На основу члана 32 став 1 тачка 6, а у вези са чланом 13 став 5 Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 129/07),
Скупштина града Ниша, на седници одржаној_________2008. године, доноси

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ НАЦИОНАЛНОЈ АЛИЈАНСИ
ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ (НАЛЕД)
Члан 1
Град Ниш приступа Националној алијанси за локални економски развој
(НАЛЕД).
Члан 2
Градоначелник града Ниша представљаће град Ниш у Националној алијанси за
локални економски развој (НАЛЕД).
Члан 3
Средства за реализацију ове Одлуке обезбедиће се у буџету града Ниша.
Члан 4
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
града Ниша''.

Број: ___________
У Нишу, ________

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК,
Проф. др Миле Илић

Образложење
У складу са приоритетним опредељењем града Ниша за убрзани локални
економски развој, град Ниш се определио за приступање Националној алијанси за
локални економски развој, јер се пуноправним чланством стичу услови да се:
•
•
•
•
•
•
•
•

Омогући стручно усавршавање запослених у локалној администрацији кроз обуке о
локалном економском развоју и јавно-приватном партнерству
Стиче увид у Compendium, on-line базу података фондова (актуелни програми
финансијске и стручне помоћи)
Стиче увид у on-line базу података правних прописа у области привреде
Учествује у процесу умрежавања са успешним предузећима, цивилним сектором и
другим јединицама локалне самоуправе, у оквиру НАЛЕД-а
Успоставља директани контакт и сарадња са високим представницима локалних и
централне управе, донаторима, инвеститорима
Промовишу потенцијали кроз реализацију активности НАЛЕД-а

Учествује у процесу подстицања правних реформи на националном нивоу које
погодују локалном економском развоју,
Учествује у јавним дебатама и тематским дискусијама са одабраним представницима
институција у циљу заступања интереса локалне заједнице

Национална алијанса за локални економски развој основана је 2006. године.
Поред реномираних привредних субјеката, чланови НАЛЕД-а су и градови: Крагујевац,
Врање, Суботица, Ужице, Крушевац, Панчево, Сомбор, Зајечар, Лесковац, Чачак, као и
општине: Нови Београд, Прокупље, Бор, Ариље, Деспотовац, Параћин, Сремска
Митровица, Инђија, Вршац, Пећинци, Сента.
НАЛЕД је формиран да би подстакао квалитетнију сарадњу свих важних
друштвених чинилаца ради бржег и успешнијег привредног преображаја Србије,
демократизацију јавног живота, владавину права и успостављање савремених
економских принципа. Алијанса функционише као организација цивилног друштва, а
њене основне активности су:
• сертификација општина са позитивним пословним окружењем,
• организовање јавних дебата,
• уклањање законских препрека за успешно пословање,
• праћење и анализа правних прописа у области привреде.
Чланови НАЛЕД-а плаћају годишњу чланарину у складу са категоријом
чланства којој припадају. Припадност одређеној категорији се утврђује на основу броја
запослених (за предузећа), статуса општине или града, као и званичне форме
регистрације члана који приступа Алијанси.
На годишњем нивоу, (за категорију чланства bussiness) чланарина за град Ниш
износи 2.200 евра у динарској противредности.
Ценећи значај чланства града Ниша у НАЛЕД-у, Градско веће града Ниша
утврдило је предлог Одлуке и упутило Скупштини града Ниша на усвајање.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Мр Милош Симоновић

