Меморандум о сарадњи ЈКП
„Медијана“
и
Народног
универзитета у Нишу

У холу Градске куће,

потписан је Меморандум о сарадњи између

ЈКП „Медијана“ и Народног универзитета у Нишу, двеју успешних
институција, чији је оснивач Град Ниш.
Предмет споразума је међусобна сарадња потписника у области
размене искустава, информација, као и заједничког учествовања
у пројектима у интересу обе стране споразума.
Потписници су се споразумели да ће по принципу реципроцитета:
Благовремено учинити јавним и међусобно доступним информације
о својим плановима, програмима, пројектима и активностима у
области стручног оспособљавања
Организовати обуке стручног оспособљавања за запослене у ЈКП
Медијана
из различитих области рада, а према исказаним
потребама и могућностима;
Сарађивати у планирању, креирању и спровођењу пројеката од
обостраног интереса за потписнице споразума.

Пријем за глумца Гојка Митића

У Градској кући уприличен је пријем за Гојка Митића чувеног
глумца немачких вестерн филмова који је током шездесетих и
седамдесетих био велика звезда европског филма.
Mитић је у Нишу специјални гост филмских сусрета,а у вип
салону разговарао је са замениким градоначелника проф.др
Милошем Банђуром и већницом Јеленом Митровском.
Гојко је каријеру започео у источној Немачкој где је тумачећи
улоге славних индијанских поглавица стекао велику славу.
Уврштен је и међу 300 позанатих личности које су обележиле
историју 20 века у Немачкој.
Рођен у Стајковцу код Лесковца ,Гојко Митић је каријеру глумца
почео случајно тако што је на снимању немачког вестерна у
Србији изабран за дублера.
И данас се бави филмом ,глумио је недавно у филму Балканска
међа ,док у Берлину има своје позориште на отвореном где се
током извођења представа окупи и до 8 хиљада гледалаца.

Састанак са представницима
УНДП-а и УНХЦР-а у Србији
У Градској кући у Нишу градоначелник Ниша Дарко Булатовић
разговарао је са представницима УНДП-а и УНХЦР-а у Србији о
помоћи које ове организације могу да пруже граду у реализацији
пројеката од посебног значаја за националне мањине.
Састанку су присутвовали и представници Ромске заједнице у
Нишу као и ресорна већница Тијана Ђорђевић Илић и помоћник

градоначелника Горан Милосављевић.
Градоначелник Булатовић је истакао отвореност Града Ниша за
све пројекте којима би се учинио квалитетнијим живот мањински
заједница и да је до сада са страним невладиниморганизацијама
остваривана одлична сарадња.
Посебно је подвучена подршка коју Влада Републике Србије пружа
граду последњих неколико година уз констатацију да је Ниш
постао велико градилиште ,али и плодно тле за имплементацију
добрих идеја из најразличитијих области.
Стална представница УНДП-а у Србији Франсин Пикап захвалила
се на пријему и посебно истакла велико искуство које УНДП има
у реализацији пројеката .Она је посебно апострофирала
лабораторију за убрзавање пројеката ,јединствен начин у
пружању помоћи код реализације различитих
пројеката ,који
постоји у 60 земаља у свету.
Иначе, стратешки план УНДП -афокусиран је на кључне области,
као што су смањење сиромаштва, демократско управљање, изградња
мира, климатске промене и ризик од катастрофа и економске
неједнакости. УНДП пружа подршку владама да интегришу циљеве
одрживог развоја у њихове националне развојне планове и
политике.
Постизање циљева одрживог развоја подразумева партнерство
влада, приватног сектора, цивилног друштва и грађана како би
се будућим генерацијама обезбедило боље животно окружење.
Шеф Агенције УН за избеглице (УНХЦР) у Србији Ханс Фридрих
Шодер изразио је задовољство напретком у области збрињавања
избеглица кроз већ постојеће програме и најавио наставак
подршке Влади Србије,цивилном сектору и локалним самоуправама
у решавању кључних проблема избеглих лица.

