Успешан
завршетак
“Пружи корак!”

акције

Двоје младих људи – Тамара Кларић и Богдан Стевановић –
урадили су нешто што заслужује не само аплаузе, већ и мотив за
све нас остале како треба помоћи онима који су угрожени.
Тамара и Богдан су у понедељак, 30. октобра, кренули пешице ка
Нишу (нешто више од 200 километара), у намери да прикупе
новчана средства за завршетак изградње дечјег хематоонколошког одељења Клинике за дечје интерне болести у Нишу.
Уз подршку Националног удружења родитеља деце оболеле од рака
(НУРДОР), Тамара и Богдан су одолевали ветру и не баш
пријатном времену, али су у понедељак, 6. новембра дошли до
циља циља!
У Градској кући Тамару и Богдана примио је заменик
градоначелника проф. др Милош Банђур, који се захвалио у име
Града Ниша на показаној хуманости и уручио им златнике са
ликом Цара Константина.
У акцији, симболично названој “Пружи корак!”, Тамара и Богдан
су направили више од 256.000 корака, а позвали су све грађане
и организације да им пруже подршку у овом важном подухвату
слањем СМС поруке на број 1150.

Почела изградња фабрике ИМИ
У Нишкој бањи кренула је изградња нових производних погона
за израду електронских компонената фабрике ИМИ.
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сарадницима локацију на којој се гради ова фабрика.
Очекује се да

први радници буду упошљени током 2018. године.

Отварањем фабрике на локацији „Лозни калем”
око 1.200 радника.

посао ће добити

Инвестиција је вредна више од 33 милиона евра, а Влада Србије
субвенционираће свако ново радно место са око 6.800 евра,
уложиће близу девет милиона евра.
Фабрика у Нишкој Бањи производиће електронске компоненте за
аутомобилску и индустрију информационих технологија у Европи и
земљама где „Ајала” и ИМИ имају своје производне погоне и
пословне партнере.
Ова компанија послује у седам земаља и тренутно запошљава око
14 000 радника.

Спектакл на Нишави (ВИДЕО)
Овогодишњи Дан младих Града Ниша обележен је на спектакуларан
начин, првим концертом Дејана Петровића у Нишу. Уз звуке овог
врхунског уметника и Биг бенда уживало је око 10 000 младих
овога града, који су концерт могли да прате са свих страна
будући да је бина, потпуно несвакидашње, била за ову прилику
постављена на самој Нишави. “Млади су најзначајнији ресурс
Ниша и град настоји да, стварајући адекватне услове за рад,
усавршавање, напредовање и леп живот, покаже колико је важно
да млади остану управо овде, у Нишу. Један од сегмената
пристојног живота је и приступ разноврсним манифестацијама,
културним, спортским, каква је и овај концерт који је био за
памћење, поручио је члан Градског већа за омладину и спорт
Бранислав Качар. Према његовим речима, ово је само први у низу

културних догађаја које ће Град за младе организовати. Тек нас
очекују изненађења, каже Качар, и додаје да ће сви они
пропусти, које су организатори уочили приликом овогодишњег
обележавања Дана младих, бити отклоњени и да ће наши млади
суграђани, али и сви они који се тако осећају, тек моћи да
уживају у изненађењима која за њих припрема Град Ниш.
На овом линку можете погледати видео спот са спектакуларног
концерта Дејана Петровића у Нишу
http://www.youtube.com/watch?v=S7m0Tp2w4N0&feature=youtu.be

Пријем
за
Холандије

ученике

из

У посети Правно -пословној школи у Нишу налазе се ученици
средње школе из холандског града Рурмонда.
У Градској кући овим поводом организован је пријем, а госте из
Холандије примио је заменик градоначелника проф. др Милош
Банђур.
Он је ученицима пожелео добродошлицу и укратко их упознао
богатом историјом града.
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Како је рекао директор Правно – пословне школе Милорад
Гавриловић, ова школа годинама уназад реализује овакве
пројекте, где се ученици у неколико дана друже са својим
вршњацима из Европе.
За четвртак је планиран и обилазак главног града, а ученици ће
у оквиру ове посете обићи и зграду Скупштине Србије.

