10. Ауто Мото Фест у Нишу
Сајам аутомобила у Нишу ове године бележи велики јубилеј –
десет година постојања.
10.“Ауто Мото Фест” Ниш биће одржан од 4. до 6. октобра 2019.
године у нишкој Хали „Чаир“.
Поред великог привредног значаја, годинама бележи и велики
број туристичких посета у дане одржавања сајма.
Овим поводом у Градској кући организован је пријем за
организаторе и излагаче на сајму.Градоначелник Ниша Дарко
Булатовић истакао је да ова манифестација из године у годину
бележи раст и да је Ниш један од ретких градова у региону који
има овакав сајам попут знатно већих метропола.
Након деценије постојања сајам је добио и маскоту, коју је
осмислио вишеструко награђиван нишки карикатуриста Саша
Димитријевић.
Осим изложбе путничких возила, биће понуђен и богат теретни
програм, уз пратећу опрему. Неће изостати велика понуда гума
док ће осигуравајућа друштва имати своје штандове и
приступачну понуду. Традиционално ће бити постављена и тркачка
стаза за малишане. Олдтајмери имаће своје место, јер управо
њихова изложба сваке године изазове велико интересовање
посетилаца.
Брендови аутомобила на нишком Ауто Мото Фесту су Форд,

Фиат,

Тојота, Цитроен, Ауди, Шкода, Рено, Дачија, Нисан, Мазда,
Јамаха, Мотогрини, Џип, Хјундаи као и бројни ауто центри и
сервиси.
Организатор Ауто Мото Феста
покровитељ Град Ниш и ТОН.
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Додељене потврде учесницима
програма У-НИ пракса 2019.
У понедељак, 16. септембра, у малој сали Официрског дома у
Нишу, свечаном доделом потврда студентима званично је затворен
програм У-НИ праксе 2019. Пракса је трајала месец дана, током
августа месеца, без накнаде, у јавним предузећима, Градској
управи и службама.
У-НИ пракса 2019. је замишљена као пројекат помоћи младим
људима, студентима завршне године основних студија и
студентима мастер студија високообразовних институција
Универзитета у Нишу, да за време, и након свог студирања,
месец дана раде у јавном сектору и тако стекну искуство у
практичној примени знања.
Циљ праксе за студенте је стицање практичног стручног искуства
у раду, рад са ментором, прибављање Потврде о обављеној пракси
коју издаје Град Ниш и Универзитет у Нишу, могућност добијања
препоруке од стране институције у којој студент обавља праксу
и могућност признавања праксе као додатне (ваннаставне)
активности од стране образовних институција у виду 3 ЕСП бода.
Ове године на пракси је учествовало 16 студената који су
прошли и обуку из области унапређења пословних вештина. Сви
практиканти и ментори су попунили евалуациони упитник који се
односи на праксу како би се дефинисале смернице и предлози за
унапређење праксе за наредну годину. Општа оцена програма У-НИ
пракса 2019. је одлична по мишљењу и практиканата и ментора.

Парламентарци из Словеније у
посети Нишу

Делегација Парламента Републике Словеније боравила је у
Нишу,где се састала са градоначелником Дарком Булатовићем.
У срдачном и пријатељском разговору размењена су мишљења о
унапређењу сарадње између Града Ниша и ове некадашње
југословенске републике. Како је истакао градоначелник
Булатовић, сарадња је на високом нивоу, али смо свакако
спремни да је додатно побољшамо. Он се посебно осврнуо на
успостављање ваздушног саобраћаја на линији Ниш-Љубљана и
чињеницу да су авиони углавном пуни, што у многоме олакшава
даљи развој сарадње.
Са словеначке стране изразе захвалности на добродошлици упутио
је Предраг Баковић, народни посланик и председник Посланичке
групе пријатељства са Србијом. Делегација је посету започела у
Београду, а током дана ће у Нишу и Сврљигу имати састанке са
начелницима Полицијске управе, округа и привредним субјектима
из региона.

ДОДЕЛА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ПО ПРОГРАМУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА

ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

У Градској кући у Нишу организована је додела подстицајних
средстава за пољопривреду и рурални развој за 2019. годину.
Уговоре је до данас потписало 284 пољопривредна произвођача, а
свечано су уручени уговори представницима пољопривредних грана
и то Николи Капешићу, младом пчелару из Ниша, Маји Живановић,
воћару из Доњег Матејевца и Сандри Петровић, пољопривредном
произвођачу из Ниша .
Уговоре о субвенцији је уручио градоначелник Ниша Дарко
Булатовић који је нагласио да ће Град Ниш повећати за следећу
годину износ субвенција за око 20 одсто.
Према његовим речима Град је сада финансијски стабилан и
спреман да још више помогне пољопривредним произвођачима. У
обраћању окупљеним пољопривредницима он је истакао и то да
после много година Град Ниш захваљујући опредељеним средствима
од старне државе улаже у инфраструктуру села и да би у
наредних пет година велики број села у овом делу Србије,
требало да буде опремљен водоводном и канализационом мрежом.

