На основу члана 56 став 1 тачка 1 Статута Града Ниша (''Службени лист Града
Ниша'', бр. 88/08) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(''Службени лист Града Ниша'', број 101/2008 и 4/2009),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 21.05.2009. године,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Утврђује се Предлог одлуке о приступању Града Ниша Лиги
историјских градова (''League of Historical Cities'').
II
Предлог одлуке доставља се председнику Скупштине Града Ниша
ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.
III
За представника предлагача по овом предлогу, на седници
Скупштине Града Ниша, одређује се Миодраг Радовић, члан Градског већа.
Број: 706-12/2009-03
У Нишу, 21.05.2009.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник
мр Милош Симоновић

На основу члана 13. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'' број 129/2007) и члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града
Ниша'' број 88/2008),
Скупштина Града Ниша, на седници од __________2009. године, донела
је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ГРАДА НИША ЛИГИ ИСТОРИЈСКИХ ГРАДОВА

''League of Historical Cities''
Члан 1
Град Ниш приступа Лиги историјских градова ''League of Historical Cities''.
Члан 2
Циљ приступања Лиги историјских градова јесте међународна промоција
историјског и културног наслеђа Града Ниша, као и успостављање сарадње са
другим градовима чланицама.
Члан 3
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да, у име Града Ниша поднесе
приступна акта Лиги историјских градова.
Градоначелник Града Ниша представљаће и заступаће Град Ниш у Лиги
историјских градова.
Члан 4
Средства потребна за реализацију ове одлуке обезбеђују се у буџету
Града Ниша.
Члан 5
Одлуку објавити у ''Службеном листу Града Ниша''.
Број: ____________
У Нишу, _________ 2009.године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Миле Илић

Образложење
Лига историјских градова је међународна организација која окупља 78
градова из 52 земље, постоји од 1987. године, а седиште Секретаријата
организације је у Кјоту – Јапан.
Чланови су градови који имају богату и репрезентативну историју а
окупљени су у оквиру ове организације са циљем да своје историјско и културно
наслеђе промовишу, јачају своје међусобне везе у циљу превазилажења
расних, етничких и религиозних разлика и зближавања свих народа света.
Препознајући историјске вредности нашег града као једног од најстаријих
градова на Балкану, Лига историјских градова нам се обратила позивом за
приступање и стицање својства пуноправног члана, уз обавезу плаћања
годишње чланарине од 100 USD (сто америчких долара).
Ценећи суштинско опредељење ове организације ка очувању историјског
блага и тековина различитих градова са свих континената, као и чињеницу да
би приступањем овој организацији Град Ниш био први град члан из Србије који
би на овај начин могао да афирмише своју богату историју као туристички
потенцијал, Градско веће Града Ниша предлаже да Град Ниш приступа Лиги
историјских градова ''League of Historical Cities''.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
Председник
мр Милош Симоновић

