
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 Иницијативу Привредно - економског савета,
број 1284/2013-03 од 5.9.2013. године, да се покрене поступак укључивања града Ниша
у  процес  ресертификације  општина  са  повољном  пословном  климом  (НАЛЕД-ов
програм сертификације),  коју је Савет једногласно усвојио на седници одржаној дана
10.5.2013. године.

II Налаже  се  Служби  за  послове  градоначелника  -  Канцеларији  за
локално-економски развој, да размотри Иницијативу Привредно - економског савета  да
се покрене поступак укључивања града Ниша у процес ресертификације општина са
повољном  пословном  климом  и  да,  уколико  постоје  могућности  и  потреба  за
реализацију  исте,  у  сарадњи  са  Управом  за  привреду,  одрживи  развој  и  заштиту
животне  средине,  припреми  неопходне  акте  и  достави  их  на  даљу  надлежност
Градском већу и Градоначелнику.

Образложење

Привредно - економски Савет, као стално радно тело Градског већа града Ниша,
усвојило је, једногласно, на седници одржаној дана 10.5.2013. године Иницијативу да се
покрене  поступак  укључивања  града  Ниша  у  процес  ресертификације  општина  са
повољном пословном климом (НАЛЕД-ов програм сертификације).

У складу са чланом 22 Пословника о раду Градског већа града Ниша Привредно -
економски савет доноси иницијативе и доставља их Градском већу,  Градоначелнику
или Скупштини града ради предузимања радњи из њихових надлежности.

Привредно-  економски  савет  је  мишљења  да  град  Ниш  треба  да  поседује
сертификат  НАЛЕД-овог  програма  сертификације  и  из  тог  разлога  је  предложио
Градоначелику  и  Градском  већу  да  код  надлежних  органа  покрену  поступак
укључивања града Ниша у процес ресертификације градова са повољном пословном
климом.

Из наведених разлога Градско веће упућује Иницијативу Привредно - економског
савета,  број 1284/2013-03 од 5.9.2013. године Канцеларији за локално-економски развој
и Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине на даљу надлежност.

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

Број: 1332-17/2013-03
Датум, 19.09.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



 

Република Србија
Град Ниш
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Привредно-економски савет

______________________________________________________________________
Број: 1284/2013-03
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, упућује следећу:

ИНИЦИЈАТИВУ

Предлаже  се  Градоначелнику  града  Ниша,  као  лицу  које  представља  и
заступа Град, да преко надлежних органа Града, покрене поступак укључивања
града Ниша у НАЛЕД-ов програм сертификације.

Привредно-економски савет је мишљења да је потребно да Град поседује
сертификат НАЛЕД-овог програма сертификације.

Образложење

Програм  сертификације  је  инструмент  који  омогућава  оцену  квалитета
локалних заједница везаних за њихове инвестиционе могућности, иницијативе за
привлачење инвестиција и програме накнадне бриге о бизнису које пружају.

Поседовање  сертификата  ствара  сигурност  и  повољније  мишљење  код
потенцијалних инвеститора, а град Ниш сврстава у повољни пословни амбијент,
повољан за улагања и ново инвестирање.

Привредно-економски  савет  сматра  да  је  потребно  да  град  поседује
сертификат НАЛЕД-овог програма сертификације.

Из  наведеног  разлога,  Привредно-економски  савет  предлаже
Градоначелнику да  код  надлежних  органа  покрене  поступак  укључивања града
Ниша у НАЛЕД-ов програм сертификације.

Председник
Привредно-економског савета

__________________________
доц.др Игор Младеновић