Додељени
уговори
о
субвенцијама за запошљавање
лица
из
категорије
теже
запошљивих
На основу споразума о заједничкој реализацији програма и мера
активне политике запошљавања потписаним између Града Ниша и
Националне службе за запошљавање – Филијале Ниш. вредним 54,5
милиона динара од чега је Град обезбедио 30 милиона ,а 24,5
милиона средства Национална служба за запошљавање, финансирана
је реализација 4 мере активне политике запошљавања.
У питању су
јавни радови, субвенције за запошљавање
незапослених лица из категорије теже запошљивих на
новоотвореним радним местима, субвенције за самозапошљавање и
програм стручне праксе. Укупно програмима и мерама је
обухваћено 364 лица.
„Повећање запослености налази се у у самом врху развојних
приоритета Града Ниша. Један од начина да се проблем
незапослености и реши јесте и давање субвенција од стане града
,али и подстицање развоја предузетништва јер је покретање
породичних, малих и средњих предузећа итекако важан сегмент у
сузбијању незапослености.
Међутим да би се до тога дошло потребно је
претходно
створити одговарају ћи привредни амбијент
и законску
регулативу ускладити са међународним стандардима и тиме дати
подстицај и домаћим и страним инвеститорима,који су спремни
да отворе нове компаније и упосле људе. Велику вредност коју
овај Град већ поседује представља образована и стручна радна
снага И она представља шансу за будућност“ рекао је

градоначелник Дарко Булатовић.
Уговори ће бити додељени за субвенције за запошљавање
незапослених лица из категорије теже запошљивих на
новоотвореним радним местима и за субвенције за
самозапошљавање

Обилазак радника ЈКП Медиана
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је заједно са
директором ЈКП Медијана Драгославом Павловићем прву јутарњу
смену радника у сектору јавне хигијене,који су задужени за
одржавање чистоће на нишким улицама.
Тренутно на овом послу у ужем центру града ради само 35
радника који физички не могу да задовоље потребе града,па је
оцењено да је неопходно уложити напоре како би се број радника
довео на оптималан ниво.
Градоначелник је у разговору са радницима из прве руке сазнао
шта их тренутно највише мучи и како најбрже могу сметње у
функционисању радног процеса да се отклоне.
Градоначелник је упутио предлог директору да се направи
распоред по секторима и да сваки од радника држи свој сектор и
буде на располагању у току радног времена.
У току јутра градоначелник је обишао и раднике који се баве
одвозом смећа и из прве руке се упознао са њиховим проблемима.
Ситуација је
пет камиона
неопходно је
биће набавка
град нормално

овде посебно тешка зими ,јер су у употреби само
за чишћење улица , а за град ове величине
бар 20 камиона.Приоритет предузећа у том смислу
нових камиона и специјализованих возила,како би
могао да функцонише и током зимских месеци.

Концерт српско-шведске музике
У Градској кући одржан је концерт који је приредила Шведска
амбасада у Србији , а поводом важног јубилеја – стотину година
од успостављања дипломатских односа Шведске и Србије.
Интересантно је да кроз сва дешавања која су обележила XX век,
две земље никад нису прекидале дипломатске односе.
„Не само дипломатски већ
и генерално гледано остали
билатерални односи Шведске и Србије добри су и пријатељски и
уверен сам да године одличне сарадње тек предстоје. Обострана
је жеља да две земље улазе у други век дипломатских односа
одлучне да наставе добру сарадњу и још више учврсте стабилне
односе,“рекао је градоначелник Ниша Дарко Булатовић на
свечаности и додао да је „за нас
веома важно да Шведска
снажно подржава Србију ка чланству у Европској унији , а оно
што је посебно значајно за нас је податак да је од 2001.
године Влада Шведске кроз Агенцију за развојну помоћ Србији
донирала око 200 милиона евра“.
Присутне је поздравио и амбасадор Шведске његова екселенција
Јан Лундин , а затим је одржан концерт српско-шведске музике
на коме су наступили дуети на клавиру и флаути ,који су извели
дела неколико шведских и српских композитора.

Акција чишћења депонија
Реализацијом Програма чишћења и уређења дивљих депонија на
територији Града Ниша, који је усвојен од стране Градског

