АКЦИЈА НИШАВСКОГ УПРАВНОГ
ОКРУГА „КАРАВАН“ ЗАВРШЕНА
САСТАНКОМ У ГРАДУ НИШУ
На другом састанку у Градској кући у Нишу, републички инспектори
Нишавског управног округа састали су се са градоначелником, његовим
замеником и члановима Градског већа, помоћницима градоначелника,
директорима ЈКП и председницима градских општина. И овај састанак био је
прилика да се укаже на неке од уочених неправилности у раду предузећа и
локалне самоуправе али и договоре модалитети будуће сарадње ради
отклањања онога што су инспекори оценили као пропуст у раду и
неусаглашеност са законским решењима. Неке од неправилности, како смо
имали прилику да чујемо од градоначелника Ниша Дарка Булатовића, су у
међувремену отклоњене, а остало ће се решавати у најскорије време. Једна
од примедби односи се на статус двојице градоначелникових помоћника који
нису на сталном раду а по новом Закону о локалној самоуправи морали би да
буду у сталном радном односу у Кабинету градоначелника. Градоначелник је
обећао да ће се његови помоћници о томе убрзо изјаснити. Што се замерки
на Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској
управи тиче, по налогу Управе инспекције Нишавског управног округа оне су
отклоњене маја ове године, док ће се статус в.д.заменика начелника Градске
управе решити на некој од наредних седница Градског већа. На данашњем
састанку разговарало се и о стању нишких пијаца, проблемима у области
озакоњења, решавању проблема паса луталица, раду инспекцијских служби
града и др. Општи је закључак да су овакви састанци и расправе важни и
конструктивни како би се брже и лакше решавали проблеми и ефикасније
радило.

ПРИЈЕМ ЗА АМБАСАДОРА ЕГИПТА
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је данас амбасадора Арапске
републике Египат, његову екселенцију амбасадора Амр Агувејлија, првог
дипломату из ове пријатељске земље који је посетио наш град после више од
15 година.
Сусрет договорен пре неколико месеци, поклопио се и са вечерашњим
наступом ансамбла модерног балета Каирске државне опере на фестивалу
Нишвил театар, па се управо питање проширења и унапређења културне
сарадње и наметнуло као једна од главних тема разговора Градоначелника
Булатовића и високог госта. Амбасадор Агувејли је рекао да сарадњу не
треба лимитирати само на Београд и Каиро, као два главна и највећа града,
већ да треба подстицати повезивање и осталих градова из обе земље. Он је,
тим поводом, упутио и позив нишким фолклорним ансамблима да буду гости
на неком од бројних етно фестивала у Египту.
Такође, у разговору је покренута и иницијатива за ближе повезивање, па и
братимљење Ниша са неким од већих градова у Египту, што је обострано
прихваћено.
Градоначелник Булатовић је истакао да је Ниш град са пребогатим али
недовољно истраженим археолошким наслеђем, и који има потребу за
сарадњу са египатским стручњацима који имају огромно искуство у тој
области. Он је нагласио да је и Народни музеј у Нишу спреман за повезивање
и сарадњу у истраживању са неким од египатских музеја или археолошких
институција.
Амбасадор Агувејли је рекао да је упознат са наглим развојем нишког
аеродрома Константин Велики, и истакао да би било добро покренути авио
линију, редовну или чартер, између Ниша и аеродрома у Хургади или Шарм
ел Шеику, и да би то било од важности не само за грађане овог дела Србије,
већ и Бугарске и Македоније, и омогућило много већу туристичку размену у
оба правца.
После сусрета са градоначелником Булатовићем, коме су присуствовали и
градска већница за културу Јелена Митровски, директори Народног Музеја и
Туристичке организације Ниш, за амбасадора Египта и његове сараднике
организован је и разговор са привредницима у Регионалној привредној
комори, са циљем упознавања и иницирања ближег повезивања, јер је
оцењено да је тренутна економска сарадња две земље са трговинском

разменом од свега 30-так милиона долара једноставно недовољна
и незадовољавајућа, и да јачање привредних веза и односа, мора бити један
од приоритетних интереса обе стране.

