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Препоруке Конференције
''Ка интегралном локалном развоју Ниша''
Поштовани,
Као што сте упознати, Град Ниш је, 30. јуна 2006. год., уз подршку УН-ХАБИТАТ
СИРП Програма и Владе Републике Италије и у сарадњи са Министарством за капиталне
инвистиције РС, организовао Конференцију ''Ка интегралном локалном развоју Ниша''.
Циљ Конференциjе је био да се подстакне активно учешће и отворена дикусија свих
актера о кључним темама везаним за локални и регионални развој. Учесници су били
представници локалне управе, локалних, републичких и регионалних институција и
организација, факултета, невладиног сектора и остали.
На Конференцији је представљена општа слика тренутног стања планирања развоја
Града, кроз истраживање релевантних локалних и националних стратешких докумената, те
мапирање постојећих пројеката и институција које их спроводе. Анализиране су тематске
области окружења, економије, друштва, управљања и информационо-комуникационих
технологија. Један од значајних резултата овог истраживања је и указивање на неопходност
координације свих актера који активно учествују у развоју Ниша.
Учесници Конференције сложили су се око следећих препорука:
-неопходно је значајније активирање свих релевантних институција у функцији
развоја, њихово повезивање, размена информација и договор око заједничког деловања;
-неопходно је израдити СВЕОБУХВАТНУ СТРАТЕГИЈУ са заједничком визијом,
која ће дефинисати будуће правце развоја Града;
-процес на изради стратегије координисало би посебно оформљено тело (савет),
састављено од представника јавног, приватног и цивилног сектора;
-имплементација стратегије захтева промоцију локалног развоја кроз одговарајуће
институционалне канале;
-за реализацију наведених активности и имплементацију стратегије потребно је
обезбедити средства кроз локални буџет, као и посредством домаћих и страних
финансијских извора.
У циљу остваривања ових препорука градске власти ће преузети неопходне кораке, и
у сарадњи са одговарајућим институцијама, инсистирати на њиховој реализацији. На тај
начин ће се обазбедити да позитиван утицај Конференције допринесе делотворном
планирању развоја Града Ниша.
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Напомена:
Публикација ''Допринос процесу планирања интегралног локалног развоја Ниша'' доступна
је на српском и енглеском језику на веб сајту Града Ниша www.nis.org.yu и УН ХАБИТАТ-а
у Србији www.unhabitat.org.yu

