ПРЕДСТАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ
У склопу обележавaња Међународног дана младих који је 12.
августа, Канцеларија за младе Града Ниша представила је свој
досадашњи рад у присуству
делегација из норвешког града
Салтдала. Након презентације разговарало се о могућностима
даље сарадње између наша два града на пољу омладинске
политике.
Канцеларија за младе Града Ниша, једна од 150 Канцеларија у
Србији, пружа одређен пакет услуга који се односи на
унапређење квалитета живота младих у граду. Пружањем
логистичке и финансијске подршке омладинским акцијама и
пројектима Канцеларија за младе се истакла као поуздан партнер
младима у решавању проблема и уважавању њихових потреба. Поред
тога, организацијом разних семинара и едукација, младима се
пружа могућност за стицање неформалног образовања. Канцеларија
за младе је нарочито фокусирана на подстицање запошљавања
младих и јачање њихових капацитета у циљу проналажења посла.
Самостално, или у сарадњи са другим институцијама града
организује праксе и на тај начин пружа могућност младима за
стицање практичних знања.
Сваке године расписује се конкурс за финансирање и
суфинансирање пројеката за младе који је ове године износио
4.000.000 милиона динара. Од овог износа 1.000.000 динара се
издваја за формирање Ресурс центра који ће имати задатак да
окупи неформалне групе младих и помогне реализацију њихових
идеја. У току ове недеље биће комплетиран списак одобрених
пројеката и назив удружења које ће деловати као Ресурс центар.
Још једна новина од ове године јесте расписивање конкурса за
финансирање манифестације за младе. Ово године подржано је
шест манифестација и то Наисус фест, Дођи на Амфи, ПозитивНИ,
Смотра извиђача, Заштитници тврђаве и Рок ин Ниш.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОДНЕО ИЗВЕШТАЈ
О СВОМ И РАДУ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ПРЕД ОДБОРНИЦИМА ГРАДСКОГ
ПАРЛАМЕНТА
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић поднео је двогодишњи
извештај о свом и раду Градског већа пред одборницима
Скупштине града. Као најзначајнији резултат истакао је
стабилизацију градских финансија, редовно извршавање свих
обавеза, враћање дугова из ранијег периода у износу од 2,6
милијарди динара и неподизање нових кредита, ни за текућу
ликвидност, нити дозвољеног минуса, што је чињено у ранијем
периоду, почев од 1996. године, па надаље. Такође, према
његовим речима, овај период обележила је и велика подршка
председника Републике и Владе, како финансијска, тако и
инвестициона, Граду Нишу, од инвестиција које нас чине великим
регионалним центром овог дела наше државе, као што су:
завршетак ауто-путева, реконструкција пруга, улагање у
аеродром, завршетак Клиничког центра, активности на изградњи
заобилазне пруге и реконструкцији пруге од Ниша ка
Димитровграду, нова фабрика за пречишћавање отпадних вода,
нових 6 фабрика, велики број нових радних места,
реконструкција једног и изградња још једног потпуно новог
булевара, реконструкција школа, подршка за реконструкцију
фасада.
Булатовић је истакао да су и председник и Влада, више пута
били у Нишу , као и бројни амбасадори, чије су посете имале за
циљ управо пружање подршке за развој овог дела Србије. „Број
незапослених у односу на 2011. до данас смањен је за 10 600
људи, а повећан је број запослених за 17 000. Нова радна

места, запошљавање, бољи стандард наших суграђана, задовољнији
људи јесте оно чему стремимо“, каже Булатовић. Градоначелник
је поручио да има и ствари којима није задовољан: „Највише су
нас оптерећивали дугови које смо наследили из ранијег периода
које морамо да враћамо, а да истовремено сервисирамо уредно
све редовне обавезе. До овог тренутка смо се успешно носили са
тим, а уверен сам да ћемо и надаље успешно решавати те
проблеме. Такође, недовољно људи имамо у области пројектовања,
што је предуслов за развој и реализацију великих пројеката.
Никада раније Град Ниш није имао оволико инвестиција, великих
пројеката. За решавање комуналних проблема за Хум, за Бреницу
и остале делове града, у наредној години издвојићемо најмање
милијарду динара више него ове године и зато нам је потребно
више пројектаната. Издвојили смо 6,5 милиона динара за
пројектовање ван Завода за урбанизам, како бисмо били
спремнији за пројекте који нам предстоје“, закључио је
градоначелник.

