На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града
88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског
Ниша („Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016,
144/2016) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде
материјала („Службени лист Града Ниша", број 125/2008),

Ниша“, број
већа Града
124/2016 и
и доставе

Градско веће Града Ниша, на седници од 23.09.2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог одлуке о изменама Одлуке о приступању изради Плана
развоја Града Ниша за период од 2021 – 2027. године.
II Предлог одлуке о изменама Одлуке о приступању изради Плана развоја
Града Ниша за период од 2021 – 2027. године, 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 Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски
развој и пројекте.

Број: 740-2/2020-03
У Нишу, 23.09.2020. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИЦА
Драгана Сотировски

На основу члана 9. Закона о планском систему Републике Србије (''Службени
гласник Републике Србије'', број 30/2018), члана 21 Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др.
закон и 47/2018), члана 4. Уредбе о обавезним елементима плана развоја аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе (Службени гласник Републике Србије број
107/2020), члана 21 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008,
143/2016 и 18/2019) и члана 2 Одлуке о Канцеларији за локални економски развој и
пројекте (''Службени лист Града Ниша'', број 39/2017),
Скупштина Града Ниша на седници одржаној_________донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНAMA ОДЛУКЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД ОД 2021 – 2027. ГОДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о приступању изради Плана развоја Града Ниша за период од 20212027. године („Службени лист Града Ниша“ број 17/20) члан 6. мења се и гласи:
„Члан 6.
Ради спровођења ове Одлуке, образоваће се Координациони тим чији је задатак да
координира и надзире процес израде Плана, да разматра План по фазама припреме,
стара се о заступању интереса града и пружању информација јавности у процесу израде
Плана развоја, и обезбеђивању укључености организационих јединаца градске управе,
односно осигуравање несметаног прослеђивања информација од значаја за израду Плана
равоја од стране управе ка тематским радним групама.
Koординациони тим чине председник, координатор и чланови тима.
Координациони тим је састављен од представника Скупштине Града Ниша,
Градског већа, градских општина, руководиоца кључних организационих јединица управе,
одборничких група, саветодавних тела и осталих локалних механизама.
Чланове Координационог тима именује градоначелник својим решењем.
Координационим тимом руководи Градоначелник.
Координациони тим доноси Пословник о раду.“
Члан 2.
Члан 7. мења се и гласи:
„Члан 7.
Стручне, административне, финансијске и организационе послове за потребе
Координационог тима ће обављати Канцеларија за локални економски развој и пројекте.“
Члан 3.
Чланови 8. и 9. се бришу.
Члан 4.
Члан 10. постаје члан 8., мења се и гласи:
„Члан 8.
За потребе главних области планирања и спровођења јавних политика
релевантних за Град Ниш, формираће се Тематске радне групе за израду Плана, које
чине стручњаци из одговарајућих области, да би пружили стручну помоћ у најсложенијим
задацима. Тематске радне групе које чине представници Градске управе, стручњаци
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ангажовани у администрацији, институтима, универзитетима, јавним предузећима,
установама, организацијама цивилног друштва, као и остали представници из јавног,
приватног, цивилног сектора и научно-истраживачког сектора.
Чланове сваке Тематске радне групе именује Градоначелник, на основу предлога
Координационог тима.
Чланови тематских радних група из редова организација цивилног друштва бирају
се путем конкурса који реализује Канцеларија за локални економски развој и пројекте, а на
основу Смерница за укључивање ОЦД у радне групе за израду предлога докумената
јавних политика и нацрта, односно предлога прописа.
Координациони тим усмерава рад тематских радних група.
У рад Тематске радне групе могу бити укључени и страни стручњаци, као стручна и
техничка подршка, кроз међународне програме.
Радом сваке посебне Тематске радне групе руководи координатор тематске радне
групе.
Задатак Тематских радних група је мапирање планских докумената у оквиру
односне теме/области; прикупљање података и информација неопходних за израду Плана
у свим фазама процеса; припремa прегледа и анализе постојећег стања у ЈЛС;
формулисање приоритета, циљева и мера; подршка у спровођењу ширих консултација
односно јавне расправе; припремa ажурних информација о току активности за потребе
извештавања Координатора и координационог тима; документовање процеса и обављање
других стручних послова по налогу координационог тима. Ближи задаци Тематских радних
група биће дефинисани кроз пројектни задатак, који усваја Координациони тим.“
Члан 5.
Члан 11. постаје члан 9., мења се и гласи:
„Члан 9.
Координациони тим усмерава рад Тематских радних група и пружа подршку
Тематским радним групама.“
Члан 6.
Чланови 12, 13, 14, 15. и 16. постају чланови 10,11.,12.,13. и 14.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу Града
Ниша".

