ПРИЈЕМ ЗА АМБАСАДОРА ВЕЛИКЕ
БРИТАНИЈЕ
Градоначелник Дарко Булатовић разговарао је данас у Градској
кући са Његовом Екселенцијом Амбасадором Велике Британије у
Србији Денисом Кифом,који је у дводневној посети Нишу у оквиру
акције ”Pop up” коју ова амбасада по први пут организује
управо у нашем граду.
Градоначелник је госту из Велике Британије захвалио за, како
је рекао, ”дивну акцију у коју су укључени и наши млади
суграђани. Он је упознао амбасадора Кифа са бројним пројектима
на чијој се реализацији ради у граду, од инфраструктурних
објеката до научно технолошких и образовних система, чији је
циљ, како је рекао Градоначелник, да створе услове за
побољшање квалитета живота и стандарда наших грађана.
Амбасадор Денис Киф је градоначелнику пренео своје задовољство
оним што је видео и доживео током боравка у Нишу и поручио да
су могућности за сарадњу у свим областима, од културе,
привреде, образовања и науке велике, и да Велика Британија у
сваком смислу подржава реформски пут Србије на њеном путу ка
Европској унији.
”Ниш и Јорк у Енглеској су повезани још од Цара Константина, а
у савремено доба, сваки становник Велике Британије може бити
само захвалан грађанима Ниша на пријатељству и савезништву
које
датира још од Првог Светског рата, о чему сведочи и гробље на
коме су сахрањени британски војници погинули на овим
просторима, али и чињеница да је Томас Липтон, још пре једног
века проглашен почасним грађанином Ниша”, рекао је Амбасадор
Киф.
Пријему је присуствовала и Лена Јовановић из нишке Гимназије
Бора Станковић, којој је, захваљујући победи на конкурсу који

је расписала Амбасада, припала част да два дана буде у улози
Амбасадора Уједињеног Краљевства.

АМБАСАДОР НОРВЕШКЕ У НИШУ
Амбасадор Норвешке у Србији Арне Санес Бјорнстад
посетио је Ниш, где се најпре сусрео са Градоначелником Дарком
Булатовићем, а потом и разговарао са директорима нишких
културних установа о развоју И унапређењу, пре свега, сарадње
у области културе.
Градоначелник је, пре почетка званичног састанка,
његовој екселенцији представио планове Ниша за изградњу
мултифункционалне куће културе и идејна решења будућег објекта
која су пристигла на конкурс који је расписао Град.
У разговору је истакнута спремност обе стране за
продубљење И проширење већ успешне сарадње у много области, а
амбасадор Бјорнстад је истакао спремност норвешке амбасаде, и
норвешке Владе уопште, да подржи све иницијативе које иду у
правцу унапређења односа, како кроз подршку И помоћ позоришним
и музичким ансамблима, фестивалима, уметничким галеријама и
музејским институцијама да се представе норвешкој публици, али
и спремност да учествују у организацији доласка и представљања
културних посленика Норвешке у Нишу.
Истакнуте су и могућности за сарадњу у другим
областима, од образовања, науке, до привреде и економије.
Градоначелник Булатовић је још једном истакао
захвалност Норвешкој на свесрдној подршци коју већ годинама
пружа најразноврснијим пројектима у нашем граду, и истакао да
је наша, све бројнија, дијаспора у Норвешкој мотив за
унапређење сарадње у свим областима.

Он је нагласио да ће Ниш делегирати Влади и
иницијативу за успостављање редовне авио линије са нишког
аеродрома ка неком од региона у Норвешкој, што би било корисно
за наше људе који живе И раде на северу Европе, али и за
туристе са тог подручја којима овај део наше земље итекако има
шта да понуди.
У разговору је истакнута и могућност повезивања, па
и братимљења Ниша са неким од њему сразмерних градова у
Норвешкој, а као један од кандидата за то, поменут је град
Берген, што је градоначелник Булатовић оценио као изузетно
добар предлог.
Након састанка са градоначеником амбасадор Бјорнстад
је разговарао са челницима свих нишких установа и институција
културе, и изразио спремност Норвешке да помогне у
организацији разних културних догађаја и фестивала, попут
Нишвила на пример, и указао на могућност да у њима учествују и
норвешки уметници и ансамбли.

Донација америчке
установи”Мара”

амбасаде

Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица
ментално ометених у развоју „Мара“, посетила је данас Америчка
делегација коју чине чланови Клуба српско-америчког
пријатељства, организације “Spirit of America”, представници
Америчке војске и представници Амбасаде Сједињених Америчких
Држава у Србији.
Са америчком делегацијом установу “Мара”посетили су и
градоначелник Ниша Дарко Булатовић
и начелница Нишавског
управног округа Драгана Сотировски.

