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Уз примену партиципативног приступа интегралном стратешком планирању територије Град Ниш спроводи процес
припреме Стратегије 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. Овакав
процес захтева и дугорочно обавезивање свих релевантних актера кроз потписивање договора, чиме ће потврдити
одговорност за преузимање задатака, али и обезбедити учешће у општим активностима развоја.
Процес израде Стратегије развоја Града Ниша отпочео је у јануару 2007. и трајаће шест месеци.
УН-ХАБИТАТ, Програм Уједињених нација за људска насеља, који спроводи Програм становања и трајне интеграције
избеглица - СИРП, финансиран од стране Владе Италије, обезбеђује техничку подршку Граду Нишу у процесу израде
Стратегије развоја, како би се ојачали капацитети градских и јавних институција, стручњака у разним областима, и
локалних актера који учествују у процесу израде Стратегије развоја и акционих планова, уз примену иновативног,
интегралног и партиципативног приступа.
Заједно са УН-ХАБИТАТ-ом, ЕРВЕТ, специјализована Агенција за развој регије Емилија Ромања из Италије, пратиће и
пружаће подршку Граду Нишу тако што ће пренети своја знања и стечено искуство.
У Октобру 2006, Скупштина Града усвојила је Одлуку о приступању изради стратегије развоја Града Ниша. Главни
циљеви, методолошки приступ, као и институционални оквир за спровођење процеса дефинисани су на следећи начин:
Циљ израде Стратегије је дефинисање визије одрживог развоја Града, одређивање потенцијалних предности
и развојних праваца Града Ниша, одржавање стабилног економског раста и запошљавања, обезбеђење
социјалног напретка и смањење сиромаштва, промовисање иновација, ефикасна заштита животне средине
и унапређење свеобухватног квалитета живота грађана (Члан 3.).
Кроз процесе припреме Стратегије промовисаће се интегрални партиципативни приступ планирању
локалног развоја, међусекторска сарадња и размена информација, укључивање и координација јавног,
приватног и цивилног сектора у процес одлучивања и партнерство међу институцијама (Члан 5.).
Град Ниш основао је Савет за развој, који представља управно тело пројекта. Савет, којим председава председник
Скупштине Града Ниша, састоји се од представника свих политичких партија у Скупштини Града, представника свих 5
градских општина и локалних невладиних организација.
Радна група је додатно номинована, а чине је релевантни представници из кабинета градоначелника, градске управе 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. Радна
група даје допринос целокупном процесу израде Стратегије, а нарочито процесу дефинисања визије Града и приоретних
области у којима треба деловати.
Након јавног конкурса, раписаног у складу са критеријумима које је одредио Савет за развој, изабрани су локални
стручњаци са Универзитета Ниша и из Завода за урбанизам за чланове мултидисциплинарног техничког Радног тима. Уз
помоћ експерата из Италије они припремају техничке податке неопходне за израду стратегије. У току је израда
Контекстуалне анализе којом су обухваћене различите области развоја- друштвени развој, привреда, финансије,
информационе технологије, територија и окружење и управљање. Поспешујући повезивање различитих сектора, циљ је да
се дефинише свеобухватна заједничка визија развоја Града Ниша.
Идентификована је и шира група главних стејкхолдера која обухвата представнике јавних предузећа, малих и средњих
предузећа и банака, синдиката и струковних удружења, асоцијација младих, НВО-а, културних и спортских организација,
заједница и удружења грађана, истакнуте појединце, академике и представнике верских заједница. Они ће бити позвани
да учествују у дефинисању општих и специфичних циљева пројекта како би се заједнички анализирали и утврдили
локални ресурси, потенцијали и могућности Ниша.
Последње недеље маја и грађани Ниша биће позвани да учествују у процесу. Организоваће се манифестације и
радионице где ће изнети своје идеје и виђења будућности града.
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