На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008 и 143/2016), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала („Службени
лист Града Ниша", број 125/2008),
Градско веће Града Ниша, на седници од 23.10.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I
Утврђује се Предлог одлуке о братимљењу и успостављању сарадње
између Града Ниша (Република Србија) и Општине Серес (Република Грчка).
II
Предлог одлуке о братимљењу и успостављању сарадње између Града
Ниша (Република Србија) и Општине Серес (Република Грчка) доставља се
председнику Скупштине Града ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине
Града.
III
За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша одређује се Александра Џунић из Службе за послове Градоначелника.

Број: 1318-4/2017-03
У Нишу, 23.10.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник

Дарко Булатовић

На основу члана 13. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 37. Статута Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016),
Скупштина Града Ниша, на седници од

октобра

2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О БРАТИМЉЕЊУ И УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДА НИША
(РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ОПШТИНЕ СЕРЕС (РЕПУБЛИКА ГРЧКА)

I
Братиме се и успостављају сарадњу Град Ниш и Општина Серес.
II
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша, Дарко Булатовић, да у име Града Ниша
потпише Протокол о сарадњи у областима трговинско-економске,научно-техничке,
индустријске и културне сарадње са представником Општине Серес.
III
За реализацију ове oдлуке обезбедиће се средства у буџету Града Ниша.
IV
Одлуку доставити Влади Републике Србије на сагласност.
V
Ова одлука објавиће се у ''Службеном листу Града Ниша'', по добијеној сагласности
Владе Републике Србије.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Града Ниша".
Број:
У Нишу,

. . 2017. године.
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник

Мр Раде Рајковић

Образложење
Члан 13. Став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије" број 129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016 – др.закон),
прописује да јединице локалне смоуправе могу сарађивати са јединицама локалне
самоуправе других држава у оквиру спољње политике РС уз поштовање
територијалног јединства и правног поретка РС, а све у складу са Уставом и
законом.
Став 2. истог члана прописује да одлуку о успостављању сарадње односно
о закључењу споразума о сарадњи са јединицом локалне самоуправе друге
државе, доноси скупштина јединице локалне самоуправе уз сагласност Владе РС.
Одредбе Закона о потврђивању Споразума између Савезне владе Савезне
Републике Југославије и Владе Републике Грчке о економској и технолошкој
сарадњи, („Службени СРЈ - Међународни уговори", бр. 3/2003), између осталог
прописују да ће уговорне стране, у оквиру својих националних закона и прописа и
узимајући у обзир своје међународне обавезе као и све споразуме закључене
између Европске заједнице и Савезне Републике Југославије, чинити напоре да
развијају и јачају економску и технолошку сарадњу на што широј основи, у свим
областима за које се сматра да су од узајамног интереса и користи, јачање и
гранање економских веза између Уговорних страна а посебно на подстицање
сарадње између привредних субјеката са нарочитим нагласком на мала и средња
предузећа, у циљу унапређења инвестиција, заједничких улагања, споразума о
издавању лиценци и других облика сарадње.
Даље, члан 2. наведеног закона прописује да сарадња посебно обухвата
следеће секторе: индустрија, енергетика, заштита животне средине,нове
технологије, посебно рачунарска и телекомуникациона технологија, бродоградња и
ремонт бродова, пољопривреда, укључујући агроиндустрију, грађевинарство и
стамбена изградња,саобраћај, банкарство, осигурање и друге финансијске услуге,
туризам,стручно оспособљавање и обука руководећих кадрова, друге услужне
активности од узајамног интереса.
Члан 13. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и
143/2016), прописује да Град Ниш може сарађивати са јединицама локалне
самоуправе других држава, у оквиру спољне политике Републике Србије, уз
поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике Србије, у
складу са Уставом и законом, на основу одлуке Скупштине Града, уз сагласност
Владе Републике Србије.
На основу свега напред наведеног, узимајући у обзир посебне вишевековне
везе између српског и грчког народа, државе и цркве, посебно ценећи историју,
језик и веру и културу оба народа, те полазећи од најбољих економских, научних,
културних и образовних интереса, предлаже се Скупштини Града Ниша доношење
Одлуке о братимљењу и успостављању сарадње између Града Ниша (Република
Србија) и Општине Серес (Република Грчка).
Октобар месец 2017. године.

