
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'' бр. 88/08), 
члана 34. Одлуке о буџету Града Ниша за 2011. годину (''Службени лист Града Ниша'' бр. 
92/2010) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'' бр. 101/08, 4/09, и 58/09), 

Градско веће Града Ниша, на седници од  20.01.2011. године, донело је  
 
 

 
З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 
 
 

I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе Решење о прихватању 
учешћа у Пројекту израде Плана руралног развоја за Нишавски округ, који се у оквиру 
Програмa подршке општинама IPA 2007 - Добра управа, планирање и пружање услуга   
спроводи од стране конзорцијума  који предводи GTZ - IS а у сарадњи са Сталном 
конференцијом градова и општина и Министарством за државну управу и локалну 
самоуправу.  

 

Образложење 

 
У оквиру компоненте 1 пројекта МСП ИПА 2007 - Општинско планирање, августа 

2010. године расписан је јавни позив за достављање предлога пројеката за израду 
локалних општинских/градских планова. Град Ниш је преко Управе за пољопривреду и 
развој села аплицирао са пројектом ''Израда Плана руралног развоја за Нишавски округ'', 
који је  крајем октобра 2010 године и одобрен. 

Основни циљ овог пројекта је пружање техничке подршке од стране пројекта MSP 
IPA 2007  Граду Нишу, општинама Нишавског округа у изради регионалног плана за 
рурални развој, према методолошком оквиру за планирање локалног стратешког одрживог 
развоја. 

Партнери Града на пројекту су општине Алексинац, Ражањ, Мерошина, Гаџин Хан, 
Дољевац, Сврљиг и Сокобања. 

Пројекат  ће финансијски и експертски бити подржан од стране стручног тима ГТЗ-а 
и трајаће 12 месеци. Током израде Стратегије руралног развоја Нишавског округа, 
спровешће се обука свих  представника општина циљаног подручја о методологији рада и 
савременим трендовима у пољопривредној пракси у складу са тендецијама ЕУ. 

Без нове политике руралног развоја, руралне области југа Србије ће наставити да 
се сусрећу са економским, привредним и социјалним проблемима као и са проблемима у 
области заштите животне средине. Зато је неопходно изменити и прилагодити оквир рада 
руралне политике у складу са политиком и добром праксом у ЕУ. Србија ће са добијањем 
статуса “земље кандидата” добити право да користи ЕУ фондове у оквиру ИПА програма 
за рурални развој од чега је 45% намењено  руралном развоју. Град Ниш, као највећи град 
на југу Србије, требало би да успостави неопходну структуру како би се доступна средства 
максимално искористила у циљу јачања капацитета за испуњавање услова за чланство у 
ЕУ, а један од основних предуслова је постојање стратешког документа. Ефикасност 
политике руралног развоја у највећој мери зависи од локалне заједнице па чак и 
индивидуалних иницијатива на локалном нивоу, па ће тако ова стратегија бити израђена у 



директној комуникацији са локалним заинтересованим странама које ће дефинисати свој 
будући развој села.   

Циљ ове Стратегије је да пружи преглед постојеће ситуације и дефинише основне 
трендове економских, социјалних и правних аспеката као и аспекта заштите животне 
средине у руралним областима у Нишавском округу. Поред осталог, Стратегија  развоја 
руралног сектора има за циљ да подигне локалне капацитете у правцу усаглашавања 
активности са постојећом регулативом и дефинише правце кретања у односу на реално 
стање на терену. 

На основу свега наведеног, а ценећи значај наведеног пројекта, Градско веће 
Града Ниша предлаже Градоначелнику да у складу са својим овлашћењима донесе 
решење о прихватању учешћа Града у истом.  
 
Број: 40-10/2011-03 
У Нишу, 20.01. 2011. 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

                       ПРЕДСЕДНИК 
 
                               мр Милош Симоновић 
 


