Потписан Протокол о сарадњи
између Града Ниша и Основног
и Вишег суда у Нишу
У Градској кући данас је потписан протокол о сарадњи између
Града Ниша и Основног и Вишег суда у Нишу о сарадњи у примени
посредовања као алтернативног начина решавања спорова.
У име Града Ниша протокол је потписао градоначелник Дарко
Булатовић са председницима вишег и основног суда,Зораном
Крстићем и Гораном Спасићем.
Потписивањем протокола успоставља се међусобна сарадња у
примени правног института посредовања у случајевима када је
град туженик,а основ спора је накнада штете услед фактичког
заузећа земљишта.
Протокол је потписан и између председника судова и директора
Јкп” Медиана” Драгослава Павловића када је основ спора накнада
штете услед уједа паса луталица.
Примена посредовања као алтернативног начина решавања спорова
доприноси бржем и ефикаснијем решавању спорова са мањим
трошковима за туженика,који је у овим случајевима Град Ниш.

“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.

Уручена
књижевна
награда”Рамонда сербика”
На свечаности у Градској кући у Нишу градска већница Јелена Митровски уручила је Владану
Матијевићу писцу из Чачка књижевну награду „Рамонда сербика“.
Одлуку да се ова престижна награда додели Владану Матијевићу једногласно је донео жири у
саставу: Звонко Карановић, председник (лауреат за 2018. годину), Радосав Стојановић, члан
и Велибор Петковић, члан.
У образложењу жирија се између осталог каже да имајући у виду значај награде „Рамонда
сербика“ коју Књижевна колонија Сићево додељује од 1995. године (прва Колонија одржана је
1991), жири је размотрио све ауторе који својим опусом завређују да се нађу у кругу
кандидата за ово високо признање. Полифонијски дијалог о досадашњим лауреатима и писцима
чије целокупно дело представља изузетан допринос српској књижевности, а још нису овенчани
„Рамондом Сербиком“, довео је до имена писца чије је дело неоспорно велико – Владана
Матијевића.
Награда „Рамонда сербика“ само је „бесмртни цвет у круни“ признања за књижевно дело
непролазне вредности, а о личности и стваралачком „вјерују“ Владана Матијевића најбоље
сведочи његова ауторефлексија: „Уметничко стварање, писање посебно, није спортско
такмичење које човека обавезује на све боље резултате. Да би се од њега живело мора се
мислити на тираже и објављивати бар једном годишње. Ја то не могу. Живео сам за писање,
али не и од њега, и не видим како би се то могло променити?! То је моја судбина.“
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инфраструктуре на својој територији спада у примарне надлежности и
задатке свих локалних самоуправа у Србији, па самим тим и Града Ниша.
Поводом све бројнијих новинарских питања која стижу из појединих
медија и инсинуација и злурадих коменатара у делу јавности изазваних
обимом и динамиком инфраструктурних радова у Нишу, подсећамо јавност и
грађане Града Ниша да је Градоначелник Ниша Дарко Булатовић све ове
радове већ много пута најавио и безброј пута поновио да је потребно
најпре стабилизовати јавне финансије и усвојити јасна правила у
планирању и реализацији изградње комуналне инфраструктуре.
Десетине километара улица и путева које се граде или уређују у
Нишу нису ни на какав начин повезане са било којим изборима или
политичким кампањама, већ искључиво са количином новца у Буџету Града
и политиком стављања тачке на све лоше ствари које су рађене
деценијама до сада.
Подсећамо да је Град Ниш од 2016-те године вратио више од 3 милијарде
динара наслеђених дугова и спречио да се дуговања даље увећавају. То
је био план и део политике извршавања свих преузетих обавеза у
законски предвиђеним роковима, што, на жалост, није била пракса у
ранијем периоду.
Наглашавамо, претходних година Град Ниш трошио је само онолико колико
је имао, а планови су прављени у складу са могућностима, не задужујући
се, притом, ни за један једини динар.
Сада су створени услови да има више прихода из реалних извора, и
инвестирамо их у решавање деценијских проблема грађана, динамиком која
је уобичајена свуда у свету и биће таква, ако не и обимнија наредних
година.

Дужни смо да истакнемо и велику помоћ и подршку Владе и Председника
Републике Србије, уз напомену да Град у сваком тренутку има довољан
број квалитетних пројеката који се могу кандидовати за добијање
средстава из државног буџета, и по томе Ниш такође предњачи.
Прес служба Градоначелника Ниша

Објављивање јавног позива за
доделу подстицајних средстава
у оквиру реализације Програма
локалног економског развоја
Града Ниша за 2019.годину

Данас је званично у Градској кући објављен Јавни позив за
доделу подстицајних средстава у области локалног економског
развоја.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић најавио је нови циклус у
оквиру којег ће Град помоћи одређеним средствима привредне
субјекте који подстичу локални економски развој.
У оквиру овогодишњег програма биће додељено укупно 30 милиона
динара подстицајних средстава микро, малим и средњим
предузећима и привредницима из Града Ниша.
Циљ реализације мера подршке привреди усмерен је ка подстицању
конкурентности нишке привреде, повећању запослености

унапређењем пословања и привлачењу инвестиција.
О конкретним мерама програма и начину њихове реализације
говорио је Милан Ранђеловић начелник КЛЕРП-а.