КРЕНУЛИ РАДОВИ У ВОЈВОДЕ
МИШИЋА,
ЈАДРАНСКОЈ,
НИШАВСКОЈ……

Ових дана отпочели су радови на рехабилитацији коловоза и
уређењу тротоарских површина у три нишке улице. Ради се
коловоз у улици Војводе Мишића од раскрснице са улицом 9.
бригаде до Душанове. На тој деоници, поред замене асфалтног
слоја на коловозу биће замењени ивичњаци и уређена паркинг
места, док ће тротоари са обеју страна бити поплочани бехатон
плочама. У наредној фази, следи реконструкција и другог дела
исте саобраћајнице од раскрснице код Црвеног певца до кружног
тока на Булевару Немањића. У том делу улица ће бити проширена
за још једну коловозну траку, а планирана је и изградња
тротоара код Ватрогасног дома, који тренутно недостаје.
Почело се са радовима и у Јадранској улици код ауто пијаце и
Нишавској улици, а у наредних неколико дана машине и радници
ући ће и у суседне, улице Краља Милутина и Воје Ринчића. У
свим тим улицама рехабилитује се коловоз, а на местима где
недостаје биће изграђени и тротоари.
”Циљ нам је да уредимо читаву Јагодин Малу и учинимо је много
лепшом, али и безбеднијом за кретање пешака”, рекао је
Градоначелник Дарко Булатовић обилазећи градилишта.
Он је
додао да ће следећа на реду бити Пантелејска улица којој је
неопходна реконструкција у делу од раскрснице са улицом
Косовке девојке до семафора код бившег Нитекса.

ПОЧЕЛИ 54. ФИЛМСКИ СУСРЕТИ
Традиционалним свечаним пријемом у Градској кући, дефилеом
црвеним тепихом до Тврђаве, а потом и свечаном предајом
кључева Града глумцима отпочео је 54. Фестивал глумачких
остварења домаћег филма – Филмски сусрети у Нишу.
Предајући кључеве Ниша председници овогодишњег жирија Нели
Михајловић на Летњој позорници у Нишкој тврђави, градоначелник
Дарко Булатовић поручио је да у овом случају народна изрека
”сваког госта 3 дана доста” не важи.
”Нишлијама је
мало и седам дана када су у питању српски
глумци. И 54 године су мало, колико траје овај фестивал и
надам се да ће трајати заувек”, поручио је Градоначелник.
У оквиру свечаности Отварања филмских сусрета глумици Горици
Поповић уручена је и награда за животно дело Павле Вујисић, а
плакету и слику, портрет прослављеног великана
српског и
југословенског глумишта добитници је уручио
уметнички
директор Филмских сусрета и председник Удружења глумаца Србије
Владан Живковић.
Након церемоније отварања и традиционалног ватромета,
приказана су и прва два филма из програма овогодишњег
фестивала. То су ”Делиријум Тременс” редитеља Горана Марковића
и филм ”Режи” Косте Ђорђевића.
У такмичарском програму фестивала је укупно 12 филмова који
ће и конкурисати за 8 глумачких награда. Свечано затварање
фестивала и додела награда је 30. августа, када ће ревијално
бити приказани пилот епизода друге сезоне Сенки над Балканом и
документарни филмови ”Куде је тај Ниш” и ”Последњи Ју филмски
романтик”.

НАСТАВЉЕН ТРЕНД РАСТА НИШКОГ
АЕРОДРОМА

На конференцији за новинаре одржаној у Градској кући у Нишу
истакнута је улога и значај Аеродрома Ниш у свету авијације ,
али и значај Града Ниша као регионалног центра Србије.
Градоначелник Дарко Булатовић, као и директор ЈП Аеродроми
Србије Михајло Здравковић и аеродрома Константин Велики Душан
Кнежевић нагласили су да позитивни трендови раста броја авио
линија, путника и робе превезене у карго саобраћају потврђују
да је одлука о сарадњи са Владом Србије и ресорним
министарством и државним институцијама била оправдана и
исправна.
”Критике да желимо да затворимо нишки Аеродром и да отерамо
лоу кост компаније једноставно су се показале као политиканске
и потпуно нетачне. Долазак националног авио превозника који је
отворио 12 нових линија, не само да није и неће отерати друге
авио компаније из Ниша, већ је изазвао потпуно супротан
ефекат. Путника је све више, а и линија, што доказује и Рајан
Ер који ће 8. новембра почети да лети из Ниша и за Малту”,
рекао је Булатовић.
Директор Аеродрома Србије Михајло Здравковић каже да се
последњих месеци јасно показује да су постојећи капацитети
аеродрома у сваком смислу превазиђени и да се брзо мора
повећати број запослених, као технички капацитет за прихват
авиона на чему се већ интензивно ради. Поред тога, он је
најавио и реконструкцију и значајно проширење пристанишне