Веће
предложило
в.
директора ЈП Аеродром

д.

На седници Градског већа, одржаној јутрос, Градско веће
предложило је в. д. директора ЈП Аеродром, дипломираног
инжињера за ваздушни саобраћај Душана Кнежевића из реда
запослених. Све до уписа у АПР и промена у АПР-у, власник
Аеродрома је Град Ниш па је из тог разлога, Градско веће
предложило в. д директора. Према речима градоначелника, Град
је, због процедуралних разлога, преузео обавезу да предложи в.
д. директора Аеродрома Ниш. Градоначелник Дарко Булатовић
додао је Кнежевић у потпуности испуњава услове, да је човек из
самог предузећа и да ће у потпуности моћи да одговори

изазовима који да очекују.

ПРИЈЕМ ЗА ЧЛАНОВЕ ОРКЕСТРА
РОГНАН
ХОРНОРКЕСТАР
ИЗ
НОРВЕШКЕ
Чланица Градског већа за културу Јелена Митровски и помоћник
градоначелника проф.др Небојша Ранђеловић примили су вечерас у
Градској кући госте из Норвешке, чланове оркестра Рогнан
хорноркестар који су гости Града иучесници џез фестивала
Нишвил. Одржали су концерт на Амфитеатру на кеју који је
одушевио присутне Нишлије. Пријему су присуствовали
и градоначелници Ниша и Салтдала, Дарко Булатовић и oooРуне
Берг, који су искористили прилику да разговарају и о наставку
сарадње два побратимљена града.
Иначе, оркестар је основан, управо на данашњи дан,давне
1908.године под именом Рогнан Хорнмузик и један је од првих
чланова музичког удружења у Северној Норвешкој. Има 28
чланова.
Гости су се захвалили на срдачној добродошлици и истакли да им
је изузетно задовољство што своју музику могу да представе
Нишлијама. Одушевљени су фестивалом и свим пратећим
програмима. Помоћник градоначелника Ниша Небојша Ранђеловић
истакао је да му је драго што је имао прилику да слуша
извођење Рогнанхорноркестра, иначе аматерскогоркестра, и
пожелео им још много успешних наступа и пријатан боравак у
Нишу, уз жељу да се културна сарадњадва града побратима у
наредном периоду ипрошири. Гости су, заједно са нишком
Импресијом, у Градској кући, извели и пригодан музички
програм, и најавили могућност наставка сарадње.

Награда Нишвилле – а за
животно дело уручена Лазару
Тошићу
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић уручио је данас у Градској
кући награду за животно дело џез музичару бубњару Лазару
Тошићу. Градоначелник је честитао овогодишњем лауреату и
истакао да је Нишвилле бренд града и изузетан међународни
фестивал па је самим тим и награда коју је Тошић добио од
посебног значаја. Булатовић је нагласио да за време Нишвилле-а
у Ниш дође велики број туриста и да је фестивалска атмосфера у
граду прелепа. Тошић се захвалио на гостопримству и поручио да
су ово за њега посебни тренуци. У Градској кући боравили су и
волонтери Нишвилла, њих 50 од укупно 303 који на себи
својствен начин презентују фестивал. Њих је поздравила чланица
Градског већа Јелена Митровски која им је пожелела да се лепо
друже, а онима који нису из Ниша, да одавде понесу најлепше
успомене.

