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

У холу Градске куће,

потписан је Меморандум о сарадњи између

ЈКП „Медијана“ и Народног универзитета у Нишу, двеју успешних
институција, чији је оснивач Град Ниш.
Предмет споразума је међусобна сарадња потписника у области
размене искустава, информација, као и заједничког учествовања
у пројектима у интересу обе стране споразума.
Потписници су се споразумели да ће по принципу реципроцитета:
Благовремено учинити јавним и међусобно доступним информације
о својим плановима, програмима, пројектима и активностима у
области стручног оспособљавања
Организовати обуке стручног оспособљавања за запослене у ЈКП
Медијана
из различитих области рада, а према исказаним
потребама и могућностима;
Сарађивати у планирању, креирању и спровођењу пројеката од
обостраног интереса за потписнице споразума.

ДЕЛЕГАЦИЈА СО ДИМИТРОВГРАД У

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
Рајковић истакао је да локални парламент ради у конструктивној
и толерантној атмосфери, уз поштовање свих принципа родне
равноправности.
Женска одборничка мрежа Скупштине општине Димитровград
формирана је у априлу 2018. године, а у активностима које
спроводе
имају пуну подршку Скупштине општине и свих
релевантних институција.
На данашњем састанку договорена је даља сарадња, размена
искустава, знања и идеја са одборницама Женске мреже Скупштине
Града Ниша.

ИЗ ПРОГРАМА НИС ”ЗАЈЕДНИЦИ
ЗАЈЕДНО” ГРАДУ НИШУ 5 МИЛИОНА
ДИНАРА
Потписивањем споразума о сарадњи између НИС-а и 13 локалних
заједница у Дому Народне Скупштине Србије почео је овогодишњи
конкурс „Заједници заједно“. Споразуме су потписали Кирил

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
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић разговарао је данас у
Градској кући са амбасадорком Румуније у Београду Оаном
Кристином Попа која је домаћинима пренела да ће током
председавања Европском савету Румунија подржавати Србију на
њеном европском путу, а проширење ће бити при самом врху
европске агенде.
Попа, чија земља председава саветом Европске уније у првој
половини ове године, рекла је да је европска перспектива
Западног Балкана у 2018. –ој години поново потврђена, и додала
да ће Румунија помоћи државама кандидатима да напредују у
европским интеграцијама.
“Србија је једна од водећих кандидата за ЕУ и игра кључну
улогу у стабилности Западног Балкана”, рекла је Попа која је
циљеве Румуније током председавања Евопском
унијом
представила и на предавању у ЕУ инфо кутку у Нишу.
Она је поновила да Србија може да рачуна на помоћ Румуније у
процесу придруживања и у реформском процесу, а да Ниш, као
један од најзначајних градова у Србији може у многим градовима
у Румунији, попут Клужа, Орадее или Темишвара, на пример,
пронаћи партнере са којима ће ближе сарађивати на решавању
проблема који су заједнички за градове те величине и степена
развијености.
Градоначелник Булатовић је амбасадорки представио све
потенцијале Ниша, како у привредном, тако и у културном,
научном и историјском смислу, и истакао да је Ниш
заинтересован за успостављање блиских веза са градовима у
Румунији, пре свега са онима који имају искуства у развоју
савремених, напредних технологија, имајући у виду да у
Румунији већ постоји неколико ”ИТ хабова” сличних онима које

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“.

Амбасадор Немачке посетиo Ниш
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и амбасадор Немачке у
Србији Томас
Шиб разговарали су данас у Градској кући о
сарадњи у области привреде и културе између града и једне од
најразвијенијих држава Европе.
Тренутно у Србији послује 400 немачких компанија ,па је ова
држава водећа по броју инвеститора са сталним трендом
унапређења сарадње.
Градоначелник Булатовић је између осталог рекао да је упознао
његову екселенцију са пројектима Града Ниша,посебно са
изградњом научно-технолошког парка.
“Наш велики потенцијал лежи у ИТ сектору и обученој и
школованој радној снази,што би верујемо могло да буде
интересантно немачким компанијама у овој области”,рекао је
градоначелник.
Амбасадор Шиб
је рекао да је Ниш занимљива привредна
дестинација и да немачко српски привредни односи иду узлазном
путањом и да заједничким напорима привредних комора две земље
овај тренд може бити још бољи.У Нишу ће данас бити отворена и
катедра за германистику на Филозофском факултету ,а свечаном
отварању присуcтвоваће амбасадор Шиб.

