
 
 
 
 
 
 
 
           На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 
 Градско веће Града Ниша, на седници, од 17.12.2009. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  
 

   I  Утврђује се Предлог програма развоја Града Ниша за 2010. годину. 
 
            II Предлог програма развоја Града Ниша за 2010. годину, доставља се 
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице 
Скупштине Града. 
 
 III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Драган Карлићи, начелник Управе за привреду, одрживи развој и 
заштиту животне средине. 
 
 
 
 
Број: 1747-6/2009-03 
У Нишу, 17.12.2009. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

  
Председник 

 
 

мр Милош Симоновић 



  
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 На основу члана 190 Устава Републике Србије (''Службени гласник РС'', 
број 83/2006 и 98/2006), члана 20 Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/2007) и члана 21 и 37 Статута града Ниша (''Службени 
лист града Ниша'', број 83/2008), Управa за привреду, одрживи развој и заштиту 
животне средине сачиниla је Програм развоја града Ниша за 2010. годину. 
 Поштујући процедуру израде, применом метода сусретног планирања, 
партиципативности и равномерности у развоју и након спроведене јавне 
расправе којом су обухваћене градске општине, управе, јавна предузећа, 
установе, Регионална привредна комора, невладине организације, друштвене 
организације, удружења грађана и одборничке групе, дошло се до Програма 
развоја града Ниша за 2010. годину. 
 Програм развоја града Ниша за 2010. годину представља корак у низу у 
разради стратешких опредељења утврђених Стратегијом развоја града Ниша. 

Доношење Програма развоја града Ниша представља сложен и одговоран 
посао, али истовремено представља опредељење и спремност свих 
расположивих фактора да се ухвате у коштац са изазовом који се зове 
планирање, предвиђање и усмеравање токова развоја за будући период. 

Стварање атрактивног пословног амбијента је основни услов за подизање 
укупне конкурентске способности градске привреде. То тражи одлучно 
спровођење свих транзиционох и реформских процеса који могу да активирају 
развојне потенцијале града – људске, материјалне и природне - и да учини Град 
привлачним за бржи развој домаћег приватног сектора и већи долазак 
иностраног капитала. 

Основни задатак локалне самоуправе је да успостави здрав тржишни 
амбијент и системске претпоставке за његово несметано функционисање, а све 
у циљу повећања стандарда становништва и динамичног и одрживог развоја. 

Спровођење Програма развоја града Ниша за 2010. годину је неопходно, 
не само због тога да би смо показали да располажемо сопственим планом који 
уважава европске стандарде и истовремено максимално афирмише и активира 
развојне потенцијале Града,  већ и због стварања идентитета града са чврстом 
демократском и проевропском оријентацијом.  

 
Начелника 

 
Драган Карличић 

 
 
 


