Град Ниш потписник “BFC SEE”
цертификата
Лидери 11 локалних самоуправа – Лебане, Бела Паланка, Нови Бечеј,
Нови Сад, Зрењанин, Панчево, Врњачка Бања, Ивањица, Сомбор, Сремска
Митровица и Град Ниш – потписали Декларацију о уласку у програм
цертификације по регионалном BFC (Business Friendly Certification)
стандарду.
(Business Friendly Certification – BFC SEE) је процес који промовише
стандарде ефифкасне и транспарентне локалне администрације и омогућава
оцену квалитета услуга и информација које општине пружају инвеститорима
и привредницима. Цертификација је намењена свим општинама и градовима
у Србији који желе да унапреде услове за пословање у својим срединама,
привуку нове инвестиције и подстакну развој локалне економије.
Инвеститорима БФЦ СЕЕ цертификат служи као стандардизован механизам
за процену локалних услова за пословање и указује на то које општине у
региону имају најповољнију климу за улагање.
Током панел дискусије разговарало се о неколико кључних механизама
(критеријума цертификације) које би свака локална самоуправа требало да
примењује како би била успешна у изградњи амбијента потребног за развој
постојеће привреде и привлачење инвестиција. Програм цертификације
пружа јасне смернице општинама како да креирају добру пословну климу и
уведу међународно признате стандарде ефикасне и транспарентне локалне
администрације.
Учесници панела били су Зоран Перишић, градоначелник Ниша, Роналд
Селигер, генерални директор Хемофарма, Драган Костић, извршни директор
Слободне зоне Пирот, Миодраг Томић, директор Десинга и Дејан Мак,
начелник Одељења за ЛЕР, привреду и друштвене делатности општине
Вршац.
У уводном делу церемоније, присутнима су се обратили Владан Атанасијевић,
председник Управног одбора НАЛЕД-а, Кори Удовички, потпредседница
Владе и министарка за државну управу и локалну самоуправу и Њ. Е. Пек

Орпан, амбасадор Финске у Србији.
Градоначелник Ниша Проф. др Зоран Перишић говорио је о Центру за
издавање грађевинских дозвола у Нишу, као примеру добре пракса рада у
том домену, за чије решење је Град Ниш и добитник награде Шампион
локалног економског развоја, на конкурсу НАЛЕД-а и РТС-а. Градоначелник је
рекао да је Центар за издавање грађевинских дозвола место где инвеститор
може ефикасно и брзо да добије све неопходне дозволе, а да не мора да
обилази више институција. Само у 2014. години Центар је издао 306
грађевинских дозвола, 330 локацијских дозвола и пружио више од 1.900
информација о локацијама са комплетном документацијом.
На просторима југоисточне Европе цертификација општина представља први
регионални пројекат који подстиче такмичење међу општинама за
придобијање нових инвестиција, јача економске везе унутар самог региона,
али и доприноси стварању препознатљивих заједничких стандарда за оцену
квалитета пословања на државном, регионалном и међународном нивоу.

Отворене 25. Интернационалне
хорске свечаности
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић отоврио је 25. јубиларне
интернационалне хорске свечаности.
“Пре више од пола века завршена је изградња ове летње позорнице, а
заједно са њом и њеном акустичном сценом почео је да се развија и један леп
фестивал који је на почетку носио ознаку фестивал аматерских хорова да би
десетак година касније стекао епитет Интернационалних хорских
свечаности.
Хорско певање специфичан је музички израз и у себи носи склад, духовност
али и дубоку емоцију.

На сцени овог здања наменски изгађеног управо за хорско певање у тих пет
деценија продефиловало је више од 450 хорова из земље и иностранства, око
320 диригената и 42. 000 певача и око 120 солиста”, рекао је градоначелник.
Према његовим речима Ниш је сваке друге године јула месеца регионална и
европска престоница хорског певања, које је уско повезано са нашом
традицијом и културом.
“Хорске свечаности представљају истински бренд овог града и сваке друге
године на почетку лета нишка тврђава оживљава дух неких прошлих
времена у којима су ударени темељи српског музичког стваралаштва. Управо
овогодишње Хорске Свечаности посвећене су оцу српске музике, нашем
најпознатијем композитору Стевану Стојановићу Мокрањцу и обележавању
стогодишњице његове смрти” закључио је градоначелник Перишић.

Пријем за делегацију из Либије
Бизнис академија ЛЦ из Ниша остварила је успешну сарадњу са Либијом,
компанијама и образовним институцијама из ове земље у погледу обуке,
курсева, прекфаливикација и семинара за преко 50 занимања које ће се
обављати у Нишу.
Такође ова академија остварила је успешну сарадњу са сектором за акдемско
образовање Либије па је тако створена добра основа да велики број младих
људи из ове афричке земље студира на неком од нишких факултета.
Овим поводом у Градској кући заменик градоначелника Ниша Љубивоје
Славковић примио је господина Хабиба Машовића амбасадора наше земље у
Либији као и господу др Абдала Абдљела аташеа за академско образовање
Либије при амбасади у Београду и Алија Елфакхиха координатора за стручно
образовање испред нафтних компанија Либије.
У срдачном и пријатељском разговору заменик градоначелника Љубивоје
Славковић предочио је гостима из Либије привредне потенцијале града и

могућности за инвестирање на овом подручју”. Либија је била и остала
пријатељска земља са којом је Србија током претходних година остваривала
одличне пословне контакте. Надам се да ћемо и убудуће сарађивати и да ће
поред међусобних привредних активности поново као осамдесетих година
прошлог века велики број студената из ове афричке земље студирати на
нашим факултетима”, рекао је Славковић током сусрета.
Гости из Либије захвалили су се на топлој добродошлици и најавили активно
учешће у интензивирању сарадње на свим нивоима, а посебно у сектору
образовања.

