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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

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
подржавајући рад омладинских удружења.

подржава

младе

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

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

и прилагођени софтвер процењена је на 150 000 долара.

Амбасадор
Нишу
Његова

екселенција

Финске

амбасадор

у

Финске

посети

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.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНО
ТЕХНИЧКОЈ
САРАДЊИ
ИЗМЕЂУ
ГРАДА НИША И “BANCA INTESA AD
BEOGRAD”

У оквиру Програма локалног економског развоја Града Ниша за
2019. годину, који реализује Канцеларија за локални економски
развој и пројекте Града Ниша, упућен је јавни позив банкама
заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних
субјеката са територије Града Ниша, уз учешће Града кроз
субвенционисање камате на кредите за:
трошкове набавке машина и опреме,
осавремењивање процеса производње,
стабилизацију производње,
инвестирање у нова савремена средства
производњу,
изградњу, реконструкцију и адаптацију
простора.

за

рад

и

пословног

Комисија за доделу финансијских средстава у оквиру реализације
овог програма, према критеријумима из јавног позива, изабрала
је најповољнију понуду, коју је поднела “Banca Intesa” са
којом је данас у Градској кући у Нишу потписан Споразум о
пословној сарадњи. Споразум су потписали, у име Града,
Градоначелник Дарко Булатовић и у име банке, регионални
директор за пословање са физичким лицима и малим бизнисoм у
Регионалном центру Ниш Виолета Марјановић.
„Већ трећу годину заредом “Banca Intesa” у сарадњи са Градом
Нишом помаже развој локалне привреде кроз повољно финансирање
предузетника, микро, малих и средњих предузећа. Споразум који
смо данас потписали обезбедиће додатну финансијску потпору за
унапређење пословања привредника у Нишу, које смо у склопу
реализације програма локалног економског развоја током
претходне две године подржали са око 340 милиона динара
кредита са субвенционисаном каматном стопом,”изјавила је
Виолета Марјановић, регионални директор “Banca Intesa”
за
пословање са физичким лицима и малим бизнисом у Регионалном
центру Ниш.
„За Град Ниш је јако важно да се овакви програми реализују
како бисмо подстакли даљи развој предузетништва и домаће

привреде уопште и тиме допринели смањивању стопе
незапослености у нашем граду. Локалној самоуправи су за
реализацију ових планова потребни поуздани партнери и стога
сам задовољан што ћемо овај програм реализовати у сарадњи
са Bancom Intesa, која је и у претходне две године показала да
је истински добар и поуздан партнер. Град Ниш издваја 9 000
000,00 динара за субвенцију камата на кредите који ће бити
додељени привредним субјектима. Очекујем да ће бити више

Младен Алвировић, уредник и водитељ деценијама најгледаније
емисије о аутомобилизму као и ревије „САТ”.
Водећи светски произвођачи возила, делова и ауто опреме на две
хиљаде квадрата, понудиће оно најбоље што имају. Ове године
више излагача биће на паркету нишке дворане, а у понуди ће
бити и нови занимљиви двоточкаши који ће први пут бити

Потписан Протокол о сарадњи
између Града Ниша и Основног
и Вишег суда у Нишу
У Градској кући данас је потписан протокол о сарадњи између
Града Ниша и Основног и Вишег суда у Нишу о сарадњи у примени
посредовања као алтернативног начина решавања спорова.
У име Града Ниша протокол је потписао градоначелник Дарко