Мултисекторска
сарадња
борби против дрога

у

У сарадњи са Канцеларијом за борбу против дрога Владе
Републике Србије у Градској кући у Нишу
организован је
мултисекторски састанак за територију Нишавског округа.
На састанку су представници Удружења „Излазак“ представили
трогодишњи регионални пројекат „Бирам Опоравак“ који ће до
краја 2019. године бити реализован у БиХ, Србији и Црној Гори,
а у партнерству са Светском федерацијом против дрога .
Пројекат се реализује са циљем да се унапреде сервиси за особе
с проблемом зависности, са акцентом на особе из мањих средина,
као и
да се повежу сви актери унутар заједнице, кроз
мултисекторску сарадњу и умрежавање, како би се особа у
процесу опоравка од зависности заједничким напорима подржала и
довела на место њеног максималног потенцијала.
Један од циљева је да се мотивишу институције које немају
директан контакт са зависницима да се на неки начин укључе и
промовишу бесплатну и ананонимну телефонску линију – кроз
летке и плакате.
Важно је да сви препознају зависност као болест која је још
увек веома
стигматизована и људи се
тешко, због стида и
негирања, одлучују да потраже помоћ у званичним институцијама,
што је нарочито видљиво у мањим срединама гђе се сви познају.
Као једна од главних активности пројекта, успостављена је
бесплатна и анонимна телефонска линија,веб страница и
бесплатно саветовалиште за проблематику злоупотребе дрога.
Такође, представници Канцеларије за борбу против дрога Владе
Републике Србије говорили су о важности мултисекторске сарадње
као и о улози и надлежностима Канцеларије.

Отворен Међународни конгрес
спиналне хирургије
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић присуствовао је данас
отварању Конгреса спиналне хирургије у Нишу ,на којем
учествује велики број реномираних светских неурохирурга .
На Конгресу ће сви заинтересовани имати прилику да чују све
могуће аспекте лечења пацијената са свим врстама обољења
кичменог стуба, од дегенеративних обољења, повреда, тумора…
Истовремено ће у Клиничком центру Ниш бити организовани
едукациони курсеви и на тим курсевима биће демонстриране
најновије технике лечења пацијената.
“Ради се о мултидисциплинарном конгресу који се односи на
најновија сазнања, савремене трендове и будуће правце развоја,
као и противречности у примени свих тих сазнања у свакодневној
пракси у лечењу наших пацијената, а у контексту савремене
болести обољења кичменог стуба”, рекао је председник Удружења
неурохирурга Србије др Лукас Расулић.
Конгрес се организује у Нишу у сарадњи Министарства здравља и
Клиничког центра Ниш, а одвијаће се као здружена активност
Удружења неурохирурга Русије, Србије, Асоцијације спиналних
хирурга Русије и Комитета Светске организације за спиналну
хирургију неорохирурга, као и Удружења из Хрватске и
Југоисточне Европе.
Покровитељ Међународног конгреса спиналне неурохирургије је
председник Србије Александар Вучић.

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
даљем 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 Bancа Intesa. Град Ниш издваја 9 362
409,00 динара за субвенцију камата на кредите који ће бити
додељени привредним субјектима и искрено се надам да ће бити
више заинтересованих за овакву врсту помоћи у односу на прошлу
годину“, рекао је приликом потписивања Споразума о сарадњи
Градоначелник Дарко Булатовић.
„Велико нам је задовољство што је град Ниш и ове године у
Banca Intesa препознао поузданог партнера за реализацију
програма локалног економског развоја кроз субвенционисано
кредитирање предузетника, микро, малих и средњих предузећа.
Потписивање овог споразума тако представља наставак сарадње у
оквиру које смо привреднике у Нишу претходне године подржали
са 134 милиона динара кредита са субвенционисаном каматном
стопом. Управо овај сегмент привреде је главни покретач
економског раста читаве наше земље, због чега је подстицање
његовог развоја стратешки важан део укупног пословања Banca
Intesa“, изјавила је Виолета Марјановић, регионални директор
за пословање са физичким лицима и малим бизнисoм Banca Intesa
у Регионалном центру Ниш.
Минимални износ кредита за који ће се субвенционисати камата
је 100 000,00 динара, а максимални 2 000 000,00 динара. Град
Ниш субвенционисаће камату до утрошка средстава. Сврха
субвенционисања дела кредита је допринос привредном расту кроз
лакши приступ приватног сектора кредитним средствима, која се
одобравају по повољнијим условима.

