Градоначелник
Политици

–

Интервју

Поводом друге годишњице од формирања актуелног градске извршне
власти, Градоначелник Ниша Дарко Булатовић дао је интервју дневном листу
Политика.
Интервју преносимо у целости.

Булатовић : Ниш је град будућности
Ниш, 11. jул 2018. – У претходне две године постигнути су значајни
резултати у развоју, смањена су енормна дуговања и број незапослених, али
и створени услови за даљи развој, каже градоначелник Дарко Булатовић
Од 11. јула 2016.године, када је после пролећних избора пре две године
формирана актуелна извршна градска власт, у Нишу су постигнути веома
значајни резултати на плану развоја и унапређењу живота грађана. Ово је за
Политику рекао градоначелник Ниша Дарко Булатовић који је посебно
истакао да је Ниш у реалативно кратком временском периоду умногоме
променио свој изглед, што се може видети на сваком кораку и „голим оком“.
Ниш је опет, наглашава Булатовић, покретач свих и најзначајних привредних,
културних и спортских збивања на српском југу и југоистоку и на најбољем је
путу да опет буде лидер развоја овог дела наше земље.
У протекле две године великим делом сопственим ангажовањем и
изванредој сарадњи коју град има са државним органима и министарствима
у влади Србије и, посебно, захваљујући свесрдној подршци својевремено
премијера, а сада председника Србије, Алекснадра Вучића, највише смо
постигли на плану привредног развоја. Због тога је недавно Ниш од
Националне алијансе за економски развој НАЛЕД-а и Развоје агенције Србије,
у којем је својевремено председник Управног одбора била актуелна
премијерка Ана Брнабић, проглашен шампионом локалног развоја. Ово
признање припало нам је за најбољу праксу у привлачењу страних
инвеститора. Захваљујући томе у потпуности је промењен привредни
амбијент у Нишу – отворени су нове фабрике и производни погони, смањен је
број незапослених којих је сада око 26.000, а 2012.године чак десет хиљада

више суграђана било је без радних места. Већ крајем овог лета очекујемо
најављен долазак нових инвеститора у Ниш. Истовремено успели смо да се
ослободимо баласта огромног дуга насталог због непланског трошења новца
из градског буџета и, који је, познато је, пре две године износио преко 50
милиона евра. Ригорозном штедњом, добрим планирањем, повећањем
прихода и смањењем расхода и уз значајну финансијску подршку државе
нашем буџету, смањили смо дуг града за око 2,5 милијарде динара, а да ни у
једном тренутку нисмо престали да извршавамо све своје редовне обавезе. И,
што је најбитније, Ниш се више није задуживао.
Значајни резултати у Нишу, наглашава Булатовић, постигнути су у свим
областима живота и рада:
Ниш се активно укључио у почетак реализације железничког Коридора 10,
унапређено је пословање аеродрома уз рекордно повећање броја путника,
скоро сва градска јавна предузећа и установе послују без проблема каквих је
доскора било. Отворен је и увелико ради нови Клинички центар, обновљен је
Дом здравља, највећа установа примарне заштите у Србији. У сарадњи са
Универзитетом Ниш много се ради на активирању образовних потенцијала и
захваљујући томе Ниш је већ високо позициониран као један од највећих
центара развоја напредних технологија у Србији. Паралелно с тим разрешени
су бројни проблеми у комуналном систему и саобраћајној инфраструктури,
као и на плану дечије и социјалне заштите, а у континуитету се решавају сви
проблеми грађана за које се обезбеђују бољи услови за живот и већи
стандард.
На крају је градоначелник Ниша посебно истакао да се све чини како би се
без застоја наставио развој града и околине:
Морам да истакнем да је због свеукупног деловања на изласку из
дугогодишње кризе и позитивних резултата на стварању услова за даљи
развој, граду стигла награда и од британског „Фајнешл тајмса“ (Financial
Times-a) који је Ниш прогласио за „Европски град будућности“. А на листи
Светске банке наш град је по времену чекања на добијање грађевинских и
других дозвола, убедљиво најбољи и први, чиме Ниш даје пун допринос
политици српске владе на привлачењу инвестиција и економском развоју. То
нас, као и непрестана подршка коју имамо од републичких органа и људи
који воде Србију и највише обавезује да не смемо да станемо, рекао је Дарко

Булатовић у разговору за Политику поводом друге годишњице формирања
актуелне извршне власти у Нишу.
Тома Тодоровић, Политика

Oдлука о избору корисника
стамбених јединица намењених
за социјално становање
У оквиру регионалног стамбеног пројекта Потпројекта 5-социјално становање
у заштићеним условима, комисија за избор корисника донела је одлуку о
избору корисника стамбених јединица намењених за социјално становање, а
на основу конкурса који је објављен 7. августа 2017. године.
Утврђено је да су услове за давање на коришћење 9 стамбених јединица
намењених за социјално становање у заштићеним условима укључујући и
једну стамбену јединицу намењену за породицу домаћина социјалног
становања у заштићеним условима, а на основу стручне обраде Центра за
социјални рад испунила следећа лица:
Вера Шаренац
Драгаш Душко
Сипић Татјана
Зеленкапић Бранко
Сипић Јадранко
Пандиловски Александар и
Вујанић Миливој
Одлука о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника
рангираних према првенству донета је на основу испуњености услова и броја
освојених бодова и биће објављена и на огласним таблама Центра за
социјални рад „Свети Сава“ у Нишу и Комесаријата за избеглице, као и на

официјелном сајту Града Ниша.

