
На основу члана 51 и 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
101/2008), 

Градско веће Града Ниша  упућује 

П О З И В
ради прикупљања предлога кандидата за  избор чланова

 Савета за развој Града Ниша 

1. Градско веће Града Ниша, позива Градоначелника, одборничке групе, градске 
општине, месне заједнице, удружења грађана, струковна и професионална удружења и 
јавне службе, да поднесу образложене предлоге за избор чланова Савета за развој Града 
Ниша.

Савет за развој Града Ниша:
-иницира утврђивање приоритета у области развоја Града и градских општина;  
-учествује у изради стратешких и појединачних планова развоја у  областима од 

значаја  за  развој  Града  и  градских  општина  и  прави  и  даје  мишљење  о  њиховој 
реализацији;  

-  подстиче  развој  и прати партнерства  између  Града и  надлежних  органа  и 
организација, месних заједница и удружења грађана, у циљу стварања и  спровођења 
развојних пројеката, а нарочито развој јавно-приватног партнерства;

- иницира и учествује у утврђивању локалне политике и мера и предлаже моделе 
финансирања  активности  у области  социјалне  заштите,  образовања,  здравствене 
заштите, запошљавања, одрживог развоја, као и у другим областима од значаја за развој 
Града и градских општина;

-  иницира припрему пројеката или учешће у програмима или пројектима у циљу 
унапређења услуга и обезбеђења права грађана, која су у надлежности Града;

- даје мишљење о предлозима развојних пројеката у Граду и градским општинама, 
који се делимично или потпуно финансирају из буџета Града, прати  њихово 
остваривање и даје своје мишљење о томе, надлежном органу Града;

2. За члана Савета за развој Града Ниша  може бити предложено лице, из реда 
грађана и стручњака, које има вишегодишње искуство и доказану стручност у областима 
од значаја за развој локалне самоуправе.  

3. Предлози  за   чланове  Савета  за  развој  Града  Ниша  са  CV  и  сагласност 
кандидата да буде предложен у састав Савета за развојГрада Ниша  подносе  се  у  року 
од  15 (петнаест) дана од дана објављивања  овог позива у дневном листу "Народне 
новине"  или  на  званичном  сајту  Града  Ниша www.nis.org.yu,  на  e-mail адресу: 
GPGV@gu.ni.rs или непосредно, путем поште, на адресу: Служба за послове Градског 
већа, ул. 7.јули број 2, Ниш. 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК
                                                                                        Градског већа Града Ниша

                                                                                           мр Милош Симоновић

http://www.nis.org.yu/