Корисници подстицајних средстава могу бити микро, мала и
средња предузећа и предузетници, који нису у тешкоћама и
регистровани су на територији Града Ниша.
По посебним
критеријумима, средства се додељују и привредним субјектима
који користе услуге Start up центра и свих coworking простора
са територије Града Ниша

Традиционални
„
Дан
аутомобила ” у Нишу

без

У Нишу је обележена Европска недеља мобилности ,традиционалним
програмом на Тргу краља Милана. Ова европска иницијатива
подстиче градове на увођење мера одрживог транспорта и позива
људе да промене понашање у саобраћају – опредељујући се за
алтернативне видове превоза уместо аутомобила.
Град Ниш je, као и претходних година, узео активно учешће у
међународној кампањи чији је мото ове године „Пешачите са
нама“.
У оквиру манифестације „Дан без аутомобила“ на Тргу Краља
Милана своје вештине представили су
спортисти
и деца предшколског и школског узраста.
Организована је и

рекреативна бициклистичка вожња од Трга

Краља Милана, улицама Стефана Првовенчаног, 7. јули и Булевар
Немањића до Дома здравља, улицом Војводе Мишића до раскрснице
Црвени певац и улицом Вожда Карађорађа назад до Трга Краља
Милана.
Европска недеља мобилности је манифестација којом се промовишу
алтернативни видови саобраћаја у односу на моторизовани
саобраћај који користи фосилна горива. Циљ Европске недеље
мобилности је да се промотивним манифестацијама и спровођењем
макар једне трајне мере одрживе урбане мобилности учини напор
да се смањи коришћење путничких аутомобила и побољшају услови
за јавни саобраћај, кретање бициклиста и пешака.

10. Ауто Мото Фест у Нишу
Сајам аутомобила у Нишу ове године бележи велики јубилеј –
десет година постојања.
10.“Ауто Мото Фест” Ниш биће одржан од 4. до 6. октобра 2019.
године у нишкој Хали „Чаир“.
Поред великог привредног значаја, годинама бележи и велики
број туристичких посета у дане одржавања сајма.
Овим поводом у Градској кући организован је пријем за
организаторе и излагаче на сајму.Градоначелник Ниша Дарко
Булатовић истакао је да ова манифестација из године у годину
бележи раст и да је Ниш један од ретких градова у региону који
има овакав сајам попут знатно већих метропола.
Након деценије постојања сајам је добио и маскоту, коју је
осмислио вишеструко награђиван нишки карикатуриста Саша
Димитријевић.

Осим изложбе путничких возила, биће понуђен и богат теретни
програм, уз пратећу опрему. Неће изостати велика понуда гума
док ће осигуравајућа друштва имати своје штандове и
приступачну понуду. Традиционално ће бити постављена и тркачка
стаза за малишане. Олдтајмери имаће своје место, јер управо
њихова изложба сваке године изазове велико интересовање
посетилаца.
Брендови аутомобила на нишком Ауто Мото Фесту су Форд, Фиат,
Тојота, Цитроен, Ауди, Шкода, Рено, Дачија, Нисан, Мазда,
Јамаха, Мотогрини, Џип, Хјундаи као и бројни ауто центри и
сервиси.
Организатор Ауто Мото Феста
покровитељ Град Ниш и ТОН.
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Додељене потврде учесницима
програма У-НИ пракса 2019.
У понедељак, 16. септембра, у малој сали Официрског дома у
Нишу, свечаном доделом потврда студентима званично је затворен
програм У-НИ праксе 2019. Пракса је трајала месец дана, током
августа месеца, без накнаде, у јавним предузећима, Градској
управи и службама.
У-НИ пракса 2019. је замишљена као пројекат помоћи младим
људима, студентима завршне године основних студија и
студентима мастер студија високообразовних институција
Универзитета у Нишу, да за време, и након свог студирања,
месец дана раде у јавном сектору и тако стекну искуство у
практичној примени знања.
Циљ праксе за студенте је стицање практичног стручног искуства

у раду, рад са ментором, прибављање Потврде о обављеној пракси
коју издаје Град Ниш и Универзитет у Нишу, могућност добијања
препоруке од стране институције у којој студент обавља праксу
и могућност признавања праксе као додатне (ваннаставне)
активности од стране образовних институција у виду 3 ЕСП бода.
Ове године на пракси је учествовало 16 студената који су
прошли и обуку из области унапређења пословних вештина. Сви
практиканти и ментори су попунили евалуациони упитник који се
односи на праксу како би се дефинисале смернице и предлози за
унапређење праксе за наредну годину. Општа оцена програма У-НИ
пракса 2019. је одлична по мишљењу и практиканата и ментора.

Парламентарци из Словеније у
посети Нишу

Делегација Парламента Републике Словеније боравила је у
Нишу,где се састала са градоначелником Дарком Булатовићем.
У срдачном и пријатељском разговору размењена су мишљења о
унапређењу сарадње између Града Ниша и ове некадашње
југословенске републике. Како је истакао градоначелник
Булатовић, сарадња је на високом нивоу, али смо свакако
спремни да је додатно побољшамо. Он се посебно осврнуо на
успостављање ваздушног саобраћаја на линији Ниш-Љубљана и
чињеницу да су авиони углавном пуни, што у многоме олакшава
даљи развој сарадње.
Са словеначке стране изразе захвалности на добродошлици упутио

је Предраг Баковић, народни посланик и председник Посланичке
групе пријатељства са Србијом. Делегација је посету започела у
Београду, а током дана ће у Нишу и Сврљигу имати састанке са
начелницима Полицијске управе, округа и привредним субјектима
из региона.