САРАДЊА НИША И САЛТДАЛА СЕ
НАСТАВЉА-ГРАДОНАЧЕЛНИК РУНЕ
БЕРГ ГОСТ ГРАДА
„Дугогодишњи пријатељски односи и сарадња Града Ниша и
норвешког Града Салтдала који су и озваничени протоколом о
братимљењу давне 1985.године, а која је неоправдано

заустављена 2006.године, на обострано задовољство ће се
наставити и тим поводом ја сам дошао у Ниш, уверен да у многим
областима можемо да опет успешно сарађујемо и
заједно
радимо“, рекао је данас у Градској кући градоначелник
норвешког града Салтдала Руне Берг. На састанку у Нишу
представљени су потенцијали оба града и разматрани аспекти
будуће сарадње. Према речима Берга, у области образовања,
културе и омладине можемо одмах да сарађујемо, а норвешки град
отворен је и за сарадњу у области индустрије. Заменик
градоначелника Ниша проф.др Милош Банђур истакао је да му је
задовољство што ће гости Ниша имати прилику да посете и
интернационални џез фестивал Нишвил и што њихов аматерски џез
оркестар наступа на овом фестивалу. Банђур је истакао да је
хуманост и добро лице које су Норвежани показивали према
српским интернирцима у прошлости је нешто што се годинама
препричава. „Делегација Града Ниша боравила је у Салтдалу јуна
прошле године где је присуствовала обележавању 75 година од
одвођења првих српских интернираца на принудни рад. Ја сам био
задивљен на који начин норвешки народ брине о српском
меморијалном комплексу-сабирном гробљу, где је сахрањено
укупно 1911 српских интернираца, од 2081 колико је боравило
тамо. Град Салтдал и Влада Краљевине Норвешке уложиће додатна
средства да се меморијални комплекс реконстрише. Тада се и
јавила идеја и потреба да опет сарађујемо и тим поводом
градоначелник Салтадала је у Нишу“, поручио је Банђур. Поред
градоначелника са сарадницима, у Нишу борави и аматерски џез
оркестар из овог града који је синоћ наступио на Амфитетатру
на Кеју, а наступиће још једном у оквиру Нишвил џез фестивала.

ГРАДОНАЧЕЛНИК НАЈАВИО ВЕЛИКЕ

РАДОВЕ У НАСЕЉУ ШЉАКА
Водоводна мрежа у
насељу Шљака биће у потпуности
реконструисана у наредних годину дана, а радови у првих шест
улица почеће већ крајем овог месеца. Поред водовода, насеље
ће, у најкраћем року, добити и комплетно улично осветљење,
јавну чесму, биће сређене ударне рупе и оштећења коловоза, а у
програм изградње биће уврштен и наставак реконструкције
Сарајевске улице, и то ће бити један од приоритета за наредну
годину.
То је, у најкраћем, закључак са синоћњег састанка
Градоначелника Ниша Дарка Булатовића са мештанима овог нишког
насеља, коме су присуствовали и директори ЈКП Наисус и Паркинг
сервиса.
Договорена је и интензивнија сарадња по питању одвоза смећа и
уклањања дивљих депонија, пре свега у Сарајевској улици, а као
први корак, већ данас ће екипе ЈКП Медијана поставити и
контејнер за одвоз кабастог отпада из насеља, на локацији која
ће бити одређена у договору са саветом грађана овог насеља.
Градоначелник је рекао да је ово нови начин функционисања
Града, кроз директне састанке са грађанима и излазак у сусрет
њиховим захтевима и решавању комуналних проблема.
”У Буџету Града за наредну годину биће много више новца за
комуналну изградњу и, након периода консолидације градских
финансија, сада коначно можемо да активније кренемо у решавање
нагомиланих проблема. Насеље Шљака ће, у том смислу, бити
једно од првих у коме ће грађани осетити напредак, а циљ нам
је да се то деси и у свим деловима Ниша, и то врло брзо”,
поручио је Градоначелник Булатовић.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ФРАНЦУСКОГ
МОНСЕГИРА ПОСЕТИО НИШ
Сарадња између Града Ниша и француске општине Монсегир,
започета у октобру 2012.године у оквиру децентрализоване
сарадње са Саветом департмана Жиронде, а на иницијативу
Амбасаде Француске у Србији, са договором да та сарадња буде
посвећена младима, култури и одрживм локалном развоју, успешно
траје, рекао је на данашњем пријему за градоначелника општине
Монсегир, Паскала Лаверња, заменик градоначелника Ниша проф.др
Милош Банђур. Он је истакао значај ове сарадње која се
првенствено огледа у размени искустава у области културе.
Истовремено, заменик градоначелника Ниша захвалио је господину
Лаверњу што је, својим доласком у Ниш, истакао значај џез
фестивала Нишвил, уједно напоменувши да ће фестивал управо
отворити мешовити млади џез састав који чини 17 музичара из
нашег града и 23 музичара из Монсегира. Лаверњ је назначио да
му је изузетно драго да постоји сарадња Ниша и Монсегира и да
ће она у годинама које долазе сигурно добијати на интензитету.
Похвалио је фестивал џеза и истакао да му значи што је ових
дана у Нишу и што пружа подршку заједничком џез саставу
Нишлија и Монсегирана, али да је ово и прилика да види на који
се начин овај фестивал организује јер и у самом Монсегиру,
градићу од 1 500 становника, имају сопствени фестивал џеза на
који су јако поносни.

