
 
 
 
 
           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 Ревизије Стратегије развоја Града Ниша 
за период 2009 - 2020 са Оперативним програмом 2009 - 2011. године. 
 
 II Предлог одлуке о усвајању Ревизије Стратегије развоја Града Ниша за период 
2009 - 2020 са Оперативним програмом 2009 - 2011. 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 економски развој. 
 
 
 
      
Број: 252-1/2010-03 
 
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 Ревизије Стратегије развоја Града Ниша за период  2009-2020. године са 
Оперативним програмом 2009-2011. године 

 
Члан 1. 

Усваја се Ревизија Стратегије развоја Града Ниша за период 2009-2020.  године са  
Оперативним програм 2009-2011. године. 

Текстови Ревизије Стратегије развоја Града Ниша за период 2009-2020. године и 
Оперативног програма 2009-2011. године су саставни делови ове Одлуке. 

 
Члан 2. 

Под ревизијом Стратегије развоја Града Ниша у смислу ове Одлуке подразумева се 
плански документ развоја Града Ниша од 2009-2020. године, а у складу са правилима Европске 
уније. 

Под Оперативним програмом 2009-2011. у смислу ове Одлуке подразумева се преглед 
конкретних активности и пројеката са финансијском конструкцијом за њихово спровођење. 

 
Члан 3. 

За координацију имплементације, односно реализације пројеката из Оперативног 
програма задужује се Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, а за 
мониторинг и еваулацију, односно праћење и   процену имплементације, односно реализације 
пројеката Канцеларија за локални економски развој. 

  
Члан 4. 

Одлуку објавити у „Службеном 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 
 
 

 Скупштина Града Ниша је на седници 3. децембра 2007. године усвојила Стратегију 
развоја Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 82/2007) као свеобухватни програмски 
документ који предвиђа правце, приоритете и динамику привредног и друштвеног развоја града. 



У току реализације Стратегије указала се потреба за њеном ревизијом због нових могућности 
развоја града, нових пројеката и нових стратешких докумената, због чега је Град Ниш у 
партнерству са UN-HABITAT приступио изради овог документа, тако што је у том циљу 
Градоначелник Града Ниша оформио Радни тим, који је заједно са консултатима и 
заинтересованим странама уз техничку помоћ UN-HABITAT, кроз групни рад у радионицама 
израдио овај документ. 

Циљ израде Ревизије Стратегије Града Ниша за период 2009-2020. године и Оперативног 
програма, који су израђени по европској методологији, је суочавање са проблемима уређења и 
развоја града и оптимално искоришћавање драгоцених ресурса, вредности и потенцијала који 
омогућавају одрживи развој у здравом окружењу, као и развијање савременог система 
управљања градом . 
 Ревизија Стратегије са Оперативним програмом су документи који су припремљени као 
друга генерација Стратегије развоја града и као оперативни Програм реализације Стратегије и 
представљају резултат реализације пројекта „Иницијална фаза имплементације Стратегије 
развоја Града Ниша“. Носилац пројекта је UN-HABITAT, а пројекат се суфинансира у оквиру  
Програма Уједињених нација за људска насеља. 
 Оперативни програм 2009-2011.године представља преглед конкретних активности и 
пројеката са финансијском конструкцијом за њихово спровођење. Заснован на Стратегији 
развоја града и националним стратешким документима, биће усмерен на реализацију политике 
развоја, а посебно на иновације, економију засновану на знању, заштиту животне средине и 
превенцију ризика, унапређење услова запошљавања и мере социјалне инклузије, односно 
укључивања. 
 Оперативни програм се доноси за временски период од три године: 2009-2011. године.
  
 
  

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                      
                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                   

                  
мр Милош Симоновић       

 
 
 
 


