САРАДЊА ГРАДА И ОГРАНКА
САНУ У НИШУ
Представници огранка САНУ у Нишу презентовали су данас у Градској кући
Градоначелнику Дарку Булатовићу његовим сарадницима, као и члановима
Привредно-економског савета Града Ниша резултате пројекта који је
претходних месеци реализован „Економска активност и перформансе
привреде Града Ниша и његов значај за привредне активности Региона Јужне
и Источне Србије.
Овај пројекат је реализован у циљу унапређења сарадње између огранка
САНУ у Нишу и Града Ниша, а циљ је био да се кроз истраживања у периоду
од 6 месеци, повежу све званичне базе података и предложе могуће
подстицајне мере.
Резултати су директно усмерени на то да њихови корисници буду креатори
политика на локалном, али и националном нивоу и допринесу бољем
привредном развоју на локалу. Пројектом „Економска активност и
перформансе привреде Града Ниша и његов значај за привредне активности
Региона Јужне и Источне Србије“ сачиниће се валидна истраживачка основа,
која би била адекватна помоћ за проналажење релевантног политичког
одговора који би ублажио последице негативних демографских трендова и
који би, поред мера усмерених на повећање фертилитета, садржао и низ
мера усмерених на економско, образовно и културолошко оснаживање Града
Ниша. Такође, истраживања су била усмерена на нека важна питања
одрживог урбаног развоја, урбане економије и на детерминанте које одређују
квалитет живота у урбаним срединама.
Укупна вредност пројекта је 500.000 динара. Средства за ову намену су
предвиђена у буџету Града, на позицијама Канцеларије за локални
економски развој и пројекте града Ниша за 2017. годину.

ПОЧЕЛО
ВОДОТОКОВА

СРЕЂИВАЊЕ

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је са сарадницима радове на
уређењу корита Велепољске реке у селу Палиграце, која је прошле јесени
изазивала много проблема и плавила околне куће. Према његовим речима
проширењем и чишћењем речног корита, дужине 680 метара, као и
сређивањем бедема, мештани Палиграца неће 10 наредних година имати
проблем са изливањем ове реке. Градоначелник је апеловао и на грађане да
више воде рачуна о својој околини јер до проблема са водотоковима другог
реда, који су у надлежности Града, долази и због бацања смећа. Како је
најављено, Ерозија која је задужена за сређивање овог, али и корита
Јелашничке реке у Горњој Студени, радове у Палиграцу завршиће у наредних
седам дана. Укупна вредност радова је пет милиона динара. Градоначелник
је обишао и уређење атарског пута који повезује села Вртиште и Трупале, а
који заједнички финансирају Министарство пољопривреде и Град Ниш.

Нови нишки документарни филм
У Градској кући приређен је пријем за актере документарног филма о глумцу
Десимиру Станојевићу “Живот је мјузикл”у продукцији Сити маркетинг
центра из Ниша.
Продуцента и екипу овог пројекта примио је градоначелник Дарко Булатовић
и већница Јелена Митровски.
Да подсетимо, Сити Маркетинг Центар и Оливер Пауновић продуцирали су
документарне филмове, “Мој сити ,мој Ниш”,затим „Стари Ниш, Мој Ниш“ и
„Лутајућа срца- архив емоција“коли су били гостујући филмови на Филмским
сусретима 2015. и 2016. године.
Последњи филм„Хипи долина, прича једне младости“, премијерно је

приказан на завршној свечаности овогодишњих Филмских сусрета.

ОТВОРЕН 54.САЈАМ КЊИГА У
НИШУ
Нишки сајам књига, 54. по реду, свечано је отворио академик Милосав Тешић
који је овом приликом рекао да је књига најплеменитије и најдуговечније
дело човечанства и да опстаје управо захваљујући сајмовима и
издавачима.Ипак, додао је Тешић, она је под великим притиском
електронских информационих система који човечанство све више вуку у
виртуелни свет. На овогодишњем сајму, чији је мото „похвала књизи“
учествују наши највећи и најзначајнији издавачи и књижарске куће. За
куповину књига сви они омогућили су значајне сајамске попусте.
Сајам књига, који ће трајати до 29. новембра, пратиће и бројне промоције,
књижевни сусрети и разговори, потписивање књига од стране наших
угледних писаца и други пратећи програми.
Посебни гости појединачних дана сајма ће бити наши најугледнији и
најчитанији писци: Милосав Тешић, Дејан Стојиљковић, Зоран Живковић,
Предраг Марковић, Марко Шелић Марчело, Дејан Алексић, Виолета Јовић и
многи други…
Посебан „сајам у сајму“ ове године је Сајам стрипа, такође у оквиру Хале
„Чаир“, који ће бити бесплатан за излагаче и посетиоце.
Отварању сајма књига прусуствовала је и чланица Градског већа Јелена
Митровски.

