Конституисана радна група за
реализацију пројекта Лаки
километар
Данас

је

одржана

конститутивна

припрему, спровођење
километар.

и

седница

мониторинг

Радне

Пројекта

групе

Један

за

лаки

Основни задатак Радне групе је да, на основу мапирања и
постојеће базе података, изради Акциони план и стратешки
сагледа дефинисане приоритете које ће добити од представника
релевантних институција, као и самих крајњих корисника,
односно особама са инвалидитетом.
Циљ Пројекта је стварање услова да Ниш буде град без баријера,
пре свега у ширем центру града, односно пречнику од једног
километра, где ће свим особама са инвалидитетом бити омогућено
неометано кретање и приступ јавним градским институцијама и
службама.

ГРАД НИШ ДЕО ПИЛОТ ПРОЈЕКТА
ЗА ЈЕФТИНИЈИ ТРАНСФЕР НОВЦА
ИЗ ИНОСТРАНСТВА КА ГРАЂАНИМА
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и в.д. високог представника
Програма УН за развој Стелиана Недера потписали су Меморандум
о разумевању између Програма Уједињених нација за развој
(УНДП) и Града Ниша, о спровођењу пилот пројекта „Дознаке из
дијаспоре засноване на блокчеин технологији за Град Ниш“ који
се спроводи уз подршку Владе и институција Републике Србије,

пре свега Народне Банке Србије.
Град Ниш је на овај начин постао први град у Србији који је
укључен у систем Блокчејн који УНДП реализује у више земаља
света, што је, према речима Градоначелника Булатовића, доказ
да је Ниш на добром путу ка остварењу једног од најважнијих
циљњва, а то је да постане Град напредних технологија.
Циљ пројекта је,
њихових породица
тестирала на који
бити од користи
самоуправе.

пре свега, повезивање српске дијаспоре и
у матици, а УНДП га је осмислила како би
начин ова врста напредне технологије може
за грађане као и за владу, и локалне

Пилот пројекат фокусиран је на трансфер новца уз употребу
блокчејн (Blockchain) технологије, од физичких лица у
иностранству ка физичким лицима у Србији, тј. у Нишу, при чему
ће ове услуге бити јефтиније, транспарентније и прилагођене
потребама грађана
Град Ниш је изабран због својих блиских и јаких веза са
дијаспором, као и отворености Градске управе за примену нових
технологија. Од самог почетка, канцеларија УНДП у Србији и
градска управа успоставиле су блиску сарадњу а формиран је и
посебан тим, заједно са Канцеларијом за локални економски
развој, ради пружања подршке спровођењу заједничког пројекта.
Пилот пројекат УНДП-а подразумева учешће до 200 прималаца и
пошиљалаца дознака који су одабрани путем јавног позива за
добровољно учешће у овој иницијативи. Примаоци ће добити
дигиталне ваучере у виду идентификационих картица и моћи ће да
користе добијена средства за плаћање комуналних услуга и
куповину намирница у три транспарентно одабрана локална
малопродајна објекта за прехрамбене производе у Нишу.
Процењује се да ће предвиђена вредност свих трансакција
учесника износити $20,000.
Сви подаци прикупљени у сврху тестирања користиће се уз
сагласност учесника, као и сагласност локалних власти Града

Ниша, узимајући у обзир Закон о заштити података о личности.
Очекује се да ће употреба блокчејн платформе отвореног кода,
коју је про-боно обезбедила компанија AID:Tech Ltd, донети низ
погодности за велики број корисника, и то:
• Биће обезбеђено праћење и транспарентност прилива дознака из
дијаспоре у Србију
• Дознаке из дијаспоре биће усмерене ка друштвено одговорној
куповини
• За пошиљаоце дознака биће омогућен лакши и јефтинији
трансфер новца, без ангажовања посредника. Циљ је да трошкови
трансакција буду мањи од 3 одсто у просеку, у поређењу са
постојећим, много већом ценом која се плаћа када се трансфер
врши преко традиционалног банкарског сектора и/или посредством
компанија за пружање финансијских услуга
• Биће осигурана приватност појединаца, будући да се подаци о
личности неће објављивати, у складу са Законом о заштити
података о личности Републике Србије, као и Општом уредбом о
заштити података о личности (ГДПР). Идентификација појединаца
у оквиру блокчејн технологије вршиће се кроз јединствене
дигиталне идентификаторе.
Укупна вредност целог пројекта биће до 85.000 долара а
вредност појединачних трансфера би требало да буде до 100 евра
тј. 100 долара, у зависности од земље одакле се средства шаљу.
Након тестирања и консултација са Владом Републике Србије, у
плану је и примена на ширем нивоу везана за привреду тј. мала
и средња предузећа и подршку локалној економској заједници.
Пројекат треба да послужи као пример како овакав систем треба
да изгледа и функционише у будућности у много широј примени.
Овом пројекту се, иначе, посвећује глобална пажња а његови
резултати се очекују ради примене и у другим земљама. УНДП ће
новим знањем, стеченим кроз ову иновативну иницијативу,

