CITY OF NIS
Страт егија р азвоја Гр ада Ни ша / City of Nis Developm ent Str ategy

Уважени,
Овим путем вас обавештавам да је Град Ниш започео процес израде Стратегије развоја Града
Ниша.
Уз подршку Програма Уједињених нација за људска насеља (УН-ХАБИТАТ), који
спроводи Програм становања и трајне интеграције избеглица (СИРП), финансиран од стране
Владе Италије, и ЕРВЕТ-а, специјализоване агенције за развој регије Емилија Ромања из
Италије, Град Ниш спроводи партиципативни процес планирања локалног развоја. Кроз плански
процес, у сарадњи власти са свим локалним стејкхолдерима и грађанима Ниша, дефинисаће се
заједничка визија развоја града. Стратешка опредељења, циљеви, акције и пројекти биће
дефинисани заједничким снагама.
Град Ниш је основао Савет за развој, којим председава председник Скупштине Града
Ниша, а чине га представници свих политичких партија у Скупштини Града, представници свих 5
градских општина и локалних невладиних организација. Номинована је и Радна група, коју чине
релевантни представници градских управа и јавних предузећа (привредни и одрживи развој,
социјална заштита, спорт, образовање и култура, урбанистичко планирање, инфраструктура),
привредне коморе, финансијског и банкарског сектора, НВО-а, медија и јавних услуга.
Истовремено, тим консултаната почео је да ради на анализи свих ресурса, потенцијала и
могућности територије Ниша, која ће допринети процесу израде стратегије, а нарочито процесу
дефинисања визије града и приоритетних поља у којима треба деловати.
Савет за развој и Радна група идентификовали су заједно ширу групу важних
стејкхолдера из Ниша са којима ће дефинисати опште и специфичне циљеве и анализирати и
утврдити локалне ресурсе, потенцијале и могућности Ниша.
Овим путем вас обавештавам да сте одабрани да као важан стејкхолдер учествујете у
процесу планирања и стога вас позивам на прву пленарну радионицу на тему „Презентација
прелиминарне анализе – анализе територије Ниша“.
Радионица ће бити одржана у просторијама xx 10. маја, у периоду од xxhr до xxhr. На
радионици ће учествовати чланови Савета за развој, Радне групе, стручњаци из Ниша и
међународни стручњаци.
Надам се да делимо мишљење када је у питању значај оваквог процеса за целокупну
заједницу, те да ћете присуствовати овом сусрету.
С' поштовањем,
г. Смиљко Костић
Градоначелник Града Ниша
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