Посете страних делегација
2019.
Делагација Службе за запошљаване Републике Аустрије
посетила је Ниш где се срела са градоначелником Дарком
Булатовићем. Циљ састанка је био да се представници
делегације Аустрије упознају са локалном самоуправом
која је добар пример када се ради о улагању на локалном
нивоу у мере политике активног запошљавања које се
спроводи у граду већ неколико година, и у чему град
активно учествује финансијском подршком.

Привредна делагација Града Kечкемета (Република
Мађарска) на челу са Јожефом Галом, председником
привредне коморе жупаније Бач Kишкен и замеником
градоначелника града Kечкемета, срела се са
градоначелником Ниша Дарком Булатовићем. Током разговора
и презентације између два града договорене су неке од
могућности сарадње како на економском тако и на
културном и образовном плану.

Делегација Парламента Републике Словеније боравила је у
Нишу,где се састала са градоначелником Дарком

била је, у оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“,
гост града Ниша. У делегацији Републике Српске био је и
шеф Представништва Републике Српске у Србији Млађен
Цицовић. Пројекат под називом „Дани Српске у Србији”
покренут је 2013. године са идејом да се Србији и њеним
грађанима на увек нов и јединствен начин представи
Република Српска и њени потенцијали. Ова вишедневна
манифестација кроз различите програмске активности
подстиче размену културних остварења и културне баштине,
презентује инвестиционе могућности, и учвршћује везу
између српског народа са обе стране Дрине.
У

организацији Баварског државног министарства за

привреду Немачко-српске привредне коморе, у Нишу је
боравила
делагација баварских привредника. Реч је о
представницима 10 компанија из различитих области, а са
њима су били и представници Баварског министарства
Мартин Гросман и Урсула Хајнцел, а циљем да се упознају
са потенцијалима за сарадњу Србије са овом немачком
покрајином, која спада у ред најбогатијих и
најразвијенијих региона Европе.
Представници Компаније Хуавеј посетили су Ниш и са
градоначелником Дарком Булатовићем и његовим
сарадницима, као и представницима Министарства трговине,
туризма и телекомуникација разговарали о сарадњи на
пројекту Ниш – паметан град. На радном састанку у
градској кући делегација Хуавеја
представила је
потенцијале и могућности овог технолошког гиганта који
су већ имплементирани у већем броју градова и чије
функционисање значајно подиже функционалност тих градова

градских система.

Градоначелник Дарко Булатовић разговарао је
са
потпредседницом Владе Републике Бугарске Маријаном
Николовом. Тема сусрета било је стварање услова
за
унапређење, пре свега, привредне сарадње, али и
могућностима за успостављање ближих веза и у науци,
образовању и култури. Као примери те сарадње истакнуте
су Нишка пивара и компанија Трејс које су у власништву
бугарских компанија и већ годинама успешно раде, али и
бројне нишке фирме које имају развијене послове у
суседној држави. Састанку је присустваовао и амбасадор
Бугарске у Београду Ратко Влајков је присуствовао и
директор РПК Ниш Александар Миличевић, као и један број
привредника са овог подручја, који имају дугогодишњу
пословну сарадњу са Бугарским компанијама.

Делегација Шведске развојне агенције (Sida) предвођена
председавајућом борда директора Ивон Густафсон и
Амбасадор Краљевине Шведске Јан Лундин посетили су Ниш и
разговарали са Градоначелником Дарком Булатовићем и
представницима нишке Канцеларије за локални економски
развој о реализацији пројекта изградње постројења за
пречишћавање и прераду отпадних вода. Шведска је
подржала припрему идејног пројекта и тендерске
документације за постројење и сакупљаче отпадних вода
кроз програм „Подршка развоју инвестиција у области
заштите животне средине“ („PEID“) који у Србији
имплементира EPTISA Servicios de Ingenieria S.L.
(Шпанија)

Градоначелник Дарко Булатовић заједно са сарадницима
састао се са кинеском државно – провредном делегацијом

чија посета је резултат сарадње са Центром за
интеркултуралну комуникацију и медијацију Конфлакс чији
је председник бивши Министар спољних послова Републике
Србије Иван Мркић.На састанку су анализиране могућности
за сарадњу и презентовани инвестициони погенцијали, а
разговарало се и могућем учешћу делегације кинеских
привредника на Форуму напредних технологија.

У Градској кући одржан је пријем за представнике
департмана Жиронд, а у оквиру пројекта сарадње
ватрогасне службе овог департмана и нишке Правно
пословне школе која школује будуће ватрогасце.
Делегацију је предводила Мариз Десилије начелница службе
за међународне односе департмана, а састанку су
присуствовали и капетан Венсан Латор официр службе за
обуку ватрогасаца у департману и Жак Лоше директор
колеџа Шам-Деме у Пелгрију. Укупна вредност овог
пројекта је око 17 хиљада евра, а школа из Ниша је
задужена за његово техничко спровођење уз подршку ГО
Медијана. Прве године овај пројекат биће усмерен ка
размени француских и српских стручних сарадника у обуци
ученика за профил ватрогасаца добровољаца. Делегација из
Жиронда поклониће Правно-пословној школи у Нишу
неопходна средства за реализацију практичне наставе у
оквиру образовног профила техничар заштите од пожара.

