На основу члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008 и 143/ 2016), члана 72 Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени
лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/ 2016) Градско веће Града
Ниша и члана 12 Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала
(„Службени лист Града Ниша“, број 125/2008) нa седници одржаној дана 10.03.2017.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

I
Град Ниш приступа изради Стратегије безбедности Града Ниша за период 2017 2020. године.
II
Циљ израде Стратегије безбедности је обезбеђивање и подизање нивоа сигурности
становништва и целокупне локалне заједнице.
III
Носилац израде и имплементатор је Град Ниш и Савет за безбедност Града Ниша,
године, уз подршку Мисије ''ОЕБС''-а у Србији. За реализацију Стратегије безбедности
задужена је Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша
IV
Стручне и административне послове за потребе Савета за безбедност Града Ниша
обавља Служба за послове Градоначелника.
V
Градоначелник Града Ниша ће донети решење о формирању радних група за
реализацију израде Стратегије безбедности Града Ниша 2017-2020. године.

Образложење

Обзиром да је Стратегија безбедности Града Ниш донета 2010. године са важењем
до краја 2015. године, приступа се изради нове Стратегије безбедности за период 2017. до
2020. године.
Циљ израде Стратегије безбедности Града Ниша је дугорочно планирање заједничког
рада државних органа, привреде, удружења грађана, медија и самих грађана на изградњи
безбедног окружења.
Савет за безбедност Града Ниша је образован решењем Градоначелника Града Ниша
бр. 3181/2016-01 од 30.09.2016. ради разматрања и проучавања питања везаних за
превенцију безбедносних ризика на територији града Ниша.

Стратегија безбедности Града Ниша треба да обезбеди синергетско деловање свих
актера безбедносног партнерства у заједници. Стратегија ће садржати процену стања
безбедности у Граду Нишу, процену постојећих капацитета, приоритетне правце деловања
и развоја безбедности у заједници, са конкретним мерама и акцијама и то кроз следеће
области:
1. Економска безбедност - област која појашњава у којој мери је појединцу омогућено
да оствари приход својим радом
2. Безбедност хране – област која појашњава у којој мери је појединцу омогућено да
дође до исправне хране
3. Здравствена безбедност - област која појашњава у којој мери је појединац у
здравственом ризику у заједници и у којој мери му је омогућено да дође до
адекватне здравствене заштите
4. Безбедност животне средине - област која појашњава који је квалитет животне
средине у ком појединац живи и у ком је ризику од загађене средине, елементарних
непогода и/или ванредних ситуација.
5. Лична безбедност - област која појашњава ризик за физичку безбедност појединца
6. Политичка безбедност – област која обухвата опасност од репресивних мера при
чему постоји могућност угрожавања и кршења људских права.
7. Информациона безбедност – област која обухвата опасност од нарушавања
тајности, интегритета, расположивости, аутентичности или непорецивости
података.
У складу са наведеним областима биће формиране радне групе састављене од
релевантних представника институција и појединаца.
Израдом Стратегије безбедности Града Ниша допринеће се подизању безбедности и
квалитета живота у Граду Нишу, па је сходно изнетом одлучено као у изреци овог решења.

Број: 311-14/2017-03
У Нишу, 10.03.2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић

NACRT PLANA AKTIVNOSTI za IZRADU STRATEGIJE ZA BEZBEDNOST GRADA NIŠA
Proces strateškog planiranja podržava Misija OEBS-a u Srbiji kroz stručnu pomoć, finansiranje i organizaciju planiranih aktivnosti u saradnji sa
gradonačelnikom Niša i Savetom za Bezbednost
Vremenski okvir

1

Zadaci

25.01.2017.02.02.2017.
Definisanje
procesa
strateškog
planiranja

02.02.2017.17.02.2017.

Analiza konteksta

23.02.2017. i
2
24.02.2017.
Identifikovanje
strateških
prioriteta
(dvodnevna
radionica sa
Savetom)

25.02.2017.17.03.2017.
Procena
kapaciteta i
specifične analize
konteksta

29.03.2017. 3
31.03.2017.
Definisanje
strateških ciljeva i
očekivanih
rezultata
(trodnevna
radionica sa
Savetom u)

01.04.2017.30.04.2017.

Strateški ciljevi,
rezultati i
indikatori za
ciljeve i rezultate
definisani.
Tokom
trodnevnog
susreta
procenjuju i
odlučuju se za
pravce delovanja
u naredne 3
godine.
Priprema
sastanke i
posreduje u
komunikaciji.
Priprema radne
materijale.

Prvi nacrt
trogodišnje
strategije za
bezbednost
izrađen.

