ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
САВЕТА ЗА МЛАДЕ

РАДА

У Градској кући одржана је презентација рада Савета за младе и
дискусија на тему како млади могу да партиципирају у раду
локалне самоуправе. Ово је први од догађаја које организује
Град Ниш током обележавања Европске недеље локалне
демократије, а који имају за циљ да грађанима приближе рад
органа локалне самоуправе, али и да им пруже одговоре на
питања како да се активно укључе у предлагање и пласирање
идеја којима ће се побољшати квалитет живота у граду.
Основни мотив Европске недеље локалне демократије која се ове
године одржава у периоду од 14. до 20. октобра јесте ширење
универзалних вредности Савета Европе, као што су демократија и
људска права, али и укључивање учесника у европску мрежу која
је оформљена ради промовисања важности партиципације грађана у
активностима које се спроводе на локалном нивоу. Будући да су
млади покретачка снага нашег друштва Град је одлучио да управо
проблеми младих буду централна тема ове манифестације. Стога
је и презентација рада Савета за младе изабрана као уводни
догађај будући да је управо Савет тај који представља
непосредну везу између младих појединаца и органа одлучивања
Града Ниша.

Међународни

дан

слепих

и

слабовидих

У Србији се 15.октобра обележава међународни дан слепих и
слабовидих. Познат и као “Дан белог штапа”, овај дан у Србији
обележава више од 12.000 слепих и слабовидих, колико, према
подацима Удружења “Бели штап”, у нашој земљи има особа које не
виде или имају проблема са видом.
Градска већница задужена за социјална питања Тијана Ђорђевић
Илић изјавила је овим поводом да Град Ниш у оквиру својих
надлежности
помаже организацијама слепих и слабовидих са
милион и триста педесет хиљада динара годишње кроз програмске
активности.
Тако је тренутно у припреми пројекат „Један лаки корак“ на
основу којег ће у одређеним деловима града бити изграђена тзв.
тактилна поља безбедности,намењена слепим и слабовидим
људима.Ова врста помоћи подразумева изградњу тактилних поља
безбедности
у близини саобраћајних раскрница или пешачких
прелаза која помажу људима са овом врстом инвалидитета да се
лакше сналазе у простору и безбедно прелазе улицу.
Активности које у оквиру својих надлежности и пројеката
предузима Град Ниш су још и афирмација Савеза слепих и
слабовидих ,али и свеукупна заштита ове категорије
становништва
кроз пружање правне помоћи, психо-социјалне
подршке и задовољавања свих њихових културно-уметничких,
спортско-шаховских и рекреативних потреба.

Обележен Дан ослобођења Ниша
у Другом светском рату
Полагањем венаца на споменик ослободиоцима и у спомен парку
Бубањ ,обележен је Дан ослобођења Ниша у Другом светском рату.
У присуству многобројних грађана, венце су положили
градоначелник Ниша Дарко Булатовић, затим председник Скупштине
града Раде Рајковић,заменик градоначелника проф.др Милош
Банђур као и представници војске, полиције, борачких удружења.
После полагања на Тргу краља Милана, церемонија је настављена
и у меморијалном комплексу Бубањ,где су такође положени венци
од стране делегације Града Ниша ,војске и полиције и бројних
удружења грађана.
Борбе за ослобођење Ниша у Другом светском рату, такозвана
“Нишка операција”, почела је 8. октобра 1944. године у 8
часова,а Ниш је ослобођен 14. октобра 1944. године када је 22.
дивизија народно-ослободилачког покрета ушла у град и из
правца југа и поразила немачке трупе.

Свечани концерт поводом Дана
ослобођења града “ПРИЈАТЕЉИ
ЗАУВЕК”
Под покровитељством Града Ниша, Нишки културни центар
организује концерт поводом 14. октобра, Дана ослобођења Ниша у
Другом светском рату.

Концерт ће бити уприличен у Великој сали Клуба Војске Србије у
Нишу, у понедељак 14. октобра 2019. године, у 20 сати.
На концерту ће наступити:
Јадранка Јовановић
Душан Свилар
Јелена Милошевић
Ревијски оркестар ИМПРЕСИЈА
Диригент- Војкан Борисављевић
Улаз на концерт је бесплатан, али суграђани у понедељак, на
дан концерта, треба да дођу на билетарницу Клуба Војске, у
периоду од 16 до 20 сати, где ће моћи да преузму своје
бесплатне карте. Улаз без карата неће бити могућ, а врата
Велике сале Клуба Војске Србије ће бити затворена након што
буду попуњена места за седење.

ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР У МАЛОМ
ФУДБАЛУ ЗА ПОМОЋ НУРДОРУ
Аутор фотографије: Јован Дончић
На теренима Основне школе Душко Радовић,

завршен је први

хуманитарни турнир у малом фудбалу за помоћ НУРДОР-у који су
организовао Ученички парламент Правно пословне школе из
Ниша. Прикупљено је, према речима организатора, око 150 000
динара који ће бити уплаћени Националном удружењу родитеља
деце оболеле од рака за изградњу Родитељске куће у Београду.
Идеју за покретање једне овакве хумане акције иницирали су
ученици првог разреда Правно-пословне школе Никола Живановић и
Немања Вулић који су успели да анимирају не само своје вршњаке
и другове из школе, већ и скоро стотину екипа из готово свих
нишких средњих и основних школа.
Пехаре и медаље најбољим екипама и учесницима уручио је

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић који је поручио да је ово
изванредна идеја и изванредна акција и да ће Град увек
подржати овакве замисли, поготово када стижу од младих људи.
”Хвала Ученичком парламенту Правно пословне школе, а посебно
хвала Николи и Немањи који су осмислили и организовали једну
овако
велику
акцију
прикупљања
помоћи
за
оне
којима је и најпотребнија”, рекао је Градоначелник и захвалио
и свим екипама које су се одазвале позиву и
још једном
доказале своју хуманост.

ГРАД НИШ ОБЕЛЕЖАВА ЕВРОПСКУ
НЕДЕЉУ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

“Европска недеља локалне демократије” (ЕНЛД) је годишњи
европски догађај у координацији Kонгреса локалних и
регионалних власти. Локалне власти из свих 47 држава чланица
Савета Европе и њихова удружења организују јавне догађаје како
би промовисали и подстакли демократско учешће на локалном
нивоу. Главна тема ЕНЛД за 2019-2020. годину је “Локална
демократија: изградња поверења, Ко-дизајнирање локалне
демократије са грађанима, Практиковање отворене управе”.
Градови и општине биће у могућности да организују активности
током целе године, са нагласком на главни догађај који се
одвија у периоду од 14. до 20. октобра 2019. године.
И Град Ниш ове године обележaва ЕНЛД активностима уз помоћ
којих ће боље разумети потребе грађана, нарочито младих, и
моћи, заједно са њима, да развије прецизније одговоре који се

тичу свих грађана, а нарочито млађе генерације, чиме ће се
повећати свест о значају учешћа у демократским процесима
локалне заједнице. Са свешћу о улози и одговорности
градоначелника и органа Града, грађани ће бити у могућности да
боље разумеју рад органа локалне самоуправе и узму учешће.
Прва активност која ће бити реализована у оквиру ЕНЛД је
презентација рада Савета за младе Скупштине Града Ниша и
трибина на тему како млади могу да учествују у раду локалне
самоуправе. Ова презентација усмерена је на представљање
начина на који млади могу да приступе Савету за младе и укључе
се у решавање питања младих. Савет за младе је механизам који
омогућава младим људима да преузму активну улогу у доношењу
одлука, као и умрежавање и међусекторску сарадњу институција
које се баве младима. Након презентације биће одржана расправа
у којој ће чланови Савета за младе покушати да пруже
информације и одговоре на питања присутних.
Служба за послове градоначелника организује посету Ученичког
парламента и ученика старијих разреда Основне школе “Његош”
Градској кући и разговор са градоначелником. Ученици ове школе
имаће прилику да се упознају са радом извршне власти Града
Ниша, да виде које послове градоначелник обавља, на који начин
доноси одлуке, али и да му поставе конкретна питања.
Градоначелник ће ђацима пружити
информације шта локална
управа ради за децу, како се решавају проблеми деце и младих и
како се спроводе нове активности.
Након тога организује се Сајам организација цивилног друштва
које се баве омладинском политиком и презентацију омладинских
пројеката. На овом Сајму омадинске организације моћи ће да
представе своје активности младима и начине сарадње са
локалним властима, као и да привуку младе да учествују у
њиховим пројектима. Локална самоуправа подржава младе
подржавајући рад омладинских удружења.
Канцеларија за локални економски развој и пројекте (КЛЕРП) у
оквиру ЕНЛД организује
презентацију пројекта „Отворени

подаци, отворене могућности“ и интерактивну радионицу. КЛЕРП
ће представити концепт Отворених података, примере добре
праксе у Србији и широм света, као и примере поновне употребе
тих скупова података у циљу стварања додате вредности и бољих
и транспарентнијих услуга које се пружају грађанима. Шира
јавност ће такође имати прилику да има увид у отворене податке
Града Ниша, као резултат пројекта „Податке отвори, на мапи се
створи“ у склопу националног пројекта у организацији УНДП
„Отворени подаци, отворене могућности“. На крају, кроз
интерактивну радионицу ће бити сагледана могућа употреба
отворених података, уз учешће локалних компанија, стартапова и
студената, са којима би се дошло до брзих и конкретних
предлога за решавање проблема на територији Града Ниша.

