
 
 
 
 
 
 
 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 22.10.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о усвајању и имплементацији Агенде 21 за културу у 
Граду Нишу. 
 
 II Предлог одлуке о усвајању и имплементацији Агенде 21 за културу у Граду 
Нишу, 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 Ненад Гашевић, начелник Управе за образовање, културу, омладину 
и спорт. 
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 

 
 
 
 



 
 На основу члана 13 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007) и чланова 13 и 37 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
26/2002 и 92/2004), 
 Скупштина Града Ниша, на седници од                2010. године, доноси 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О УСВАЈАЊУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ АГЕНДЕ 21 ЗА КУЛТУРУ У ГРАДУ НИШУ 

 
 

Члан 1 
 Град Ниш усваја  Агенду 21 за културу као референтни стратешки документ који 
садржи принципе, акционе смернице и препоруке за ангажовање Града на развоју 
културе као једног од кључних ресурса одрживог развоја. 
 
 

Члан 2 
 Овлашћује се Градоначелник Града Ниша, мр Милош Симоновић, да у име Града 
Ниша потпише сва неопходна акта којима се омогућава  имплементација Агенде 21 за 
културу. 
 

Члан 3 
 Средства за реализацију ове одлуке  обезбеђују се у буџету Града Ниша. 
 

Члан 4 
 Саставни део ове одлуке је Агенда 21 за културу. 
 

Члан 5 
 Одлуку доставити Влади Републике Србије на сагласност. 
 

Члан 6 
 Ова одлука објавиће се у ''Службеном листу Града Ниша'', по добијеној 
сагласности Владе Републике Србије. 
 

Члан 7 
 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Града Ниша" 
 
 Број: 
 У Нишу,                   2010. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
                                          Председник   
 
                                                                                             Проф. др Миле Илић                                
 
 



Образложење 
 
 
 

Агенда 21 за културу је референтни документ на глобалном нивоу за јавне 
културне политике који садржи принципе, акционе смернице и препоруке за креирање 
јавних културних политика и ангажовање градова и локалних самоуправа на развоју 
културе. 

Документ је настао у мају 2004. године заједничким договором градова и 
локалних управа из целог света на IV Форуму локалних самоуправа за укључење 
грађана у процесе одлучивања, одржаном у Порто Алегру, у оквиру Светског форума 
култура - Барселона 2004. У складу са околностима његовог усвајања, први је документ 
са глобалном мисијом који заговара успостављање основе за одговорност градова и 
локалних самоуправа за културни развој, а културу сврстава у кључне ресурсе процеса 
одрживог развоја заједнице. 

Уједињени градови и локалне управе (UCLG) усвојиле су 2005. године Агенду 21 
за културу као референтни стратешки документ за своје културне програме и преузели 
су улогу координације процеса након њеног одобрења. 

Више од 300 градова, локалних самоуправа и организација из целог света које 
културу препознају као свој кључни ресурс у политикама урбаног развоја и сврставају је 
у средиште својих развојних процеса, повезани су Агендом 21 за културу. 

Агенда обезбеђује могућност да сваки град креира дугорочну визију културе као 
основног стожера развоја и то кроз доношење важних аката (нпр. Локалне културне 
стратегије, Повеља културних права и одговорности и сл.) и кроз образовање 
одговарајућих тела која ће се бавити  проценом културног развоја у Граду. 

Званично усвајање ове Агенде од стране Града Ниша је од великог значаја, јер 
подразумева: предузимање иницијативе заједно са грађанима  да култура има важну 
улогу у креирању политике развоја, потврду намере инвестирања у културу и 
истовремено, солидарност и сарадњу са око 300 градова и локалних самоуправа 
повезаних широм света кроз ову организацију. 

На основу изложеног, предлаже се доношење Одлуке о усвајању и 
имплементацији Агенде 21 за културу у Граду Нишу. 
 
 
 
 
         Начелник  
       Управе за образовање, културу 
                      омладину и спорт 
 
 
                        Ненад Гашевић 
 
 
 