ПОЧЕТАК НОВОГ ЦИКЛУСА ЗА
НАГРАДУ „11. ЈАНУАР“
Данашњом седницом Комисије за награде Града Ниша, којом је председавао
мр Раде Рајковић, председник Скупштине Града, званично је отпочео процес
за доделу највишег признања Града Ниша – награду „11. јануар“ за 2017.
годину.
Комисија, коју чине представници Града, Универзитета, Војске РС и СПЦ,
једногласно је усвојила План активности и текст Јавног позива, који ће бити
објављен 1. децембра ове године, и трајаће петнаест дана. Осим тога, донет
је и закључак, којим се предлаже да, као и ранијих година, укупан износ за
награђене буде 500.000 динара. Предлог је и да свечана седница буде
одржана 11. јануара, на Дан ослобођења Ниша од Турака, у Официрском
дому.
На седници је заузет став да награда мора да остане деполитизована и да
критеријуми буду додатно подигнути, како би ово најзначајније градско
признање добили они који то највише заслужују.
Награда „11. јануар“ је највише признање Града Ниша, које се додељује за
изузетна достигнућа, која чине допринос афирмацији града у привредним,
друштвеним и другим областима значајним за Град Ниш. Награда укључује,
осим од новчаног дела, и повељу и статуету, а имена овогодишњих
добитника биће позната у последњој недељи децембра ове године.

КВАЛИТЕТНА ЈАВНА УПРАВА КАО

ПРАВО ГРАЂАНА СРБИЈЕ
Европска унија дефинише реформу јавне управе као један од три стуба
просеца проширења за земље Западног Балкана, заједно са владавином
права и економским управљањем и зато је већ неколико година уназад, јавна
управа темељна реформска област у нашој земљи.
Савет Европе и Европска унија препознали су изазове са којима се у свом
развоју суочавају локалне самоуправе у Републици Србији и подржали су
Министарство државне управе и локалне самоуправе у покретању и
спровођењу пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној
самоуправи”.
Општи циљ пројекта је побољшање делотворности и административних
капацитета јединица локалне самоуправе кроз успостављање
професионалног система обуке и унапређење функције управљања људским
ресурсима ради већег степена ефикасности и задовољства грађана радом
локалних самоуправа.
Пројекат је покренут почетком 2016. године и реализоваће се у потпуности
до краја 2017. године у партнерству са Министарством државне управе и
локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина. Укупан
буџет овог пројекта износи 2 милиона евра и финансирају га Европска Унија и
Савет Европе.

Пакет подршке за 20 пилот општина
Савет Европе спровео је конкурс, где је од великог броја пријављених
градских и општинских управа – чак 92, издвојио 20 пилот општина (Бач,
Београд, Бујановац, Чачак, Крагујевац, Краљево, Лозница, Медвеђа, Ниш,
Нови Сад, Панчево, Пирот, Рашка, Савски венац, Смедерево, Стари град,
Сврљиг, Трстеник, Ваљево, Зрењанин) за спровођење пакета подршке за
унапређење функције управљања људским ресурсима и у тим општинама су
имплементирани посебни пакети консултантске подршке.
У овим општинама спроведене су бројне активности у програму пакета

подршке: општине и градови су усвојили политике управљања људским
ресурсима; одржан је сет обука за запослене из области управљања људским
ресурсима; унапређени су правилници о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места и друга релевантна документа; општине и
градови су по први пут кренули у процес анализе потреба за стручним
усавршавањем и планирање развоја капацитета запослених.

Резултати пројекта
16 тродневних регионалних обука на тему „Управљање људским
ресурсима у локалној самоуправи“ ( 250 учесника током 2016; 373
учесника током 2017.);
146 учесника прошло је кроз деветонедељну онлине обуку;
4 регионална инфо дана о пакетима подшке за 20 пилот општина;
У 20 општина и градова имплементирани су посебни пакети
консултантске подршке;
1106 учесника из 50 различитих општина учествовало је током 2017.
на обукама из следећих области: Управљање људским ресурсима;
Правни и институционални оквир; Оцењивање и формулисање радних
циљева; Управљање променама;
Израђено је 34 модела аката за лакшу, бржу и квалитетнију примену
савремених принципа управљања људским ресурсима у локалној
самоуправи;
Одговорено на више од 200 упита из локалних самоуправа преко
интернет странице намењене подршци градовима и општинама за
примену Закона о запосленима у АП и ЈЛС.

