, сугестија и коментара у писаном или електронском облику 
истиче дана 10.12.2019. године. 
 III Након спроведене јавне расправе, Канцеларија за локални економски развој и пројекте 
разматра приспеле предлоге, примедбе и сугестије, након чега сачињава Извештај о спроведеној 
јавној расправи који, доставља Градском већу Града Ниша заједно са коначним Нацртом Програма 
развоја Града Ниша за 2020. годину, на даљу надлежност. 
IV Овај закључак и Нацрт Програма развоја Града Ниша за 2020. годину објавити на званичној 
интернет адреси Града Ниша www.ni.rs .   
V Закључак доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Градској управи 
Града Ниша, Градоначелнику и архиви Градског већа Града Ниша. 
 
Број: 1181-2/2019-03 
У Нишу, 02.12.2019. године 
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