Број:
У Нишу,
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Џунић
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У Одлуци о приступању изради Плана развоја Града Ниша за период од 2021-2027.
године („Службени лист Града Ниша“, број 17/20) мењају се чланови 6., 7, 8. став 5., 9 и
10. који се односе на структуру која је неопходна да би се осмислио и спровео
консултативни процес са широм друштвеном заједницом коришћењем иновативних алата
партиципативности, који могу довести до убрзане трансформације и спровести
амбициозне реформе.
Наведене измене Одлуке о приступању изради Плана развоја Града Ниша за
период од 2021-2027. године се врше у складу са Уредбом о обавезним елементима
плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, број 107/2020). Наведена Уредба је донета на основу члана 51. став 1. тачка 2.
Законом о планском систему („Службени гласник РС“, број 30/18), а у складу са Уредбом о
методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа
и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС“, број 8/19) и
Уредбом о методологији за израду средњорочних планова („Службени гласник РС“, број
8/19).
Начелник
Канцеларије за локални економски
развој и пројекте
Душан Радивојевић
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2.
На основу члана 9, 20, 23, 26, 27, 28, 42, 46, 47, 48 и 53 Закона о планском систему
Републике Србије (''Службени гласник Републике Србије'', број 30/2018), члана 21 Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 - др. закон,
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 21 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 4 Одлуке о службама Града Ниша (''Службени лист Града
Ниша'', број 143/2016) и члана 2 Одлуке о Канцеларији за локални економски развој и пројекте
(''Службени лист Града Ниша'', број 39/2017),
Скупштина Града Ниша на седници одржано 27. 02. 2020. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД 2021. 2027. ГОДИНЕ
Члан 1.
Под Планом развоја Града Ниша (у даљем тексту: План), у смислу ове одлуке, подразумева
се дугорочни документ развојног планирања, за период од седам година, који усваја Скупштина
Града Ниша, на предлог Градског већа Града Ниша.
Члан 2.
Циљ израде Плана је дефинисање визије развоја Ниша, одређивање потенцијалних предности
и развојних праваца Ниша и одговарајућих мера, заснованих на унапређењу квалитета живота
грађана, подстицању убрзаног економског развоја, убрзавање и олакшавање системских промена
кроз социјалне иновације, стварању угљенично-неутралног друштва, тежећи ка одрживом, планском и
рационалном коришћењу природних ресурса и простора, уз очување природног и културног наслеђа,
обезбеђење социјалног напретка и смањење сиромаштва, пружања квалитетног образовања,
здравствене заштите, социјалне и територијалне кохезије у сигурном друштву, поштујући
различитости и пружајући основна права, уклучујући право и једнаке могућности за све.
Члан 3.
План садржи преглед и анализу постојећег стања, визију односно жељено стање, приоритетне
циљеве развоја који се желе постићи, као и преглед и кратак опис одговарајућих мера које се даље
разрађују документима јавних политика и Средњорочним планом.
Члан 4.
Полазну основу за формулисање Плана, представљају дефинисани правци развоја
Републике Србије и Европске уније и Града Ниша, кроз сагледавање Европских, националних и
локалних развојних докумената и докумената јавних политика, и програма и пројекта који се
реализују у Нишу.
Члан 5.
Кроз процесе припреме Плана промовисаће се интегрални партиципативни приступ
планирању локалног развоја, међусекторска сарадња и размена информација, укључивање и
координација јавног, приватног, научно-истраживачког и цивилног сектора у процесу одлучивања и
партнерство међу институцијама.
Члан 6.
Ради спровођења ове Одлуке, Скупштина Града Ниша (у даљем тексту: Скупштина) именује
Савет за развој чији је задатак да координира и надзире процес израде Плана, да разматра План
по фазама припреме, предложен од стране Радног тима и даје Градском већу на даљу надлежност.
Координационо тело чине представници Скупштине Града Ниша, градских општина,
одборничких група, организација цивилног друштва и научно-истраживачких институција.
Чланове Координационог тела именује Скупштина Решењем, на основу предлога институција
заступљених у Координационом телу.
Координационим телом руководи председник Скупштине Града Ниша.

