
На основу члана 56 Статута града Ниша (''Службени лист града Ниша'', број
88/2008) и члана 72 Пословника о раду Градског већа града Ниша (''Службени лист
града Ниша'', број 1/2013),

Градско веће града Ниша на седници одржаној 19.09.2013. године донело је 

ЗАКЉУЧАК

I Градско  веће  града  Ниша  прихвата  Закључак  број  1282/2013-03  од
5.9.2013.  године  који  је  Привредно  економски  савет  једногласно  усвојио  на
седници Савета одржаној дана 10.5.2013. године.

II Налаже  се  Управи  за  привреду,  одрживи  развој  и  заштиту  животне
средине – Одсеку за одрживи развој  и Канцеларији за локално - економски развој
да  поступе  у  складу  са  Закључком  Привредно  –економског  савета  број
1282/2013-03 од 5.9.2013. године.

Образложење

Привредно економски Савет,  као стално радно тело Градског  већа града
Ниша,  донело  је  на  седници  одржаној  дана  10.5.2013.  године  Закључак  број
1282/2013-03 и у складу са чланом 22 став 3 Пословника о раду Градског већа
града Ниша доставило га на разматрање Градском већу.

Наведеним закључком се предлаже да Управа за привреду, одрживи развој
и  заштиту  животне  средине - Одсек  за  одрживи  развој   доставља
Привредно-економском  савету  кварталне  извештаје  о  реализацији  Програма
развоја Града за 2013. годину, као и да Канцеларија за локално - економски развој
доставља  Привредно-економском  савету  податке  о  идентификацији
инвестиционих локација којима располаже.

С обзиром на то да је Привредно - економски савет радно тело које  прати
спровођење  планова  и  програме  локално-економског  развоја,  даје  иницијативе
везане  за  економски  развој  и  мишљења  о  приоритетним  пројектима  локалног
економског  развоја,  прати  активности  на  промовисању привредних  потенцијала
Града и разматра стратегије економског развоја, Градско веће прихвата Закључак
број 1282/2013-03 од 5.9.2013. године и упућује га Управи за привреду, одрживи
развој  и  заштиту  животне  средине   и  Служби  за  послове  Градоначелника  –
Канцеларији за локално економски развој на даљу реализацију.

ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: Управи за привреду, одрживи развој и заштиту
животне средине, Служби за послове градоначелника – Канцеларији за локално
економски развој и архиви Градског већа.

Број: 1332-15/2013-03
Датум, 19.09.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



 

Република Србија
Град Ниш
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Привредно-економски савет

______________________________________________________________________
Број: 1182/2013-03
Датум: 05.09.2013.

На  основу  члана  22  Пословника  о  раду  Градског  већа  града  Ниша
(''Службени  лист  Града  Ниша''  број  1/2013),  Привредно-економски  савет,  на  2.
седници одржаној дана 10.5.2013. године, доноси:

ЗАКЉУЧАК

I Потребно је да  Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине - Одсек  за  одрживи  развој   доставља  Привредно-економском  савету
кварталне извештаје о реализацији Програма развоја Града за 2013. годину.

II Потребно  је  да  Канцеларија  за  локално  -  економски  развој  достави
Привредно-економском савету податке о идентификацији инвестиционих локација
којима располаже.

III  Задужује  се проф. др Зоран Аранђеловић, као представник Економског
факултета  у  Нишу,   да  Привредно-економском  савету  достави  податке  о
инвестиционим локацијама којима располаже Економски факултет, а о којима је
обавестио чланове Привредно-економског савета на седници одржаној 10.5.2013.
године.

Све  податке  треба  достављати  превасходно  у  електронском  облику
председнику Привредно-економског савета  доц.др Игору Младеновићу на е-мајл
адресу igor.mladenovic@eknfak.ni.ac.rs,  ради  разматрања  и  на  е-мајл  адресу
контакт особе за рад са Привредно-економским саветом - Снежана Петровић, из
Службе за послове Градског већа, е-мајл: petsnezana@gu.ni.rs ради достављања
осталим члановима Привредно-економског савета.

Податке  у  писаном  облику,  уколико  је  то  неопходно,  треба  достављати
преко  Службе  за  послове  Градског  већа,  са  назнаком  да  су  упућени
Привредно-економском савету.

Закључак  доставити:  начелнику  Управе  за  привреду,  одрживи  развој  и
заштиту животне средине; Служби за послове Градоначелника - Канцеларији за
локално економски развој; и архиви Градског већа.

Председник
Привредно-економског савета

__________________________
доц.др Игор Младеновић
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