ГРАДОНАЧЕЛНИK РАЗГОВАРАО СА
АKТИВИСТИМА НKД
Градоначелник Дарко Булатовић разговарао је вечерас са
активистима НKД који су данас обишли седам моравских села и
изнели проблеме са којима су их мештани упознали током
обиласка, а везани су за комуналну инфраструктуру, превоз и
услове живота у тим селима.
“Kао што чиним и свакога дана, и вечерас сам разговарао са
грађанима. Обавестио сам их да смо упознати са већином тих
проблема и да је поступак решавања у току.
Подсетио сам на велика улагања Града управо на сеоском
подручју и на обимне планове за стварање бољих услова за живот
наших суграђана на том подручју. Нагласио сам да тренутно

реконструишемо чак 16 км путева кроз села у општини Палилула и
да такав план имамо за наредну годину и за моравска села у
општини Ц. Kрст.
Проблеме у јавном превозу решиће нови тендер које уважио
општепознате примедбе грађана и који ће фебруара ступити на
снагу, а заједно са Државом у наредних пет година неће бити
села без водовода и канализације. Разговараћемо и убудуће и
трудити се да живот у нишким селима учинимо бољим”, рекао је
Градоначелник Булатовић након сусрета са активистима НKД и
групе Kобра.

Е-парламент по мери Скупштине
Града Ниша
Председник Скупштине града Ниша мр Раде Рајковић и
градоначелник Ниша Дарко Булатовић састали су се у Скупштини
Града Ниша са сталном представницом УНДП Франсин Пикап и
представницом Швајцарске канцеларије за сарадњу Сашом Милер, у
оквиру спровођења пројекта увођења система Е-парламента.
Скупштина Града Ниша прва је у Србији која ће користити
верзију софтвера прилагођену раду нишких парламентараца. Епарламент гарантује транспарентност, ефикасност и одговорност
рада парламента. Овај софтвер обезбеђује емитовање видео и
аудио записа и омогућава једноставну претрагу документације о
раду парламента, како би она била лакше доступна грађанима и
медијима. Осим тога, захваљујући електронском гласању које
спречава злоупотребе, одржавање седница постаје ефикасније.
Уз помоћ Владе Швајцарске, тим УНДП-а пружио је правну подршку
у прилагођавању софтвера Пословнику о раду Скупштине града, а

нишки одборници добили су 78 таблета, вредних 11 000 долара.
Укупна вредност донације је око 150 000 долара. Процењено је
да ће Град Ниш на овај начин уштедети преко 2 милиона динара
на годишњем нивоу, колико износи уштеда у штампању
скупштинског материјала.
Такође, нестајањем потребе да се документација са заседања
штампа и доставља сваком посланику појединачно, остварују се
значајне уштеде. Процењено је да ће Град Нис, на овај начин
уштедети 2-4 милиона динара, за годину дана.
Уз помоћ Владе Швајцарске, тим УНДП-а пружио је правну подршку
у прилагођавању Пословника о раду Скупштине Града Ниша
употреби е-парламента, а нишки посланици добиће и 78 таблета,
вредних 11 000 долара. Укупна вредност донације, која укључује
и прилагођени софтвер процењена је на 150 000 долара.

Амбасадор
Нишу

Финске

у

посети

Његова екселенција амбасадор Финске у Србији Кимо
Лахдевирта,боравио је данас у Нишу,где је разговарао са
градоначелником Дарком Булатовићем.
У срдачном разговору било је речи о могућностима да се финска
укључи у инвестирање у области ИТ технологије на овом
подручију као и да се унапреди сарадња и у другим областима са
овом скандинавском земљом.
Амбасадор Лахдевирта рекао је да Финска послује у Србији кроз
неколико
компанија,а
посебно
је
истакао
пример

бренда”Коне”који се бави уградњоом лифтова и ескалатора и који
има пословни центар у Србији.
Финска је 2017.обележила сто година независности,а са Србијом
има дипломатске односе већ више од 90 година.

Пријем за учеснике и госте
манифестације «Радост Европе»
у Нишу
У оквиру манифестације «Радост Европе»
данас je приређен
пријем за децу учеснике овог фестивала која ће наступити и у
Нишу.
Учеснике ове традиционалне манифестације примио је
градоначелник Дарко Булатовић који је пожелео добродошлицу
свим гостима и деци која ће наступити у Нишу.Пријему је у име
организатора присуствовао и директор Дечјег културног центра
Београда Миња Субота и директор Центра за традицију и
духовност из Ниша Миљко Петровић.
«Радост Европе» је највећа и најстарија
интернационална
манифестација
дечјег стваралаштва, која ове године прославља
свој 50.јубилеј .
Почетком октобра у Београд су стигла деца из земаља Европе да
певају, глуме, а пре свега се друже и добро забављају.