истражити додатне просторе и механизме који могу убрзати
постизање циљева одрживог развоја.
Када се говори о дознакама, мисли се на финансијска средства
које дијаспора уплаћује да би обезбедила добробит својих
породица у домовини. Овај приход такође у великој мери
доприноси економском развоју држава са великом дијаспором, као
што је Србија, где скоро 800.000 људи прима новац из
иностранства. Процењена вредност дознака које се сваке године
пошаљу преко званичних и незваничних канала, износи око 4,5
милијарди евра. На годишњем нивоу, дознаке чине близу 9 одсто
БДП-а, у поређењу са, на пример, страним директним
инвестицијама, које су 2016. године износиле 5,4 одсто
годишњег БДП-а.

ДОДЕЉЕНЕ
СТИПЕНДИЈЕ
ТАЛЕНТОВАНИМ СПОРТИСТИМА
У Градској кући свечано су уручени Уговори о стипендијама 51
талентованом спортисти.
Уговоре су, најуспешнијим младим спортистима Ниша, уручили су
Градоначелник Дарко Булатовић, градски већник за спорт и
омладину Бранислав Качар и потпредседница Комисије за оцену
програма у области спорта Виолета Ђорђевић.
Стипендије у износту од 6 500 динара месечно, како је
наглашено, представљају начин подстицаја и стимулисања рада
и
развоја
талентованих
спортиста у циљу постизања натпросечних резултата у овој облас
ти, и прописан је Одлуком о остваривању потреба и интереса
грађана у области спорта.

Ове године су укупно 23 спортске организације поднеле пријаве
за 62 кандидата за остваривање овог права, а Комисија је
оценила да 51 кандидат испуњава услове за стипендију.
С обзиром на веома захтевне услове за остваривање права на
стипендију, као што су, нпр. да је кандидат категорисани
спортиста, а некатегорисан да је репрезентативац у својој
категорији, са наступом за националну селекцију, или да је на
званичним првенствима или куповима Републике Србије у
конкуренцији минимум 6 такмичара у појединачном пласману или у
конкуренцији 12 екипа у екипном пласману или на међународним
такмичењима (Медитеранске игре, Балканско првенство, Светско
првенство, Светски куп, Европско првенство или Европски куп),
освојио једно од прва три места у првој категорији спортова,
једно од прва два места у другој категорији спортова, или прво
место у трећој или четвртој категорији спортова по
категоризацији Спортског савеза Србије, уколико се ради о
спортисти који се бави појединачним спортом и да је узраста од
15 до 20 година, веома смо поносни да преко 50 кандидата
испуњава ове услове.
За ове намене, Буџетом Града Ниша за 2018. годину предвиђен је
износ од 4 милиона динара.

ЧЕСТИТКА
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ФУДБАЛЕРИМА РАДНИЧКОГ
Градоначелник Ниша, Дарко Булатовић упутио је јутрос у своје
и у име својих сарадника у Градском већу честитке фудбалерима,
стручном штабу и руководству Фудбалског клуба Раднички на још
једној победи против представника Малте у квалификацијама за
Лигу Европе и избореном пласману у 2.коло овог такмичења.

