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.
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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
заинтересованих за овакву врсту помоћи у односу на прошлу
годину, када је кредите добило 159 привредних субјеката“,
рекао је приликом потписивања
Градоначелник Дарко Булатовић.
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Минимални износ кредита за који ће се субвенционисати камата
је 100 000,00 динара, а максимални 1 500 000,00 динара. Град
Ниш субвенционисаће камату до утрошка средстава, са роком
отплате од 12 месеци. Сврха субвенционисања дела кредита је
допринос привредном расту кроз лакши приступ приватног сектора
кредитним средствима, која се одобравају по повољнијим
условима.

Меморандум о сарадњи ЈКП
„Медијана“
и
Народног
универзитета у Нишу

ПОСЕТИ СКУПШТИНИ ГРАДА НИША
Председник Скупштине Града Ниша мр Раде Рајковић приредио је
данас пријем за чланице Женске одборничке мреже Скупштине
општине Димитровград и директорке општинских предузећа. Посета
нишком парламенту организована је у оквиру пројекта „Повећање
административног капацитета женске одборничке мреже“.
У уводном излагању о сазиву Скупштини Града Ниша, броју
одборница и Женској одборничкој мрежи Скупштине града Ниша,
која је формирана међу првима у Србији, председник мр Раде
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Тургењев генерални директор НИС, министар здравља Златибор
Лончар и представници 13 локалних самоуправа међу којима и
градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
”На овај начин компанија жели да допринесе даљем развоју
локалних заједница и пружи свој допринос унапређењу квалитета
живота у њима, посебно најмлађима. У сваком граду или општини
у којима се програм спроводи, са укупно 116 милиона динара,
биће финансирано до пет пројеката које пријаве здравствене
установе, а о избору пројеката одлучиваће Комисија састављена
од представника Министарства здравља , компаније НИС и локалне
заједнице, рекао је директор Тургењев.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић рекао је да ће Ниш, у
оквиру овогодишњег пројекта, добити 5 милиона динара који ће
бити употребљени, пре свега, за побољшање услова у објектима
примарног здравства.
”Ово је наставак 10 година дуге и успешне сарадње Града Ниша и
компаније НИС. Пет милиона динара које ћемо на овај начин
добити усмерићемо за уређење здравствених станица на сеоском
подручју, и стварање услова да грађани имају једнаке услове за
лечење, било да живе у граду или на селу”, рекао је
градоначелник Булатовић.
Како је наведено, Kомпанија НИС ће, у оквиру овогодишњег
програма уложити готово милион евра (116,5 милиона динара) у
побољшање рада здравствених установа у 13 градова и општина
широм Србије (Београд, Нови Сад, Ниш, Чачак, Панчево,
Пожаревац, Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј, Србобран, Житиште,
Кањижа, Пландиште).

АМБАСАДОРКА РУМУНИЈЕ У ПОСЕТИ
НИШУ

Ниш жели да створи у будућем Научно-технолошком парку и Старт
ап центру на Електронском факултету.
Булатовић је поновио да су Румунија и Србија вековима градиле
добре суседске односе и да је сада на градовима и општинама
да, уз помоћ амбасада, продубе ту везу, и у будућности је
прошире и на све друге области живота.

Сарадња департмана Жиронд и
Ниша у области школовања
младих ватрогасаца
У Вип салону Градске куће данас је одржан пријем за
представнике департмана Жиронд,а у оквиру пројекта сарадње
ватрогасне службе овог департмана и нишке Правно пословне
школе која школује будуће ватрогасце.
Делегацију је предводила Мариз Десилије начелница службе за
међународне односе департмана,а састанку су присуствовали и
капетан Венсан Латор официр службе за обуку ватрогасаца у
департману и Жак Лоше директор колеџа Шам-Деме у Пелгрију.
Госте из Француске примили су др Саша Живић градски већник и
помоћник градоначелника Милош Милошевић уз присуство почасног
конзула Француске у Србији Саше Миљковића и представника
Правно-пословне школе.
Укупна вредност овог пројекта је око 17 хиљада евра,а школа из
Ниша је задужена за његово техничко спровођење уз подршку ГО
Медијана.Прве године овај пројекат биће усмерен ка размени
француских и српских стручних сарадника у обуци ученика за
профил ватрогасаца добровољаца.

Делегација из Жиронда поклониће Правно-пословној школи у Нишу
неопходна средства за реализацију практичне наставе у оквиру
образовног профила“ Техничар заштите од пожара“.
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ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНОЈ
САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ГРАДА НИША И
„BANCA INTESA AD BEOGRAD”
У оквиру Програма локалног економског развоја Града Ниша за
2018. 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 набавку обртних
средстава, трошкове набавке машина и опреме, осавремењивање
процеса производње, стабилизацију производње, инвестирање у
нова савремена средства за рад и производњу у циљу развоја
предузетништва, изградњу, реконструкцију и адаптацију
пословног простора, ново запошљавање.
Комисија за доделу финансијских средстава у оквиру реализације
овог програма, према критеријумима из јавног позива, изабрала
је најповољнију понуду, коју је поднела Banca Intesa. Градско
веће прихватило је препоруку Комисије и данас је у Градској
кући у Нишу потписан Споразум о пословној сарадњи Града Ниша и
Banca Intesa. Споразум су потписали, у име Града,
Градоначелник Дарко Булатовић и у име банке, директор за
продају малом бизниcу у Регионалном центру Ниш Милан
Богдановић и регионални директор за пословање са физичким
лицима и малим бизнисoм у Регионалном центру Ниш Виолета
Марјановић.
„За Град Ниш је јако важно да се овакви програми реализују
како бисмо подстакли развој предузетништва и тиме допринели

партнери и стога сам задовољан што ћемо овај програм
реализовати у сарадњи са Bancа Intesa. Град Ниш издваја 9 362