зграде, како би се путницима омогућио већи комфорт и много
бољи услови боравка на аеродрому.
Да је увођењем нове авио линије из Ниша до Малте потврђен
тренд развоја авиосаобраћаја, истакао је и директор
Константина Великог Душан Кнежевић који је нагласио да је само
у јулу више од 35 000 путника прошло кроз нишки аеродром и да
ће, судећи по садашњим показатељима, у августу тај број бити
око 50 000.
Он је додао да, поред 12 авио линија Ер Србије и нове линије
Рајан Ера до Малте, и Виз Ер појачава динамику летова са 2 на
4 ка Малмеу од априла наредне године.
”Поред доласка нових авиокомпанија нове летове уводе и
авиокомпаније са којима имамо дугогодишњу сарадњу што доказује
да развој авио саобраћаја у овој ваздушној луци има позитивни
тренд раста, и да ће пројекција од око 420 000 путника на
годишњем нивоу у 2018. години бити и остварена”, рекао је
директор Кнежевић.

Град Ниш са 210 Европских
Градова
У
БОРБИ
ПРОТИВ
КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА
Град Ниш се придружио групи 210 градова широм Европе, који
представљају 62 милиона грађана, чији градоначелници и челници
захтевају да Европски савет и државе чланице интензивирају
посвеђеност ЕУ борби против климатских промена, да покажу
лидерство на глобалном нивоу и амбициозним приступом предводе

брз напредак у примени Климатског споразума из Париза (Paris
Agreement). Отворено писмо, које су потписали челници градова
из 21 државе – чланице ЕУ и 7 суседних земаља, објављено је
уочи конференције „Будућност Европе“ која је одржана у Сибиу,
Румунија
(https://energy-cities.eu/policy/cities-call-for-a-more-sustai
nable-and-equitable-european-future/).
Њихови захтеви укључују: развијање праведне и инклузивне
европске дугорочне климатске стратегије која ће појачати
отпорност на климатске промене и обезбедити да се нивои
емисије штетних гасова више него преполове до 2030. године у
односу на максимално достигнуте вредности до 2020. године и
достигну нулту нето емисију
до 2050. године; унапређење
климатских и енергетских циљева ЕУ до 2030. године и циљева
утврђених на националном нивоу како би се обезбедила брза,
праведна и на климатске промене отпорна енергетска транзиција
у складу са горе наведеним циљевима; усклађивање наредног
дугорочног буџета ЕУ са овом стратегијом, елимисање субвенција
за фосилна горива и позиционирање климатских активности као
приоритетних у свим програмима финансирања; обавезивање свих
земаља – чланица ЕУ да успоставе обавезујуће нулте нето циљеве
смањења емисије и остале горе наведене циљеве.
„Као Градоначелник Ниша изузетно сам поносан да своје име
додам овом писму које потписују градоначелници из целе
Европе“, рекао је Дарко Булатовић, Градоначелник Ниша. „Наши
грађани имају исте бриге као и грађани целе Европе, за своју
децу и за њихову будућност. Град Ниш је спреман да предводи
својим примером енергетску транзицију ка угљеничко неутралној
будућности, али потребна нам је подршка наше владе и са свих
нивоа ЕУ да бисмо осигурали достизање ових амбициозних, али
неопходних циљева. “