Истичући да је ово прва победа Радничког у званичним
такмичењима Европске фудбалске федерације УЕФА после 35
година, градоначелник Булатовић изразио је своја очекивања и
веровања да ће Раднички наставити са успешним наступима на
међународној сцени већ нареног четвртка, 24.јула, када нишки
фудбалери играју први меч 2.кола квалификација за Лигу Европе,
са Макабијем из Телк Авива. Нишки градоначелник је рекао и да
исте и успешне резултате у овој години очекује и од рукометаша
нишког Железничара, рукометашица Наисе и ватерполиста Ниша,
који су својим изванредним пласманом на домаћој спортској
сцени и резултатима у претходној такмичарској сезони такође
изборили наступе у европским такмичењима.

Потписивање
Уговора
са
избеглим лицима о додели
бесповратне
помоћи
за
куповину сеоских кућа са
окућницом
У Градској кући данас је уприличено потписивање Уговора о
додели бесповратне помоћи за куповину сеоских кућа са
окућницом, избеглицама, по пројекту Регионалног програма
стамбеног збрињавања у Републици Србији. Уговоре је у име
Града Ниша потписао градоначелник Дарко Булатовић и то са
следећим корисницима:
1.

ДАЛИБОРКА (МИЛЕ) СЕДЛАН

2. НЕБОЈША (МИЛЕ) ШТУЛИЋ

3. ВАСО (ГОЈКО) ТОМИЋ
4. ДУШАН (ДРАГОМИР) РАДИВОЈЕВИЋ
5. МАРИЈА (МАРКО) ЗУБИЋ
6. ЉУБИЦА (ЂУРО) ЛОВРИЋ
Регионални стамбени програм (РСП) представља заједничку
иницијативу Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе и Србије.
Циљ Програма је давање свеобухватног доприноса решавању
проблема дуготрајног расељавања најосетљивијих избеглих и
расељених лица, насталих након сукоба на територији бивше
Југославије у периоду од 1991.-1995. године..
Вредност је 9.500 евра по сеоској кући са окућницом, што
укупно износи 66.500 евра.

ПРИЈЕМ У ГРАДСКОЈ КУЋИ ЗА
УЧЕСНИКЕ 11. МЕЂУНАРОДНОГ
ФЕСТИВАЛА
СТУДЕНТСКОГ
ФОЛКЛОРА
У Нишу је синоћ званично отворен једанаести Међународни
студентски фестивал фолклора који је ове године више од 500
учесника из осам земаља, Грчке, Грузије, Бугарске, Боливије,
Кине, Костарике и Мексика и седам градова у Србији. Укратко –

пола света на југоистоку Србије!
Њихови домаћини су
Студентски културни центар Ниш и Академски фолклорни ансамбл
„Оро“.
За учеснике и организаторе ове значајне културне манифестације
уприличен је пријем у Градској кући, где им је добродошлицу
пожелео Градоначелник Ниша Дарко Булатовић уз жељу да се лепо
осећају у нашем граду и да из Србије понесу лепе утиске и
успомене које ће памтити целог живота.
Град Ниш препознаје друштвени и културни значај овог
фестивала, и даће све од себе да као добар домаћин буде добар
пример како треба ширити љубав, мир и толеранцију међу
младима, а уметност представља најлепши начин да се то и
оствари, рекао је Градоначелник Булатовић и позвао све
Нишлије, али и читав регион, да ових дана уживају у чарима
фолклорних игара, да се друже и међусобно упознају са гостима
из земље и иностранства!
Директорка Студентског културног центра Драгана Петковић рекла
је да Фестивал с годинама расте и развија се, те ће тако осим
у Нишу, концерти бити одржани и у општинама Бела Паланка,
Владичин Хан, Књажевац, Ћуприја и Ражањ. Ове општине су,
заједно са ГО Медијана и градом Нишем, овогодишњи покровитељи
фестивала.
По традицији, на дан почетка фестивала, Обреновићевом улицом
синоћ су прошетали сви учесници. Дефиле је привукао огромну
пажњу наших суграђана, као и свечано отварање и заједнички
концерт свих амсамбала на Летњој позорници.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПЕНЗИОНЕРА

