
 
 
 
 
           На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 Правилника о поступку 
припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 11.03.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о усвајању Акционог плана одрживог развоја Града 
Ниша 2010-2014. године. 
 
 II Предлог одлуке о усвајању Акционог плана одрживог развоја Града Ниша 2010-
2014. 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 Милан Ранђеловић, шеф Канцеларије за локални и економски 
развој. 
 
 
 
      
Број: 252-3/2010-03 
 
У Нишу, 11.03.2010. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 
 



 
 
 
На основу члана 37. тачка 5. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 

88/08),  
 

 Скупштина Града Ниша, на седници од _________ 2010. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
 

о усвајању Акционог плана одрживог развоја 
Града Ниша 2010-2014. године 

 
Члан 1. 

Усваја се Акциони план одрживог развоја Града Ниша 2010-2014. године ( у даљем 
тексту: Акциони план). 

Акциони план  је урађен у оквиру Програма „EXCHANGE 2 - Заједничка подршка 
локалним самоуправама у Србији“. 

Текст Акционог плана је саставни део ове Одлуке. 
 

Члан 2 
Под Акционом планом у смислу ове Одлуке подразумева се преглед конкретних 

програма и пројеката са финансијском конструкцијом за њихово спровођење за период 2010-
2014. године. 

 
     Члан 3 
За координацију имплементације, односно реализације спровођења програма и пројеката 

задужује се Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, а за мониторинг и 
еваулацију, односно праћење и процену реализације спровођења програма и пројеката Акционог 
плана, Канцеларија за локални економски развој. 

  
Члан 4.  

Одлуку објавити у ''Службном листу Града Ниша''. 
 
Број ______________ 
У Нишу, ______ 2010. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
др Миле Илић 

 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 

 Акциони план одрживог развоја Града Ниша 2010-2014. године је документ који је 
настао као резултат учешћа Града Ниша у Програму „EXCHANGE 2- Заједничка подршка 
локалним самоуправама у Србији“. 

 Скупштина Града Ниша је на седници 3. октобра 2008. године усвојила Одлуку о 
прихватању учешћа у програму „EXCHANGE 2 - Заједничка подршка локалним самоуправама у 
Србији“. Програм финансира Европска унија преко Европске агенције за реконструкцију, а 
спроводи Конзорцијум на челу са Сталном конференцијом градова и општина. Један од циљева 
програма „EXCHANGE 2 - Заједничка подршка локалним самоуправама у Србији“ је и пружање 
подршке јединицама локалне самоуправе у поступку развијања, ажурирања и имплементације, 
односно реализације стратегије одрживог развоја локалне заједнице, у изради и примени 
система за праћење њене реализације. 
 Акциони план Града Ниша је израђен по европској методологији и представља преглед 
конкретних програма и пројеката са финансијском конструкцијом за њихово спровођење. 
Заснован на Стратегији развоја Града и националним стратешким документима, биће усмерен 
на реализацију политикe развоја, а посебно на иновације,економију засновану на знању, заштиту 
животне средине и превенцију ризика, унапређење услова запошљавања и мере социјалне 
инклузије. 
 Акциони план се доноси за временски период од пет година 2010-2014. године.  
 
 
 
                                                ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                      
                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                   
                 мр Милош Симоновић       

 
 

 