ПРИЈЕМ ЗА АМБАСАДОРА ШВЕДСКЕ
Градоначелник Дарко Булатовић разговарао је у Градској кући са
Амбасадором Краљевине Шведске у Србији Њ.Е. Јаном Лундином о
унапређењу сарадње и даљем развоју билатералних односа.
Како је оцењено у срдачном и пријатељском разговору, досадашња
сарадња је била одлична, посебно у домену културе и заштите
животне средине, што се нарочито односи на пројекат изградње
Постројења за прераду отпадних вода, које са скоро 50 милиона
Евра финансира Европска Унија, а реализује шведска државна
агенција СИДА.
Градоначелник Булатовић и амбасадор Лундин, истакли су и
важност одржавања 3 авио линије из Ниша ка градовима у
Шведској, и то престоници Штокхолму и Малмеу, а однедавно и
Гетеборгу. То ће, како је рекао Амбасадор Лундин, бити од
велике користи пре свега за бројну српску дијаспору у овој
скандинавској земљи, али и за туристе из Шведске који желе да
упознају и овај део Европе, а захваљујући богатом наслеђу овог
дела Србије, али и бројним атрактивним догађајима и
фестивалима, попут управо завршеног Нишвилле-а, њих ће бити
сигурно све више.
Обострано је оцењено и да унапређење ваздушног, али и свих
осталих видова саобраћаја, значајно повећава капацитете Ниша и
овог дела Србије у привлачењу нових инвеститора из ове
пријатељске земље, што ће, како је договорено, бити у фокусу
будуће сарадње Ниша и амбасаде Краљевине Шведске.

ПЕТ И ПО МИЛИОНА ДИНАРА ЗА
ПРОЈЕКТЕ ЗА МЛАДЕ
Поводом обележавања Међународног дана младих – 12. августа, у
Градској кући у Нишу свечано су уручени Уговориа о финансирању
и суфинансирању пројеката за младе у 2019. години, који се
финансирају по Јавном конкурсу који спроводи Град Ниш, односно
Секретаријат за омладину и спорт.
Представницима 18 невладиних организација И удружења ћији су
пројекти, по оцени независне стручне комисије, оцењени као
најбољи, Уговоре су уручили Градоначелник Ниша Дарко Булатовић
И Бранислав Качар, члан Градског већа ресорно задужен за
омладину и спорт
Градоначелник је поручио да ће брига за младе И њихову
будућност увек бити у фокусу ове градске власти.
‘’Улагање у будућност, у младе, у њихово образовање, науку,
спортске активности, је медју нашим приоритетима. Управо зато
И градимо Научно-технолошки парк, нову Ламелу Електронског
факултета, завршавамо давно започети Студентски дом, улажемо у
опремање И реконструкцију зграда основних И средњих школа.
Управо зато И објављујемо овакве конкурсе, И опредељујемо
значајна средства за младе И њихове пројекте. И то ћемо чинити
И убудуће’’, рекао је градоначелник Булатовић.
Иначе, ове године одобрено је финансирање 18 пројеката за
младе у укупном износу од 5.500.000 динара који се финансирају
са позиције Секретаријата за омладину и спорт. Јавни Конкурс
за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2019.
години расписан је за пројекте из тематских области у складу
са циљевима наведеним у Стратегији за бригу о младима Града
Ниша 2015-2020 и Локалном акционом плану за младе Града Ниша
2015-2020. Приоритетне области Конкурса су биле култура и
квалитет провођења слободног времена и запошљавање.

Čestitka Gradonačelnika Niša
povodom Kurban Bajrama
Gradonačelnik Niša Darko Bulatović čestitao je Kurban bajram
svim vernicima islamske veroispovesti.
“Svim građanima islamske veroispovesti upućujem najsrdačnije
čestitke povodom velikog praznika. Kurban bajrama. Neka Vas
ovaj praznik podseti na značaj solidarnosti, tolerancije i
razumevanja, a u domove unese mir, zdravlje i radost, kao i
slogu i poštovanje sa porodicom, komšijama i prijateljima.
I ne zaboravite da je čovek čoveku najveći dar od boga”,
poručio je gradonačelnik Niša uz tradicionalni pozdrav :
“Bajram šerif mubarek olsun! ”

