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У хотелу “Тами резиденc” у Нишу свечано су отворени 25.-и
“Октобарски сусрети у социјалној заштити” , међународни
стручни скуп, ове године под називом “Насиље над децом –
реакција система”.
У присуству представника Министарства за рад, борачка и
социјална питања, Коморе социјалне заштите, представника Града
и великог броја домаћих и страних стручњака из области дечије
и социјалне заштите почела је серија дводневних предавања и
радионица у циљу будућег развоја и побољшања превентивних
мера, законодавних оквира и имплементације знања и искустава
кроз међусекторску сарадњу и деловање релевантних институција.
“У том циљу Град Ниш подржава континуирану едукацију из
области социјалне заштите “, навела је на отварању ресорна
већница Тијана Ђорђевић – Илић.
Према њеним речима
сви актери у систему морају се запитати колико се на адекватан
начин реагује и да ли се реагује у право време када је насиље
над децом у питању.
“Треба развијати и превентивне мере ,јер иако су законодавни
оквири добро утемељени, имплементација истих мора бити
развијенија кроз међусекторску сарадњу и деловање релевантних
институција”,речено је на овом скупу.

Делегација града Кечкемета у
посети Нишу

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је у Градској кући
делегацију града Кечкемета из Мађарске.
Делегацију
из
мађарске,предводио
је
изасланик
градоначелнице Јожеф Гал, иначе председник Привредне коморе
жупаније Бач Кишкун.
“Поред свих заједничких активности скренуо бих пажњу на Нишку
бању,са становишта могуће сарадње ,јер је Мађарска земља
развијеног бањског туризма,а ми можемо доста тога понудити
потенцијалним инвеститорима”рекао је градоначелник Булатовић.
Јожеф Гал је је рекао да има заинтересованих мађарских
инвеститора ,спремних да улажу у бањски туризам у Србији и да
ће њима бити прослеђена неопходна документација,а затим се
очекују и конкретни сусрети.
Постоји могућност и сарадње на нивоу факултета у научним
областима,а у делегацији из Кечкемета био је и др Јожеф
Карпати шеф кабинета декана Универзитета “Џон Нојман” у
Кечкемету.
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градоначелник Ниша Дарко Булатовић састали су се у Скупштини
Града Ниша са сталном представницом УНДП Франсин Пикап и
представницом Швајцарске канцеларије за сарадњу Сашом Милер, у
оквиру спровођења пројекта увођења система Е-парламента.
Скупштина Града Ниша прва је у Србији која ће користити
верзију софтвера прилагођену раду нишких парламентараца. Епарламент гарантује транспарентност, ефикасност и одговорност
рада парламента. Овај софтвер обезбеђује емитовање видео и
аудио записа и омогућава једноставну претрагу документације о
раду парламента, како би она била лакше доступна грађанима и
медијима. Осим тога, захваљујући електронском гласању које
спречава злоупотребе, одржавање седница постаје ефикасније.
Уз помоћ Владе Швајцарске, тим УНДП-а пружио је правну подршку
у прилагођавању софтвера Пословнику о раду Скупштине града, а
нишки одборници добили су 78 таблета, вредних 11 000 долара.
Укупна вредност донације је око 150 000 долара. Процењено је
да ће Град Ниш на овај начин уштедети преко 2 милиона динара
на годишњем нивоу, колико износи уштеда у штампању
скупштинског материјала.
Такође, нестајањем потребе да се документација са заседања
штампа и доставља сваком посланику појединачно, остварују се
значајне уштеде. Процењено је да ће Град Нис, на овај начин
уштедети 2-4 милиона динара, за годину дана.
Уз помоћ Владе Швајцарске, тим УНДП-а пружио је правну подршку
у прилагођавању Пословника о раду Скупштине Града Ниша
употреби е-парламента, а нишки посланици добиће и 78 таблета,
вредних 11 000 долара. Укупна вредност донације, која укључује
и прилагођени софтвер процењена је на 150 000 долара.
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Његова екселенција амбасадор Финске у Србији Кимо
Лахдевирта,боравио је данас у Нишу,где је разговарао са
градоначелником Дарком Булатовићем.
У срдачном разговору било је речи о могућностима да се финска
укључи у инвестирање у области ИТ технологије на овом
подручију као и да се унапреди сарадња и у другим областима са
овом скандинавском земљом.
Амбасадор Лахдевирта рекао је да Финска послује у Србији кроз
неколико
компанија,а
посебно
је
истакао
пример
бренда”Коне”који се бави уградњоом лифтова и ескалатора и који
има пословни центар у Србији.
Финска је 2017.обележила сто година независности,а са Србијом
има дипломатске односе већ више од 90 година.