Присутнима се обратио и градски већник ресорно задужен за
област пољопривреде, Славољуб Савић који је поздравио присутне
и пожелео пуно успеха у даљем раду.

НОВА ХЕЛПОВА ИНФОРМАТИВНА
КАМПАЊА У НИШУ

Данас је у Градској кући почео нови циклус инфо кампање у
оквиру подршке запошљавању и самозапошљавању Хелповог пројекта
„Подршка социо-економској стабилности у региону Западног
Балкана 2019-2020“.
Првој у низу презентација присуствовао је и градоначелник Ниша
Дарко Булатовић, Хелпов менаџер за економски развој Маша Бубањ
и начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте
Милан Ранђеловић. На основу новог пројекта
за подршку у опреми могу да конкуришу сви млади, незапослени
са одрживом пословном идејом чијом ће реализацијом обезбедити
редован извор прихода себи и својим породицама. Предност имају
занати и услуге и прерађивачке делатности у пољопривреди.

Презентације у Нишу биће одржане по следећем распореду:
Понедељак, 16. септембар 2019. године у 11 па у 13 часова у
холу Градске куће, ул. 7. јула 1
Среда, 18. септембар 2019. године у 11 па у 13 часова у
скупштинској сали ГУ Ниш, Н. Пашића 24,
Уторак, 24. септембар 2019. године у 11 часова у сали
Официрског дома, улаз из ул. Орловића Павла,
Среда, 25. септембар 20109. године у 11 часова у сали
Официрског дома, улаз из ул. Орловића Павла,
Понедељак, 30. септембар 2019. године у 11 часова у сали

Официрског дома, улаз из ул. Орловића Павла.

Нови пројектни циклус доноси могућност за подршку најмање 30
нових микро и малих бизниса грантовима у опреми просечне
вредности 2.400,00 евра, уз редовне пословне и стручне обуке
за повећање одрживости пословних делатности.
Вредност директних трошкова за опрему за клијенте који ће бити
подржани у Нишу у оквиру овог пројекта износи 72.000,00 евра,
уз учешће Града од 40%.
Хелп је у сарадњи са Градом до сада подржао 483 корисника
грантовима у опреми за микро и мале бизнисе и седам
кооператива од 2005. године кроз пројекте економског
оснаживања укупне вредности 1,9 милиона евра.
Одрживост
подржаних бизниса износи више од 80%.

Споразум
о
здравственој
заштити бораца
У Градској кући у Нишу градоначелник Ниша Дарко Булатовић
потписао је споразум са свим здравственим установама у Нишу
чији је циљ омогућавање што квалитетније здравствене и
социјалне заштите бораца и учесника ратова 90тих и њихових
породица.
Споразум је потписан са установама ,примарне и секундарне
здравстене заштите,међу којима су Дом здравља,Клинички
центар,Институт за јавно здравље,Стоматолошка клиника.

Поред директора ових установа потписивању су присуствовали и
представници борачких удружења који су позитивно оценили
намеру града да омогући приоритетно лечење борaца и чланова
њихових породица.

Најава сарадње Града Ниша са
бугарским градом Сливеном
Представници

града

Ниша

присуствовали

су

међународном

састанку у граду
Сливену
у Бугарској, у оквиру пројекта
„Уједињена Европа-безбедност, солидарност и стабилност“,
односно програма „Европа за грађане“.
Пројекат је реализован путем партнерства града Сливена, града
Ниша и града Бидгошч из Пољске.
После представљања градова Сливен (Бугарска), Бидгошч (Пољска)
и Ниш, градоначелник Сливена Стефан Радев, помоћница
градоначелника Ниша Марина Костић и помоћница градоначелника
Бидгошча Јоана Затај Рос потписали су писмо о намерама у коме
су наведени циљеви будуће сарадње ових градова. Манифестацији
су присуствовали прва саветница у Амбасади Републике Србије у
Софији Гордана Божић, члан Градског већа Ниша Славољуб Савић,
директор ЈКП „Медијана“ Драгослав Павловић који је представио
нишке потенцијале презентацијом Канцеларије за локални
економски развој и пројекте Града, председник Скупштине
општине Сливен Димитар Митев, заменик покрајинског гувернера
Округа Сливен Камен Костов и представници администрације,
образовних и културних институција, универзитета, привредне
коморе, локалне и регионалне агенције за развој, културних
центара, представници установа и предузећа, непрофитних
организација и медија ова три града.