У НИШУ ЗА ВИКЕНД САЈАМ ЗА

ПЕНЗИОНЕРЕ
Трећи Сајам за пензионере биће одржан у Дому Војске Србије у Нишу 25. и
26. Новембра. Свечано отварање заказано је за 13 часова а улаз за све
посетиоце је бесплатан, речено је на конференцији за новинаре у Градској
кући.
У оквиру штандова излагача, поред бројних медицинских, фармаколошких,
прехрамбених и других производа за стара лица, биће организоване и бројне
креативне радионице, али и специјалан програм који су спремили чланови
Удружења пензионера из Ниша, Београда, Лесковца и других околних
градова. Наши најстарији суграђани моћи ће на сајму да бесплатно провере
свој вид, али и друге прегледе будући да су учесници сајма и лекари нишког
Дома здравља, као и ЕБЕРС асоцијације који ће мерити шећер у крви.
Циљ ове манифестације је да пензионери квалитетно проведу своје време, да
се забаве и друже, учествују у разним радионицама, наградним играма и да
на једном месту провере своје здравље. Генерални спонзор сајма је Банка
Поштанска штедионица, а партнер сајма ЈП пошта Србије. Најављен је и
долазак министра без портфеља у Влади Србије Милана Кркобабића.

Градоначелник Ниша примио
скауте
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић са својим сарадницима у Градској
кући угостио је делегацију коју је предводио председник европског
скаунтског комитета, Кевин Камилијери.
Овом приликом градоначелник Дарко Булатовић истакао је да Град
препознаје вредност и значај Савеза извиђача Града Ниша, те да ће учинити
све да Савез убудуће заузме место које му у граду и припада. Кроз планско
спровођење извиђачких активности стварају се морално осетљиве и

друштвено одговорне личности чији капацитети могу бити од великог
значаја за локалну и ширу заједницу. Рад извиђачких организација веома је
битан у развоју интелектуалних, духовних и друштвених потенцијала младих
људи, те ће стога њихово залагање у вођењу и одгајању омладине наилазити
на подршку и помоћ локалне самоуправе, напоменуо је градоначелник
Булатовић.
Током разовора истакнут је значај, успех и континуитет Савеза извиђача
Града Ниша. Кроз 106 година дугу историју, Савезом извиђача Града Ниша
прошло је више десетина хиљада младих људим који су – како истичу његови
представници, „данас стручни, поштени и одговорни чланови наше
заједнице, али је најважније да су остали добри људи.“
Председник европског скаутског комитета, Кевин Камилијери, похвалио је
рад Савеза извиђача Града Ниша који са европским скаутским комитетом
негује веома успешну и дугу сарадњу. Успех нишког Савеза извиђача истакла
је и старешина Савеза извиђача Србије, Тања Јанковић. Ниш је један од
најјачих извиђачких центара у Србији који је изнедрио много квалитетних
кадрова неретко смештених на руководећим местима у Савезу извиђача
Србије, напоменула је Тања Јанковић.

Уручена
Сремац”

награда

“Стеван

Роман “Ако дуго гледаш у понор” Енеса Халиловића,награђен је престижном
књижевном наградом “Стеван Сремац”.
Награђени роман,жири је оценио најбољим од приспелих кандидата и
окарактерисао га као праву грчку трагедију на новопазарски начин.
Писац Енес Халиловић описао је животопис хероине Неире Бугарин пером
умоченим у муку и пропаст родног краја.

Књига је написана без жеље да калкулише, или повлађује, без потребе да се
на њеним страницама опроба ова или она литерарна стратегија.
Сведочанство остављено у роману ”Ако дуго гледаш у понор” ту је да узбуди,
потресе и наведе на размишљање.
Награду је у име Града Ниша писцу уручила већница Јелена Митровски.
Ово је друга нишка књижевна награда за овог писца, пошто је 2012. добио и
награду ”Бранко Миљковић” за књигу ”Песме болести и здравља”

НИШКИ САЛОН 12/2
Чланица Градског већа за културу Јелена Митровски отворила је други по
реду Нишки салон, значајну изложбу на којој је своје радове представило 12
уметника. Овом приликом Митровски је истакла да овакве културне
манифестације представљају својеврсну потврду да наш град сигурним
корацима афирмише савремене ликовне праксе.
„Култура је несумњиво најбољи и најлакши начин за комуникацију међу
људима, а језик ликовне уметности универзалан је. Као локална самоуправа
настојимо да негујемо уметност, да код младих подстичемо љубав према њој
али и да, захваљујући културним догађајима попут овог, допремно до свих
љубитеља уметности“, поручила је чланица Градског већа.
Она је додала да су уметници чији су радови изложени, квалитетом својих
дела поставили снажан темељ за још амбициозније планове. „Ово је добар
наговештај за дугу и успешну традицију Нишког салона. Као Град дајемо
пуну подршку организацији једног оваквог догађаја и ја вам се још једном
свима срдачно захваљујем и желим да ова, као и све наредне изложбе
надмаши очекивања организатора“, закључила је Митровски.