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
сегмента.

даљег развоја овог економског

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

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.

Најава сарадње Града Ниша са
бугарским градом Сливеном
Представници града Ниша присуствовали су
међународном
састанку у граду
Сливену
у Бугарској, у оквиру пројекта
„Уједињена Европа-безбедност, солидарност и стабилност“,
односно програма „Европа за грађане“.
Пројекат је реализован путем партнерства града Сливена, града
Ниша и града Бидгошч из Пољске.
После представљања градова Сливен (Бугарска), Бидгошч (Пољска)
и Ниш, градоначелник Сливена Стефан Радев, помоћница
градоначелника Ниша Марина Костић и помоћница градоначелника
Бидгошча Јоана Затај Рос потписали су писмо о намерама у коме

су наведени циљеви будуће сарадње ових градова. Манифестацији
су присуствовали прва саветница у Амбасади Републике Србије у
Софији Гордана Божић, члан Градског већа Ниша Славољуб Савић,
директор ЈКП „Медијана“ Драгослав Павловић који је представио
нишке потенцијале презентацијом Канцеларије за локални
економски развој и пројекте Града, председник Скупштине
општине Сливен Димитар Митев, заменик покрајинског гувернера
Округа Сливен Камен Костов и представници администрације,
образовних и културних институција, универзитета, привредне
коморе, локалне и регионалне агенције за развој, културних
центара, представници установа и предузећа, непрофитних
организација и медија ова три града.
Током посете реализована су три форума из области културе,
омладине и економије.
Другог дана, на културном форуму, представници учесника
презентовали су
културно, историјско и туристичко наслеђе
својих градова. Секретар секретаријата за културу и
информисање Града Ниша Александра Радосављевић представила је
интернационалне манифестације које су од изузетног значаја за
Град Ниш уз кратке филмове о “Нишвилу”, “Филмским сусретима” и
“Театру на раскршћу”.
Тамара Ћирић, из Секретаријата за
културу и информисање, презентовала је културно и историјско
наслеђе нашег града уз подршку свих присутних представника
установа културе града Ниша. Закључак културног форума је да
су постављене добре основе за успешно партнерство и културну
сарадњу између три града учесника овог форума.
На презентацији чланова нишког Савета за младе било је речи
о стратешким документима на основу којих се у граду Нишу
спроводе мере омладинске политике, с циљем побољшања положаја
младих у граду и спречавања одласка младих људи из града Ниша,
попут стипендија за најбоље ђаке, студенте, спортисте, итд.
Ова тема била је занимљива за сва три града зато што се сви
они суочавају са одласком младих људи у веће градове или у
иностранство.

Привредну делегацију Ниша су предводили председник Парламента
привредника РПК Ниш Андрија Радојичић и директор РПК Ниш
Александар Милићевић, а на форуму учествовали су представници
привреде из Бугарске и Пољске. Презентована су актуелна
економска кретања и привредни, туристички и саобраћајни
потенцијали региона нишавског, пиротског и топличког управног
округа. У оквиру пословних сусрета који су такође организовани
у оквиру пословног форума, представљени су привредни и
инвестициони потенцијали града Ниша и региона и планиране
инвестиције које су у фази реализације. Делегација привредника
одржала је састанке са привредницима Сливена, Софије, Јамбола
и Бидгошча, и обишла најистакнутије компаније које успешно
послују у Нишу.

ГРАД НИШ НА МЕЂУНАРОДНОМ
ФОРУМУ СТАРИХ ГРАДОВА
Делегација Града Ниша учествовала је на Другом међународном
форуму старих градова у руском граду Рјазању, који је одржан
под окриљем Комитета Руске Федерације за УНЕСКО, а у
организацији Министарства културе и туризма Рјазањске области.
Услов за учеће на овом Форуму био je да је град старији од 500
година.
Главне теме Форума биле су архитектура, историја, културна
баштина, позориште, фотографија и гастрономски туризам, а за
време трајања ове манифестације одржана је и прва седница
Асоцијације старих градова.
Представници Града Ниша учествовали су у раду Форума са три

теме – Могућности и правци сарадње древних градова, Културна
баштина Ниша током две хиљаде година постојања и Реализација
мера за унапређење тргова, приобаља, улица, пешачких зона,
паркова и других јавних површина.
Како су истакли организатори, одржавање овог Форума треба да
послужи учвршћивању и развијању културних веза између градова,
региона и држава.

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.

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. “