Циљ посете је најава званичног почетка надоградње и уређења
центра.
Овом приликом су чланови делегације уручили и вредне донације
установи “Мара”у компјутерској опреми.
Америчка амбасада финансираће надоградњу објекта намењену
пружању услуге Предах од родитељства.Сврха овог објекта је
краткорочни смештај 10 корисника најдуже 45 дана у току године
и то 20 дана у континуитету.
У објекту ће бити смештена деца са сметњама у развоју које ће
моћи да развијају вештине самосталног живота,а истовремено
породица има краткорочни предах и побољшање квалитета живота.

Потписан Меморандум о сарадњи
између ГИЗ-а и Града Ниша
Једна од првих локалних самоуправа у Србији која је изразила
чврсту опредељеност за унапређење енергетске ефикасности у
сектору јавних зграда је Град Ниш. Први корак ка том циљу је
преглед и анализа тренутног стања школских објеката, а затим и
процена потенцијалних уштеда енергије, предлог адекватних мера
за њихову енергетску санацију, те дефинисање наредних корака и
носилаца активности.
Према проценама, у Србији има око 6500 школа и вртића, од
којих је највећи број грађен седамдесетих и осамдесетих
година. Већина зграда има неодговарајућу топлотну изолацију,
застареле системе грејања и хлађења и значајна структурна
оштећења проузрокована неадекватним одржавањем.
Са друге стране студије које су рађене у оквиру Пројекта
српско-немачке развојне сарадње, попут Национале типологије
школа и вртића, указују да инвестиције у мере енрегетске
фикасности у школама имају велики потенцијал за уштеду
енергије и смањење емиције CO2.

У том смислу, Градоначелник Ниш-а, Дарко Булатовић, и вођа ГИЗ
сектора за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије,
др Штефан Хајек (Stephan Heieck), потписали су данас
Меморандум о сарадњи, чиме је и званично обележен почетак
сарадње на пољу енергетске ефикасности у јавним зградама, са
посебним акцентом на школе.
На овај начин Град Ниш ће бити међу првим локалним
самоуправама у Србији (уз Краљево, Панчево, Прибој, Бајину
Башту, Ужице итд.) који ће применом Калкулатора за анализу
потенцијала примене ЕЕ мера на школске објекте, који у основи
има „cost-benefit” приступ, креирати приоритетне листе
школских објеката за енергетску санацију. Овако креиране
приоритетне листе су добар и чврст ослонац за планирање
различитих програма санације, али и аплицирање у доступним
донаторским и националим фондовима за унапређење енергетске
ефикасности.
Меморандум предвиђа блиску сарадњу ГИЗ-а и Града Ниша у
области енергетике и енергетске ефикасности, при чему је
планирано да активности обухваћене Меморандумом буду
спроведене до краја 2019. године.

У Нишу боравио
Јужне Кореје

амбасадор

У Градској кући данас је боравила његова екселенција амбасадор
Јужне Кореје Че Хјонг Чан.

Амбасадора је примио градоначелник Ниша Дарко Булатовић који
је његову екселенцију упознао са привредним потенцијалима
града.

У Нишу већ послују две велике компаније из Јужне Кореје и то

Јура и Шинвон ,па је заједнички оцењено да је потребно још
више унапредити сарадњу града и менаџмента ових компанија,које
су током претходних година биле значајни донатори ,пре свега
медицинске опреме,којом су опремљене здравствене установе у
граду.

У знак сећања на посету Нишу,градоначелник је амбасадору
уручио златник са ликом цара Константина.

КИНЕСКА ДЕЛЕГАЦИЈА У НИШУ
Градоначелник Дарко Булатовић, примио је данас, са
сарадницима, у Градској кући Кинеску државно – привредну
делегацију која је у посети Србији. Кинеска делегација,
посетила је Ниш, у склопу посете Србији коју је организовало
“Wanli Тhink Тhank” удружење из Пекинга.
Делегацију је предводио гдин Зхао Yuе, генерални секретар.
Ова делегација је у Србији захваљујући, пре свега, сарадњи са
Центром за интеркултуралну комуникацију и медијацију Конфлакс
чији је председник бивши Министар спољних послова Републике
Србије гдин Иван Мркић.
На састанку су анализиране могућности за сарадњу и
презентовани инвестициони погенцијали, а разговарало се и
могућем учешћу делегације кинеских привредника на овогодишњем
Форуму напредних технологија, управо у организацији “WANLI
THINK THANK”