Током посете реализована су три форума из области културе,
омладине и економије.
Другог дана, на културном форуму, представници учесника
презентовали су
културно, историјско и туристичко наслеђе
својих градова. Секретар секретаријата за културу и
информисање Града Ниша Александра Радосављевић представила је
интернационалне манифестације које су од изузетног значаја за
Град Ниш уз кратке филмове о “Нишвилу”, “Филмским сусретима” и
“Театру на раскршћу”.
Тамара Ћирић, из Секретаријата за
културу и информисање, презентовала је културно и историјско
наслеђе нашег града уз подршку свих присутних представника
установа културе града Ниша. Закључак културног форума је да
су постављене добре основе за успешно партнерство и културну
сарадњу између три града учесника овог форума.
На презентацији чланова нишког Савета за младе

било је

речи

о стратешким документима на основу којих се у граду Нишу
спроводе мере омладинске политике, с циљем побољшања положаја
младих у граду и спречавања одласка младих људи из града Ниша,
попут стипендија за најбоље ђаке, студенте, спортисте, итд.
Ова тема била је занимљива за сва три града зато што се сви
они суочавају са одласком младих људи у веће градове или у
иностранство.
Привредну делегацију Ниша

су предводили председник Парламента

привредника РПК Ниш Андрија Радојичић и директор РПК Ниш
Александар Милићевић, а на форуму учествовали су представници
привреде из Бугарске и Пољске. Презентована су актуелна
економска кретања и привредни, туристички и саобраћајни
потенцијали региона нишавског, пиротског и топличког управног
округа. У оквиру пословних сусрета који су такође организовани
у оквиру пословног форума, представљени су привредни и
инвестициони потенцијали града Ниша и региона и планиране
инвестиције које су у фази реализације. Делегација привредника
одржала је састанке са привредницима Сливена, Софије, Јамбола
и Бидгошча, и обишла најистакнутије компаније које успешно
послују у Нишу.

Јавни позив за презентацију

Градска управа Града Ниша ,Секретаријат за планирање и
изградњу позива све заинтересоване на презентацију
урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко -архитектонског
обликовања површине јавне намене у широј зони у Пастеровој
улици у Нишу.
Дана 13.09. У петак у сали Скупштине Града Ниша у улици Николе
Пашића 24 са почетком у 11 сати,одржаће се презентација
урбанистичких и идејно архитектонских решења овог пројекта.

ГРАД НИШ НА МЕЂУНАРОДНОМ
ФОРУМУ СТАРИХ ГРАДОВА
Делегација Града Ниша учествовала је на Другом међународном
форуму старих градова у руском граду Рјазању, који је одржан
под окриљем Комитета Руске Федерације за УНЕСКО, а у
организацији Министарства културе и туризма Рјазањске области.
Услов за учеће на овом Форуму био je да је град старији од 500
година.
Главне теме Форума биле су архитектура, историја, културна

баштина, позориште, фотографија и гастрономски туризам, а за
време трајања ове манифестације одржана је и прва седница
Асоцијације старих градова.
Представници Града Ниша учествовали су у раду Форума са три
теме – Могућности и правци сарадње древних градова, Културна
баштина Ниша током две хиљаде година постојања и Реализација
мера за унапређење тргова, приобаља, улица, пешачких зона,
паркова и других јавних површина.
Како су истакли организатори, одржавање овог Форума треба да
послужи учвршћивању и развијању културних веза између градова,
региона и држава.

Донација
ЈКП
Медиана
за
најугроженије нишке породице

У Центру за социјални рад у Нишу данас су директори ове
установе и предузећа Зоран Јовић и Драгослав Павловић у
присуству градске већнице Тијане Ђорђевић Илић потписали
Уговор о донацији ,на основу којег ће Јкп Медиана донирати
овој установи огревно дрво за најугроженије породице.
Ради се о донацији која обухвата укупно 30 најугроженијих
породица у Нишу,на основу списка Центра за социјални рад.
Овим породицама Јкп Медиана обезбедиће по хиљаду килограма
огревног дрвета које ће такође бити и бесплатно транспортовано
до локација на којима живе ове породице.

Потписивањем уговора уз посредовање Града Ниша биће олакшана
ситуација ,када је у питању огрев ,најугроженијим породицама
које се налазе на евиденцији Центра за социјални рад.