Координационо тело доноси Пословник о раду.
Члан 7.
Стручне, административне, финансијске и организационе послове за потребе Савета за
развој ће обављати Канцеларија за локални економски развој и пројекте Града Ниша.
Члан 8.
У циљу спровођења ове одлуке и израде Плана, образоваће се Радна група за израду Плана
(у даљем тексту: Радна група) кога чине представници Градске управе, стручњаци ангажовани у
администрацији, институтима, универзитетом, јавним предузећима, установама, организацијама
цивилног друштва, као и остали представници из јавног, приватног, цивилног сектора и
научно-истраживачког сектора.
Чланови Радне групе бирају се путем конкурса који реализује Канцеларија за локални
економски развој и пројекте, а на основу критеријума које утврђује Координационо тело.
У рад Радне групе могу бити укључени и страни стручњаци, као стручна и техничка подршка,
кроз међународне програме.
Радом Радне групе руководи Градоначелник.
Основни задатак радног тима је припрема и израда Плана. Ближи задаци Радне групе биће
дефинисани кроз пројектни задатак, који усваја Савет за развој.
Члан 9.
Канцеларија за локални економски развој и пројекте пружа подршку Радној групи, кроз
техничку помоћ током израде Плана, достављање свих званичних релевантних података и др.
Члан 10.
За потребе појединих области рада формираће се технички тимови за израду Плана, кога
чине стручњаци из одговарајућих области, да би пружили стручну помоћ у најсложенијим
задацима.
Чланове сваког Техничког тима именује градоначелник, на основу предлога Радне групе.
Радна група усмерава рад техничких тимова.
У рад Техничког тима могу бити укључени и страни стручњаци, као стручна и техничка
подршка, кроз међународне програме.
Радом сваког посебног Техничког тима руководи координатор техничког тима.
Задатак Техничких тимова је да прикупљају податке неопходне за израду Плана, провере
дефинисане кључне проблеме, циљеве, мере и активности за достизање тих циљева, провере
дефинисани институционални оквир за спровођење Плана и размотре могуће економске
инструменте и изворе финансирања. Ближи задаци Техничкоих тимова биће дефинисани кроз
пројектни задатак, који усваја Координационо тело.
Члан 11.
Радна група усмерава рад техничких тимова и пружа подршку Техничким тимовима.
Члан 12.
Током израде Плана биће организовани форуми за стручне и јавне расправе, трибине,
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 13.
Рок за израду Плана је 8 (осам) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 14.
За реализацију ове Одлуке задужена је Канцеларија за локални економски развој и пројекте.
Члан 15.
Средства за израду Плана обезбеђена су из средстава пројекта и буџета Града Ниша.

Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града
Ниша''.
Број: 06-181/2020-3-02
У Нишу, 27. 02. 2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Мр Раде Рајковић, с.р.

