“Локализација циљева одрживог
развоја – остварење Агенде
2030”
У Градској кући у Нишу одржана је Конференција под називом
„Локализација циљева одрживог развоја – остварење Агенде
2030“, коју организује Кабинет министарке без портфеља
задужене за демографију и популациону политику проф. др
Славице Ђукић Дејановић, у сарадњи са Немачком развојном
сарадњом и Сталном конференцијом градова и општина – Савезом
градова и општина Србије.
У уводном делу конференције у име Града Ниша присутне су
поздравили начeлница Нишавског округа Драгана Сотировски и
председник Скупштне Града Ниша мр Раде Рајковић.
О кокретној локализацији циљева одрживог развоја у својој
презентацији говорила је министарка без портфеља проф.др
Славица Ђукић-Дејановић.
Ова активност за циљ има допринос подизању свести о Агенди
2030 и локализацији циљева одрживог развоја , а кроз
повезивање са локалним стратегијама и другим планским
документима.
Посебан значај има праћење индикатора одрживог развоја на
нивоу јединица локалне самоуправе и сарадња између локалних
самоуправа и невладиних организација на остваривању циљева
одрживог развоја.
Циљеви одрживог развоја представљају универзални позив на
деловање ради искорењивања сиромаштва, заштите животне средине
и обезбеђивања мира и просперитета за све, а заснивају се на
успеху миленијумских циљева развоја.

Одрживи развој се заснива на садејству економског, социјалног
и еколошког аспекта, те је остварење свих 17 циљева одрживог
развоја узајамно повезано и на локалном нивоу подразумева
партнерство локалних самоуправа, цивилног и приватног сектора,
као и грађана.

Међународна конференција о
економској сарадњи Русије и
држава Балкана

Данас је у Регионалној привредној комори у Нишу одржана
Међународна конференција “Могућности за ширење економске
сарадње између Русије и земаља Балканског полустрва у оквиру
тренутне политичке ситуације” у организацији
БалканскоРуског економског форума.
На овој конференцији своја мишљења изложиће 28.експерата у
области међународне сарадње и економије,а присутни су и
Алексеј Владимирович Курињиј посланик Државне думе Руске
федерације као и Димитриј Стадник,представник трговинског
представништва Русије у Србији.
У име Града Ниша присутне је поздравио заменик градоначелника
проф.др Милош Банђур,који је истакао важност оваквих скупова и
значаја унапређења економске сарадње са Русијом.Према његовим
речима привредна размена Русије и Србије премашује 3 милијарде
долара,што говори о важности даљег развоја овог економског

сегмента.
Овај скуп подржао је фонд “Горчакова”Министарства спољних
послова Русије као и Град Ниш и РРА Југ.