У

ДУВАНИШТУ

ОБНОВЉЕН

КОШАРКАШКИ ТЕРЕН ЗА ГРАЂАНЕ
Реконструисан терен на углу Булевара Немањића и улице Бранка
Миљковића од данас носи име нашег познатог кошаркашког аса,
Нишлије – Стефана Јовића. Реч је о терену који је обновљен
захваљујући друштвено-одговорној компанији ПД Моцарт.
Отварању је, поред нашег репрезентативца Стефана Јовића,
присуствовао и члан Градског већа, ресорно задужен за спорт и
омладину, Бранислав Качар.
„Ове

године

приоритет

града

било

је

уређење

спортске

инфраструктуре у Нишу. Изузетно нам је драго што у том послу
нисмо усамљени. Овом приликом захваљујем се компанији “Моцарт
спорт” што помаже реконструкцију кошаркашких игралишта у Нишу,
јер нам је и рекреативни спорт подједнако важан као и
професионални“, рекао је Качар.
Грађани ће убудуће имају прилику да негују здраве животне
навике на специјалној подлози, професионалним конструкцијама и
aклиритним таблама.

ГРАДОНАЧЕЛНИК – НИШВИЛ
ЈЕДАН ОД БРЕНДОВА НИША

ЈЕ

Градоначелник Дарко Булатовић обишао је данас нишку тврђаву
где су у току завршне припреме за почетак главног програма
овогодишњег Интернационалног џез Фестивала Нишвил.
Градоначелник је, са директором Нишвила Иваном Благојевићем
посетио и новоотворени Музеј џеза у згради некадашњег турског
Хамама и погледао поставку која обједињује, на једном месту,

историју Фестивала, и показује развој џез културе у Нишу.
У разговору са директором Благојевићем и некадашњим министром
културе у Влади Србије и актуелним уредником културноуметничког програма Радио телевизије Србије Небојшом Брадићем,
који је данас, такође, био гост Нишвила, Градоначелник је
истакао велику важност коју овај музеј има, као и Нишвил
уопште, у стварању потпуније и богатије туристичке понуде
Ниша.
”Град је препознао значај Нишвила и уврстио га у ред јавних
градских манифестација, јер, поред Тврђаве, Медијане и
Филмских сусрета, Џез фестивал представља културно благо и
јединствени бренд Ниша, по коме је овај град и постао
препознатљив и далеко ван граница наше земље. То се види на
сваком кораку. Град је препун људи са свих страна света, и
очекујем да се процена о 200 000 људи која ће у ових десет
дана видети неки од програма Нишвила, обистини, што ће бити
огроман успех и за Град”, рекао је Булатовић.
Директор Нишвила Иван Благојевић изразио је задовољство
подршком коју Град пружа фестивалу, и без које Нишвил сигурно
не би могао да буде оно што јесте, односно један од десет
најбољих музичких фестивала у Европи, по оцени британског
Гардијена.
Благојевић се нада да ће и министарства културе, омладине, и
туризма, такође препознати значај ове манифестације, и
обезбедити подршку која ће омогућити да Нишвил напредује, и на
техничком и на програмском плану, пре свега кроз долазак у Ниш
највећих имена светске џез сцене.
Градоначелник Булатовић је нагласио да је помоћ Града, са 20
милиона 2016. повећана на 28 милиона динара у овој години, што
сведочи да је Ниш свестан вредности овог фестивала и спреман
је да ту подршку у наредним годинама и увећа.