већа, у 2017. години предвиђено је чишћење 30 дивљих депонија
на територији свих градских општина, укупне запремине око
3.537 м3, као и уређење и озелењавање шест локација на којима
су очишћене дивље депоније.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је данас прву
локацију на којој је започело чишћење, а то је дивља депонија
поред локалног пута који повезује Трупале и Поповац.
За све активности предвиђене Програмом издвојено је укупно
6.964.080,16 динара из средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине, предвиђених Одлуком о буџету Града Ниша за
2017. годину , од чега је за чишћење дивљих депонија издвојено
3.974.077,70 динара, а за уређење очишћених депонија и израду
и постављање табли са упозорењем „Забрањено бацање отпада“
укупно 2.990.002,46 динара.
Од тога је посебно за Општину Црвени Крст, на којој је утврђен
највећи број дивљих депонија (15) предвиђен утрошак од око
1.789.851,79 динара за чишћење депонија укупне процењене
запремине од око 1593 м3, као и озелењавање рашчишћених
површина у износу од 413.606,15 динара.
Градоначелник је издао и налог руководству ЈКП Медијана да се
обезбеде довољне количине контејнера и направе посебне
локације за сакупљање кабастог отпада, како би грађани имали
где да одложе отпад,јер су у највећем броју случајева дивље
депоније управо продукт немогућности грађана да адекватно
уклоне отпад,шут и друге
нус продукте.
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БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Правац којим ће се Град Ниш кретати у наредном периоду по
питању безбедности у саобраћају биће дефинисан Стратегијом
безбедности у саобраћају чије се усвајање очекује у првом
кварталу наредне године, рекао је на данашњем састанку Савета
за безбедност у саобраћају члан Градског већа Игор Војиновић.
Он је нагласио да ће стратегију пратити и Акциони план са
конкретним мерама које би требало да побољшају безбедност на
појединим локацијама у граду, такозваним „црним тачкама“. Он
је поручио да ће детаљна анализа и снимање стања на нишким
путевима показати које су то најкритичније саобраћајне тачке у
граду и да у овом моменту само паушално можемо помињати неке
од њих, на којима су се неретко дешавале саобраћајне незгоде,
често и са смртним исходом. Војиновић је посебно нагласио да
су неке од проблематичних саобраћајница, пешачки прелаз код
Железничке станице, где ће у наредних десетак дана бити
постављен семафор, као и локација на Броју 6, где је
постављена саобраћајна и светлосна сигнализација. Израда
Стратегије безбедности у саобраћају кошта 2, 8 милиона динара
а средства су обезбеђена из Савета за безбедност Града Ниша,
од саобраћајних прекршаја начињених на нивоу Града.
Данашњој седници Савета за безбедност саобраћаја присуствовали
су и представници АМСС – Центра за моторна возила. Иначе,
Стратегија безбедности саобраћаја Републике Србије усвојена је
прошле године и њоме су све локалне самоуправе обавезане да
сачине своје стратегије како би јасно и ефикасно био формиран
систем безбедности у саобраћају на нивоу целе земље,

100 година од успостављања
дипломатских односа између
Србије и Шведске
Поводом обележавања 100 година од успостављања дипломатских
односа између Србије И Шведске, у
екселенција амбасадор Јан Лундин.

Нишу

борави

његова

Србија И Шведска имају одличне дипломатске односе , а велики
број наших људи негде око 130 хиљада живи у управо у Шведској.
У Градској кући приређен је пријем за госте из Шведске, а
затим је И приказан филм о донацијама ове скандинавске земље у
еколошки прихватљиве пројекте који се реализују у Србији.
“Као развијена ,али пре свега одговорна земља Шведска помаже
Србији у настојањима да се интегрише у европску унију , а
многи пројекти од значаја за модернизацију инфраструктуре
подржани су од стране Шведске.
Данас ћемо видети
филм о томе на који начин су се наши
пријатељи из Шведске укључили у пројекат изградње постројења
за пречишћавање отпадних вода у Нишу.
Србија је на зачељу Европе јер се у целој земљи пречишћава
само 5 до 10 % отпадних вода.Желимо да управо из Ниша уз
помоћ
Шведске
променимо овај тренд И покушамо да решимо
веома битан комунални ,али И еколошки проблем.
Тај посао није лак, а ни јефтин и зато је најбоље учити из
примера добре праксе других земаља које су успеле да предузму
потребне мере за постизање еколошких стандарда.У Граду који
броји преко 300 хиљада људи овакав пројекат има дугорочно
гледано историјски значај” рекао је градоначелник Ниша Дарко
Булатовић .
У Нишу, који ће међу првима у Србији почети управљање отпадним

водама, у оквиру овог пројекта градиће се шест нових и великих
инфраструктурних постројења. Изградња првих планирана је већ
крајем 2018. и почетком 2019. године.
У наредне две године у Нишу ће почети реализација великог
пројекта сакупљања и прераде отпадних вода. Уз несебичну помоћ
амбасадора Шведске његове екселенције господина Јана Лундина
руководство града потписало је меморандум са Министарством
пољопривреде и заштите животне средине Србије, који означава
почетак припрема техничке документације за спровођење овог
великог пројекта.
Вечерас у 18 30 у холу Градске куће биће уприличен И мини
концерт који организује амбасада Шведске.

