На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', бр.
88/08),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 30.07.2009. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
I
Утврђује се
безбедности Града Ниша.

Предлог

oдлуке

о

приступању

изради

Стратегије

II
Предлог Одлуке о приступању изради Стратегије безбедности Града
Ниша 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 Жарко Ранковић, члан Градског већа.
Број: 1093-6/2009-03
У Нишу, 30.07.2009. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник
мр Милош Симоновић

На основу члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша''
бр.88/08), Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _____2009. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША
Члан 1
Град Ниш приступа изради Стратегије безбедности Града Ниша.
Члан 2
Под Стратегијом безбедности Града Ниша (у даљем тексту: Стратегија),
подразумева се стратешки документ који обухвата:
- мапирање највећих претњи и ризика за безбедност грађана и имовине,
- дефинисање стандарда безбедности у складу са стандардима на нивоу Републике,
- дефинисање плана комуникације и координације између града, пет градских
општина и централног нивоа власти,
- одређивање стратешких праваца, специфичних циљева и кроз њих одређивање
конкретних акционих планова.
Члан 3
Основни циљеви израде Стратегије јесу:
-

процена безбедности у оквиру градских општина и на нивоу града,
утврђивање узрока нарушавања безбедности,
утврђивање најугроженијих група,
утврђивање подручја ризика,
дефинисање стратешких циљева у остваривању безбедности у складу са
глобалним, националним и локалним интересима и потенцијалима,
- одређивање улоге актера локалне самоуправе у остваривању безбедности,
- одређивање приоритетних активности и пројеката за подизање нивоа
безбедности,
- организовање компетентних служби у условима нарушене безбедности.
Члан 4
Кроз
процесе
припреме
Стратегије
промовисаће
се
интегрални
партиципативни приступ кроз међусекторску сарадњу и размену информација
релевантних институција, као и укључивање и координација јавног, приватног и
цивилног сектора.
Члан 5
Стручне послове при изради Стратегије обављаће Факултет заштите на раду у
сарадњи са Службом за послове Градоначелника и Управе за привреду, одрживи
развој и заштиту животне средине.
Члан 6
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша, да у циљу спровођења ове одлуке,
образује Радни тим за израду Стратегије који ће чинити представници градских

општина, стручњаци ангажовани у ресорно релевантним установама и
институцијама, администрацији, Универзитету, јавним предузећима, невладиним
организацијама, удружењима, као и остали представници из јавног, приватног и
цивилног сектора.
Члан 7
Крајњи рок за израду Стратегије је јун 2010. године.
Члан 8
Средства потребна за израду Стратегије обезбедиће Програм за планирање и
реаговање у ванредним ситуацијама и јачање економске сигурности (USAID PPES),
док ће средства потребна за реализацију Стратегије бити обезбеђена у буџету Града
за 2010. годину.
Члан 9
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу Града Ниша''.
Број: ______________
У Нишу, ________2009.
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Миле Илић

