
 
 
 
 
 

На основу члана 56 тачка 1 Статута Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', број 88/2008) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(''Службени лист Града Ниша'', број 101/2008 и 4/2009), 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 13.10.2009. године, доноси 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 

I Утврђује се Предлог одлуке о приступању Града Ниша Асоцијацији европских 
градова културе (AVEC). 
 

II  Предлог одлуке о приступању Града Ниша Асоцијацији европских градова 
културе (AVEC) 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 Миодраг Радовић, члан Градског већа Града Ниш. 

 
 

Број: 1447-3/2009-03 
У Нишу, 13.10.2009. године            

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

Председник 
 

мр Милош Симоновић 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образложење 
 
 

Алијанса европских градова културе (AVEC) формирана је 1997. године као 
мрежа историјских градова и градова са значајном културном баштином са 
седиштем у Француској, у граду Арл.  

Алијанса европских градова културе тренутно окупља градове из  11 
европских земаља.   

Заједнички циљ, али и циљеви сваког појединачног члана који се желе 
постићи кроз деловање у AVEC мрежи јесу: 

- стварање европских региона заснованих на уважавању различитости и 
интеракцији између култура и то кроз активно учешће у изградњи наслеђа са 
заједничким вредностима, кроз очување наслеђа и развој новог стваралаштва; 

- интегрисање иновација у окружење које већ постоји, у циљу одрживог развоја 
историјског и културног наслеђа градова и територија у Европи; 

- да се локално наслеђе учини једним од главних потенцијала  за економски, 
културни и друштвени развој градова и територија у духу Повеље AVEC мреже; 

Град Ниш би се приступањем Алијанси обавезао на поштовање Повеље 
Алијансе, статута и услова чланства у AVEC -у, са циљем  да управља својом 
богатом културном и историјском баштином, као и актуелним  културним 
стваралаштвом и развија их у складу са принципима одрживог развоја и са 
европским стандардом квалитета, а у чему би имао подшку управо европске мреже 
градова.   

Из наведених разлога, Градско веће је утврдило Предлог одлуке о приступању 
Града Ниша Асоцијацији европских градова културе (AVEC) и  предлаже  Скупштини 
Града њено доношење. 

У Нишу,  13. октобра 2009. године               
 
                                                                                Председник  
                                                                    Градског већа Града Ниша 
 
                                                                         мр Милош Симоновић 
 

 
 

 


