На основу члана 18. и 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 9/02, 33/04, 135/04 и 62/06-др. закон) и члана
34. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 26/02 и 92/04),
Скупштина Града Ниша на седници од 18.10. 2006. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ
РАЗВОЈА ГРАДА НИША
Члан 1.
Град Ниш приступа изради Стратегије развоја Града Ниша.
Члан 2.
Под Стратегијом развоја Града Ниша (у даљем тексту: Стратегија) у
смислу ове одлуке подразумева се плански документ развоја, а у складу са
правилима Европске Уније.
Члан 3.
Циљ израде Стратегије је дифинисање 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 4.
Полазну основу за формулисање Стратегије Града Ниша, представљају
национална и локална стратешка документа, програми и пројекти који се
реализују у Нишу.
Члан 5.
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 процесу одлучивања и партнерство међу институцијама.
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Члан 6.
Ради спровођења ове Одлуке, Скупштина Града Ниша (у даљем тексту:
Скупштина) именује Савет за развој (у даљем тексту: Савет), чији је задатак да
координира и надзире процес израде Стратегије, да разматра Стратегију по
фазама припреме, предложену од стране Радног тима и даје Градоначелнику на
даљу надлежност.
Савет чини 19 чланова и то: 2 (два) представника Скупштине Града
Ниша, по 1 (један) представник из градских општина, по 1 (један) представник
из одборничких група и 4 (четири) представника невладних организација
регистрованих на подручју Града Ниша.
Чланове Савета именује Скупштина Решењем, на основу предлога
институција заступљених у Савету.
Саветом руководи председник Скупштине Града Ниша.
Савет доноси Пословник о раду.
Члан 7.
Стручне, административне, финансијске и организационе послове за
Савет ће обављати Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине Града Ниша.
Члан 8.
У циљу спровођења ове одлуке и израде Стратегије, образоваће се Радни
тим за израду Стратегије (у даљем тексту: Радни тим) кога чине представници
Градских управа, стручњаци ангажовани у администрацији, институтима,
универзитетима,
јавним
предузећима,
невладиним
организацијама,
удружењима, као и остали представници из јавног, приватног и цивилног
сектора.
Чланови Радног тима бирају се путем конкурса који реализује надлежна
Градска управа, а на основу критеријума које утврђује Савет.
У рад Радног тима могу бити укључени и страни стручњаци, као стручна
и техничка подршка, кроз међународне програме.
Радом Радног тима руководи Градоначелник.
Основни задатак радног тима је руковођење, израда и праћење
остваривања припреме Стратегије. Ближи задаци Радног тима биће дефинисани
кроз пројектни задатак, који усваја Савет, најкасније 30 дана од дана
формирања Савета.
Члан 9.
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине пружа
подршку Радном тиму, кроз обезбеђење простора за рад и кадрове, техничку
помоћ током израде Стратегије, достављање свих званичних релевантних
података и др.

3

Члан 10.
Током израде Сратегије биће организовани форуми за стручне и јавне
расправе, округли столови и радионице, на којима ће се усаглашавати
предложена решења. У њихов рад могу бити укључени и сви остали
заинтересовани учесници, како би се обезбедила партиципација и
транспарентност процеса одлучивања и правовремено обавештавање јавности.
Члан 11.
Рок за израду Стратегије је 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 12.
За реализацију ове Одлуке задужена је Управа за привреду, одрживи
развој и заштиту животне средине.
Члан 13.
Средства за праћење процеса и израду Стратегије обезбедити из буџета
Града, донација и других извора.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу Града Ниша''.
Број: 06-717/2006-1/02
У Нишу, 18.10.2006.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Горан Илић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Стратегија развоја Града Ниша ће предвидети правце, приоритете и
динамику даљег привредног и опште друштвеног развоја овог подручја и
представљаће свеобухватни програмски документ. Идеја је да документ буде
реалан, применљив и дугорочан. Документ ће бити заснован на општим и
научно утемељеним начелима и треба да послужи као основа за доношење
програма привредног развоја и развоја свих других сегмената локалне
заједнице. Он мора бити изнад свих парцијалних интереса и надстраначки
оријентисан. Најзначајнији друштвени и привредни ефекти који ће се постићи
успешном реализацијом Стратегије, биће пораст запослености, побољшање
животног стандарда грађана, динамичнији регионални развој, препознавање
компетитивних предности Ниша и његовог региона, раст извоза и повећање
расположивих финансијских средстава за друге друштвене делатности.
На изради Стратегије биће ангажовани стручњаци, привредници, јавни и
културни радници, уз подршку свих грађана Ниша, па се очекује да сви који
буду укључени у формулисање овог стратешког документа, поред знања и
стручности уложе иницијативу и ентузијазам према својој заједничкоj
будућности.

УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НАЧЕЛНИЦА
Јадранка Стевановић, дипл. оец.