Америчка делегација предвођена војним аташеом Амбасаде
САД-а у Србији Робертом Хамилтоном и представницима
америчке хуманитарне организације (SPIRIT OF AMERICA)
боравила је у Нишу. Овом приликом посетили су Центар за
дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ометених у
развоју Мара и уручили донацију у виду рачунарске
опреме.

2018.

царица Јелена. Након што је недавно потписан споразум о
братимљењу Града Ниша и општине Серес на северу Грчке у
Сересу, по договору потписника, споразум је верификован
и у Нишу, пред одборницима Скупштине града и градским
званичницима, који су својим пристанком у градском
парламенту, потврдили намеру Ниша да се и званично
побратими са Сересом.
Гости Града Ниша на овогодишњој слави Свети цар
Константин и царица Јелена су представници руског града
Курска, иначе града побратима Нишу. Њих је у Градској
кући примио заменик градоначелника Милош Банђур. Он им
је пожелео добродошлицу истакавши да су пријатељски
односи Русије и Србије утемељени у заједничкој историји
и братству. Он је упознао госте из Курска са
активностима које се у граду реализују и нагласио да ће
Ниш и Курск и у будућности наставити да негују сарадњу и
пријатељске односе. Иначе, делегацију Курска чине Маслов
Јевгениј, одборник Курске скупштине града и члан Одбора
за грађевину и Јевдокимов Дмитриј, такође одборник у
Скупштини Града Курска ипредседник Одбора за развој
малих и средњих предузећа и иновационе политике Курске
обласне скупштине.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и чланица Градског
већа за културу Јелена Митровски угостили су данас у
Градској кући делегацију Беча и турског Измита који
бораве у Нишу. На пријему за госте, са којима Град Ниш
већ 9 година сарађује на пројекту „Цареви који су
променили свет“, истакнут је значај те сарадње и
повезивање различитих делова света, чија су спона
значајни римски императори-тетрарси Галеријус, Макиминус
Део, Лициније и Константин.Очекује се да се сарадња са
Бечом и Карнунтумом, крај главног града Аустрије, као и
са Измитом у Турској, настави новим пројектима који су у
вези са обележавањем 70.годишњице од усвајања
Универзалне декларације о људским правима УН, у Паризу
10.децембра 1948.године.
У циљу промоције такмичења „Србија у ритму Европе“ и

Ниша као града домаћина, у Нишу су боравили амбасадори
Шведске, Словачке, Кипра, Данске, Португала, Хрватске,
Белгије и Данске, као и представници 20 амбасада у
Србији, али и представници општина и градова, чији
најмлађи суграђани такође учествују у „мини Евровизији“.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић са сарадницима састао
се са делегацијом привредника из НР Кине коју је
предводио амбасадор Кине у Србији Ли Манчанг. На
састанку је разговарано о евентуалним заједничким
пројектима Града и кинеских привредника: регионалној
депонији и замени комплетне уличне расвете у граду.
Истовремено, представници Града Ниша изложили су и
пројекте изградње логистичког центра, Научно-технолошког
парка али и лаког шинског саобраћаја који би такође
могли да се реализују у сарадњи са кинеским партнерима.

2017.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић са сарадницима састао
се са делегацијом из француске области Жиронд на челу са

туризму, где се стално бележи пораст брoja бугарских
туриста у Нишу.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић са сарадницима састао
се са министром заштите животне средине Гораном Триваном
и привредно-политичком делегацијом државе Мериленд из
САД-а којима је презентовано неколико пројеката из
области заштите животне средине као што су депонија
Келеш и постројење за пречишћавање отпадних вода.
Делегација представника највећих нордијских фирми у
Србији на челу са норвешким амбасадором Арне Санес
Бјорнстадом посетила је Ниш како би размотрила опције за
развој економске сарадње. Нордијска пословна алијанса

Нишом како би продубили досадашњу сарадњу кроз одрживе
пројекте који се тичу развоја и заштите културно
историјског наслеђа у нашем граду, а на основу искустава
из Француске. Потписвању Писма о намерама присуствовала
је амбасадорка Републике Француске у Србији Кристин
Моро, која је истакла да је овај чин нова етапа у
дугогодишњој сарадњи између Града Ниша и његових
најважнијих партнера у Француској.
Представници руске делегације из Ростова и уੂ吿ажни㔵г崠告†䕔