Откривена спомен-плоча на
аеродрому Константин Велики
Пре тачно 10 година руски специјалци започели су деминирање
терена и писте аеродрома у Нишу.
Овим поводом данас је на терминалу аеродрома откривена споменплоча.
Церемонији су присуствовали највиши градски функционери и
аташе за културу и први саветник Амбасаде Руске Федерације
Александар Николаевич Конанихин.
Поред касетних бомби, руски специјалци открили су и четири
авио бомбе, пет минобацачких мина, седам метака за
противавионски топ и један детонатор, а поједини делови
арсенала потичу још из Другог светског рата.
Током рада деминера прегледано је више од 704.000 квадратних
метара на аеродрому и његовој околини.
Влада Руске Федерације тада је одобрила за разминирање нишког
аеродрома помоћ у износу од шест милиона долара.
Ова спомен плоча представља скроман знак захвалности грађана
Ниша ,за стручно обављен посао уклањања заосталих бомби са
подручја аеродрома.

Аташе за културу амбасаде
Русије боравио у Нишу
Поводом отварања спомен плоче на нишком аеродрому у знак
сећања на десетогодишњицу уклањања убојитих средстава са писте
нишке ваздушне луке у Нишу је боравио Александар Николаевич

Конанихин, аташе за културу и први саветник Амбасаде Руске
Федерације.
Аташе амбасаде Русије се у Градској кући састао са
градоначелником Ниша Дарком Булатовићем и његовим замеником
проф.др Милошем Банђуром,а затим су заједно присуствовали
церемонији откривања спомен плоче.
Током разговора сарадња града и амбасаде Русије оцењена је као
веома добра.
Посебно је било речи о пружању помоћи друштву српско-руског
пријатељства,којем ће Град Ниш заједно са амбасадом помоћи
логистички и финансијски ,а ускоро се очекује и састанак
градоначелника са представницима удружења.
Састанку у Градској кући присутвовали су и представници
Српско-руског хуманитарног центра.

Састанак са представницима
шведске
агенције
за
међународни развој и сарадњу
СИДА
У Градској кући у Нишу одржан је састанак са представницима
шведске агенције за међународни развој и сарадњу СИДА и
представницима Министарства пољопривреде и заштите животне
средине на тему спорвођења пројекта сакупљања и прераде
отпадних вода у Нишу.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић је истакао да је овај
пројекат од изузетне важности за град и грађане Ниша и да је

до сада за потребе изградње постројења за пречишћавање
отпадних вода извршена експропријација око 500 парцела од
укупно нешто више од 600 парцела на чијем земљишту ће бити
постројење.
Када постројење буде завршено повећаће се капацитети за
пречишћавање отпадних вода и више од 20 000 тона муља биће
уклоњено из Нишаве.
Пројекат у Нишу обухвата 6 значајних инфраструктурних
компоненти, чија је процењена вредност преко 50 милиона евра,
са преко 35 километара градске канализационе мреже, као и
пречишћавање отпадних вода из система за водоснабдевање.
Развој неопходне инфраструктуре у области управљања водама у
Нишу омогућила је Шведска, највећи билатерални донатор Србије
у области заштите животне средине,а представници државне
шведске агенције СИДА оценили су да се процес прибављања
техничке документације одвија

на завидном нивоу.

Према званичним подацима Србија пречишћава око 8% комуналних
отпадних вода. До 2041. године, треба да се у потпуности
усагласимо са европским стандардима за ову област и изградимо
320 постројења за пречишћавање отпадних комуналних вода.
Пројекат сакупљања и прераде отпадних вода у Нишу биће један
од првих на овим просторима.

Амбасадор Индије боравио у
Нишу
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић данас је примио у Градској

кући од недавно новоименованог амбасадора Индије у Србији
његову екселенцију Субрата Батачарџија.
У прјатељском разговору изражена је нада да ће односи две
земље бити још садржајнији и да између Индије и Србије постоје
традиционално добре везе.
Градоначелник Булатовић је после састанка рекао да се
разговарало пре свега о привредним темама и да је амбасадору
предочио могућности за инвестирање у овом делу Србије.
Амбасадор Батачарџи је подсето да је управо председник Србије
Александар Вучић отворио нову еру у односима између две земље,
подсетивши да је прошле године као премијер боравио у Индији,
што је била прва посета једног високог званичника из Србије
после тридесет година.
Што се тиче потенцијалних инвестиција индијских компанија у
Нишу,амбасадор је рекао да ће сходно његовим овлашћењима
пренети поруку привредницима са данашњег састанка,али је према
његовом мишљењу ИТ сектор најинтересантнија област за индијске
компаније које би евентуално могле да прошире своје пословање
у овом делу Србије.