ОБИШАО

КЛУБ

Градоначелник Дарко Булатовић и чланица Градског већа Тијана
Ђорђевић Илић обишли су адаптирани Клуб Удружења пензионера
града Ниша у Новопазарској улици бр. 10.
У новом простору, чију је адаптацију и обнављање помогао Град,
на 105 квадратних метара, створен је амбијент у коме ће наши
настарији суграђани моћи да се друже, опусте, упознају,
забаве, организују састанке и обављају све друге активности из
домена Удружења.
Градоначелник Булатовић је истакао да Град непрестано брине о
својим пензионерима, не зато што је то обавеза, већ зато што
су они све то већ заслужили и зарадили својим радом, и сада
имају потпуно право да у плодовима свог рада и уживају.
Булатовић је поручио и да ће Град наставити да помаже и
подржава све активности овог Удружења, које постоји 72 годинe
и у овом тренутку окупља више 30 000 чланова. Он је најавио и
нове сусрете са члановима пензионерских организација, јер,
како је рекао, жели да чује њихове захтеве и проблеме и, у
мери у којој је то могуће, утиче да се ти проблеми што пре
реше.
Само у 2018. години, како је истакнуто на данашњој свечаности,
Удружење ће поделити више од осам хиљада пакета са
прехрамбеним намирницама и средствима за хигијену, велики број
новчаних позајмица која ће нарочито значити пензионерима за
куповину огрева или зимнице, организовати велики број излета,
дружења и сличних спортско-рекреативних активности за
чланове.

САСТАНАК У МГСИ О ИЗГРАДЊИ
МАЛЧАНСКЕ ПЕТЉЕ
Градоначелник Ниша, Дарко Булатовић присуствовао је састанку у
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са
представницима Министарства, Коридора Србије, Инфраструктуре
железница Србије и Европске банке за реконструкцију и развој о
изградњи Малчанске петље.
Завршетак петље, односно изградња деонице дуге 1800 метара од
Малче до Просека, неопходна је, пре свега, у циљу повезивања
новог аутопута са Нишком бањом и источним делом града, али и
нове организације друмског и железничког саобраћаја, с обзиром
да је на том потезу планирана и траса будуће пруге НишДимитровград, односно железничке обилазнице око Ниша.
На састанку је договорено убрзање реализације овог пројекта,
који ће финансирати ЕБРД, јер ће након завршетка радова и
отварања источног крака Коридора 10, односно деонице од
Просека до Црвене реке, садашња траса пута од Просека до Малче
бити затворена за саобраћај.

ГРАДОНАЧЕЛНИК У КОМРЕНУ – ШТО
ПРЕ
РЕШИТИ
ПРОБЛЕМ

КАНАЛИЗАЦИЈЕ !
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је делегацију
мештана Горњег Комрена који су га упознали са проблемима
изазваним недовршеном канализационом мрежом мрежом у овом
насељу. Одмах након разговора градоначелник је, заједно са
сарадницима из градског већа, али и представницима Дирекције
за изградњу града и Јавно комуналног предузећа Наиссус обишао
Комрен, како би се на лицу места, у разговору са мештанима
изнашло решење и помогло људима којима се већ годинама
канализација излива испред кућа.
Како је речено, једини излаз из ове ситуације је наставак
изградње хумског колектора, привремено био заустављене због
противљења једног од власника земљишта, да канализационе цеви
продју кроз његов воћњак. Када тај проблем буде отклоњен, за
решење невоља житеља Горњег Комрена биће потребно урадити
свега пар стотина метара колектора, што ће омогућити да се и
секундарна мрежа продужи за недостајућих стотинак метара и
прикључи на колектор, што ће бити и коначно, трајно решење.
Градоначелник је издао налог свим надлежним службама да у
најкраћем року отклоне све административне препреке, прибаве
недостајућу документацију и што пре наставе са изгадњом
колектора и секундарне мреже, како би се овај проблем трајно
решио.
До тада, цистерне Наиссуса свакодневно ће празнити постојеће
канализационе цеви и онемогућити изливање, јер то, на овим
високим температурама, поред комуналног, може представља и
велики медицински проблем, и опасност.
Наредни састанак градоначелника и мештана Комрена укључених у
решавање овог питања, заказан је за понедељак, 16. јул када би
требало да се додје и до коначног решења и одреди динамика
даљих радова и активности на изградњи канализације у овом
градском насељу.

Градоначелник
Политици

–

Интервју

Поводом друге годишњице од формирања актуелног градске извршне
власти, Градоначелник Ниша Дарко Булатовић дао је интервју
дневном листу Политика.
Интервју преносимо у целости.