Konstruktivne
kritike i dopune
prvog nacrta
strategije za
bezbednost.

Finalni nacrt
strategije za
bezbednost
pripremljen za
usvajanje.

Obezbeđuju
podatke, daju
komentare na
segmente
dokumenta iz
njihovog resora,
odobravaju nacrt.

Učestvuju na
javnim
raspravama,
obrazlažu
izrađeno i
zastupaju buduću
implementaciju.

Predstavljaju i
zastupaju
pripremljenu
strategiju.

Izrada nacrta
Strategije
bezbednosti

03.05.2017.05.06.2017.

Javne rasprave

05.06.2017.20.06.2017.

Finalizacija
Strategije
bezbednosti

DETALJI
Očekivani rezultati

Identifikovane
dosadašnje
strategije i stanje
u zajednici.

Definisane
strateške mete.

Revidirane
strateške mete.

Tokom
dvodnevnog
susreta rezimiraju
analizu konteksta
i odlučuju se za
prioritetne
probleme u
zajednici.

Prikupljaju
dodatne podatke,
analiziraju
kapacitete i
izveštavaju o
stanju u svom
resoru.

Aktivnosti članova i
članica Saveta za
bezbednost (SB)

Odlučuju na
osnovu predloga.

Prikupljaju
podatke i
izveštavaju o
stanju u svom
resoru.

Administrativna
podrška/sekretarijat
Saveta za
bezbednost (SB)

Priprema
sastanke i
posreduje u
komunikaciji.

Prikuplja,
povezuje,
prosleđuje i
arhivira podatke.
Priprema radne
materijale.

Priprema
sastanke i
posreduje u
komunikaciji.

Predlaže način
izrade i oblik
strateškog plana.
Facilitira proces
odlučivanja.

Predlaže način
prikupljanja
podataka i
pomaže u
objedinjavanju
pregleda

Priprema susret,
informiše o
mogućnostima i
predlaže korake u
diskusiji. Facilitira
proces
odlučivanja.

Aktivnosti konsultanta
OEBS-a

1

Dogovorena
metodologija,
uloge, ovlašćenja
i resursi.

Prikuplja,
povezuje,
prosleđuje i
arhivira podatke.
Priprema radne
materijale.
Predlaže način
prikupljanja
podataka i
pomaže u
objedinjavanju
pregleda.
Facilitira proces
odlučivanja.

Priprema susret,
informiše o
mogućnostima i
predlaže korake u
diskusiji. Facilitira
proces
odlučivanja.

Radna verzija, usklađivanje i konačna verzija na sastanku Saveta za bezbednost Grada Niša početkom februara 2017. godine
Dva puna radna dana, preporučeno organizovati van Niša najmanje jednu od dve planirane radionice
3
Tri puna radna dana, preporučeno organizovati van Niša najmanje jednu od dve planirane radionice
2

Priprema
dokument na
osnovu materijala
nastalih u
prethodnim
koracima.
Pruža podršku
kroz predlaganje
formata, koraka u
procesu, povratne
informacije o
postignućima
tokom pripreme
dokumenta.

Priprema učešće
SB-a i posreduje
u komunikaciji.

Učestvuje po
pozivu SB-a/po
potrebi.

Priprema finalni
nacrt i
dokumentaciju
potrebnu za
usvajanje
strategije.
Pruža podršku u
izradi finalnog
nacrta kroz
povratne
informacije o
postignućima
tokom izrade
dokumenta.

NACRT PLANA AKTIVNOSTI ZA PODRŠKU SAVETU ZA BEZBEDNOST GRADA NIŠA U POGLEDU KOMUNIKACIJE SA JAVNOSCU

i

PROJEKAT SPROVODI MEDIA I REFORM CENTAR NIŠ uz finansijsku podršku Misije OEBSA-a u Srbiji
Vremenski okvir

Zadaci

i

februar - jun
Konsultativni
sastanci sa
članovima i
članicama SB-a i
razvoj strategije
komunikacije

mart (2 dana)

maj (2 dana)

februar - jun

mart - jun

mart-april

mart - jun

Trening u oblasti
odnosa sa javnošću
(za članove i članice
SB-a i/ili druge
imenovane osobe za

Trening u oblasti
odnosa sa javnošću
za članove i članice
SB-a

Informativna
kampanja

Kampanja na
društvenim mrežama
(fejsbuk, tviter,
jutjub)

Izrada veb
prezentacije Saveta
za bezbednost

Javne diskusije

Radna verzija, usklađivanje i konačna verzija na sastanku Saveta za bezbednost Grada Niša početkom februara 2017. godine