Булатовић : Ниш је град будућности
Ниш, 11. jул 2018. – У претходне две године постигнути су
значајни резултати у развоју, смањена су енормна дуговања и
број незапослених, али и створени услови за даљи развој, каже
градоначелник Дарко Булатовић
Од 11. јула 2016.године, када је после пролећних избора пре
две године формирана актуелна извршна градска власт, у Нишу су
постигнути веома значајни резултати на плану развоја и
унапређењу живота грађана. Ово је за Политику рекао
градоначелник Ниша Дарко Булатовић који је посебно истакао да
је Ниш у реалативно кратком временском периоду умногоме
променио свој изглед, што се може видети на сваком кораку и
„голим оком“. Ниш је опет, наглашава Булатовић, покретач свих
и најзначајних привредних, културних и спортских збивања на
српском југу и југоистоку и на најбољем је путу да опет буде
лидер развоја овог дела наше земље.
У протекле две године великим делом сопственим ангажовањем и
изванредој сарадњи коју град има са државним органима и
министарствима у влади Србије и, посебно, захваљујући
свесрдној подршци својевремено премијера, а сада председника
Србије, Алекснадра Вучића, највише смо постигли на плану
привредног развоја. Због тога је недавно Ниш од Националне

алијансе за економски развој НАЛЕД-а и Развоје агенције
Србије, у којем је својевремено председник Управног одбора
била актуелна премијерка Ана Брнабић, проглашен шампионом
локалног развоја. Ово признање припало нам је за најбољу
праксу у привлачењу страних инвеститора. Захваљујући томе у
потпуности је промењен привредни амбијент у Нишу – отворени су
нове фабрике и производни погони, смањен је број незапослених
којих је сада око 26.000, а 2012.године чак десет хиљада више
суграђана било је без радних места. Већ крајем овог лета
очекујемо најављен долазак нових инвеститора у Ниш.
Истовремено успели смо да се ослободимо баласта огромног дуга
насталог због непланског трошења новца из градског буџета и,
који је, познато је, пре две године износио преко 50 милиона
евра. Ригорозном штедњом, добрим планирањем, повећањем прихода
и смањењем расхода и уз значајну финансијску подршку државе
нашем буџету, смањили смо дуг града за око 2,5 милијарде
динара, а да ни у једном тренутку нисмо престали да извршавамо
све своје редовне обавезе. И, што је најбитније, Ниш се више
није задуживао.
Значајни резултати у Нишу, наглашава Булатовић, постигнути су
у свим областима живота и рада:
Ниш се активно укључио у почетак реализације железничког
Коридора 10, унапређено је пословање аеродрома уз рекордно
повећање броја путника, скоро сва градска јавна предузећа и
установе послују без проблема каквих је доскора било. Отворен
је и увелико ради нови Клинички центар, обновљен је Дом
здравља, највећа установа примарне заштите у Србији. У сарадњи
са Универзитетом Ниш много се ради на активирању образовних
потенцијала и захваљујући томе Ниш је већ високо позициониран
као један од највећих центара развоја напредних технологија у
Србији. Паралелно с тим разрешени су бројни проблеми у
комуналном систему и саобраћајној инфраструктури, као и на
плану дечије и социјалне заштите, а у континуитету се решавају
сви проблеми грађана за које се обезбеђују бољи услови за
живот и већи стандард.

На крају је градоначелник Ниша посебно истакао да се све
чини како би се без застоја наставио развој града и околине:
Морам да истакнем да је због свеукупног деловања на изласку
из дугогодишње кризе и позитивних резултата на стварању услова
за даљи развој, граду стигла награда и од британског „Фајнешл
тајмса“ (Financial Times-a) који је Ниш прогласио за „Европски
град будућности“. А на листи Светске банке наш град је по
времену чекања на добијање грађевинских и других дозвола,
убедљиво најбољи и први, чиме Ниш даје пун допринос политици
српске владе на привлачењу инвестиција и економском развоју.
То нас, као и непрестана подршка коју имамо од републичких
органа и људи који воде Србију
и највише обавезује да не
смемо да станемо, рекао је Дарко Булатовић у разговору за
Политику поводом друге годишњице формирања актуелне извршне
власти у Нишу.
Тома Тодоровић, Политика

