ОБЕЛЕЖЕН ДАН
УМЕТНОСТИ

ФАКУЛТЕТА

Свечана академија поводом прославе Дана Факултета уметности
Универзитета у Нишу одржана је данас у Концертно-изложбеном простору
Факултета.
На свечаности, у присуству великог броја званица, представниka
Универзитета, Српске академије наука и уметности, Министарства, Града
Ниша и градских општина Пантелеј и Нишка бања, присутнима су се, између
осталих, обратили проф. др Сузана Костић, деканица Факултета уметности и
проф. др Драган Антић, ректор Универзитета, који су истакли да је за свега
16 година колико постоји, овај фанултет постигао импозантне резултате у
развоју и унапређењу научног рада и издавачке делатности Универзитета у
Нишу. Посебно је истакнуто да се Факултет данас састоји из три департмана
за ликовну, музичку и примењену уметност, као и пет центара, од којих се
посебно истиче најновији, центар за доживотно учење.
Градоначелник Дарко Булатовић поручио је да је Ниш поносан на свој
Факултет уметности који је за ово кратко време израстао у храм културе и
уметности Ниша. Градоначелник је нагласио спремност Града да на сваки
начин помогне и ојача унапређење научног рада на Универзитету чији је
Факултет уметности један од најзначајних сегмената.
”То је Град радио до сада, а радиће и убудуће, јер наука, образовање,
уметност и култура су темељи на којима се заснива сваки модеран град, што
Ниш свакако јесте”, рекао је Градоначелник Булатовић.
Данашња свечаност искоришћена је и као прилика да се Факултет
признањима одужи научним сарадницима, предавачима и свима који су се
уградили у темеље ове научне и уметничке институције и истрајно
допринели развоју и афирмацији Факултета, као и Похвалнице најбољим
студентима.

ГРАДОНАЧЕЛНИК РАЗГОВАРАО
СА ЖИТЕЉИМА ДУРЛАНА
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић разговарао је са житељима Дурлана и
околних насеља у сали месне канцеларије Моша Пијаде у Књажевачкој
улици. Повод за овај сусрет била је намера Градоначелника да се у што
широј јавној расправи дође до коначног решења за Буџет Града Ниша за
2019. годину који би предвидео механизме за решавање што већег броја
комуналних проблема грађана.
Градоначелник Булатовић је поновио да ће у градској каси за наредну годину
бити неупоредиво више средстава за програм изградње него претходних
година, пре свега због успешно спроведеног програма штедње и измиривања
дуговања из ранијег периода, што за резултат има чињеницу да је Град сада
финансијски стабилан и може да планира развој ослањајући се на сопствена
средства, а не на кредите, што је до сада најчешће био случај.
Булатовић је нагласио да ће се и у наредној години наставити пракса да се
не гради ништа пре него што се реше имовинско правни односи и обезбеди
грађевинска дозвола. То се односи, пре свега, на изградњу улица и тротоара
и уређење водоводне и канализационе мреже, што су били и најчешћи
захтеви грађана, поред, наравно, захтева за изградњом нових вртића, школа
и уређења међублоковског простора и стварања нових паркинг места.
Градоначелник је поручио да ће се слични сусрети са грађанима наредних
дана организовати и у другим деловима Ниша, и поновио позив нишлијама да
се активно укључе у процес планирања градског буџета, како кроз јавну
расправу, односно јавно упознавање и разговор са свим заинтересованим
грађанима, организацијама цивилног друштва и медијима о буџету, заказану
за период од 7. до 10. Децембра, тако и директно, кроз слање конкретних
предлога на e-mail адресе: info@ni.rs и radoslav.ivanovic@gu.ni.rs, или
непосредно на шалтеру Услужног центра Градске управе у Нишу, ул. Николе
Пашића бр. 24.
”Наш примарни циљ је да у јавном и транспарентном поступку сагледамо
потребе органа и служби Града Ниша, као и заједничке потребе грађана

Ниша и припремимо документ о буџету уз адекватно учешће грађана,
организација цивилног друштва и медија”, поручио је Градоначелник
Булатовић.

Обележен
Дан
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Поводом националног Дана особа са инвалидитетом у Градској кући је
одржана свечана седница Савета за рад са особама са инвалидитетом којој је
присуствовао и градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
Ове године удружења особа са инвалидитетом функционишу финансијски
стабилније и могу да реализују своје програме без већих потешкоћа.
Градоначелник је најавио издавајање још додатних милион динара из буџета
за два нова удружења.
Представници удружења и организација заједнички су оценили да је
приступачност градским институцијама веома добра и да надлежни показују
спремност да изађу у сусрет свим захтевима организација.
На свечаној седници презентован је и пројекат Унапређења приступачности
Града Ниша,под називом “Један лаки километар”о томе како да
инфратструктурне целине у граду буду доступније инвалидима.

Пријем за амбасадора Данске
Амбасадор Данске у Србији, Њ.Е. Андерс Хоугор, састао се данас у Градској
кући са градоначелником Ниша Дарком Булатовићем и његовим замеником
проф.др Милошем Банђуром.
Током сусрета било је речи о пре свега привредној сарадњи града и ове
скандинавске земље.У Нишу већ послују Данске компаније ,а са делегацијом
амбасаде састанку су приуствовали и челници компаније Better collectivе,која

послује у области софтверске технологије.
“У граду већ функционише неколико данских компанија ,а ја сам искористио
прилику да упознам његову екселенцију са потенцијалом нашег града у ИТ
сектору и да упутим позив и другим компанијама из ове земље да
инвестирају овде”,рекао је градоначелник.
Основана у Данској 2004. године, компанија Better collective има седиште у
Копенхагену. Данас компанија има глобално присуство, проширили су се
изван данских граница. Тренутно имају канцеларије у Паризу, Бечу и Нишу.
Better collective је водећи развојник образовних платформи у оквиру gaming
индустрије. Кроз производе настоје да учине спортско клађење и коцкање
забавним, транспарентним и поштеним ,за глобалну мрежу оnline клађења.
За две године у овој компанији у Нишу запошљено је око 70 програмера,а
постоји намера да се током следеће године овај број удвостручи.

Нацрт Програма развоја Ниша за
2019. – јавна расправа 07.
децембра
Канцеларија за локални економски развој и пројекте Града Ниша обавештава
јавност да ће се јавна расправа о Програму развоја Града Ниша за 2019.
годину одржати у петак, 7.децембра у 12.00 часова у великој сали
Скупштине Града Ниша, улица Николе Пашића број 24.
Позивамо све заинтересоване грађанке и грађане, као и стручну јавност, да
узму учешћe у расправи и својим предлозима дају допринос доношењу овог
важног документа.
Истовремено, обавештавамо вас да се радна верзија Програма развоја Града
Ниша налази на званичном градском порталу, www.ni.rs, као и на сајту

Канцеларије за локални економски развој и пројекте града Ниша,
www.invest.rs.
Уједно, предлоге за Програм развоја града Ниша за 2019. можете слати и
пре одржавања јавне расправе, на адресу kler@gu.ni.rs.
Додатак: Програм развоја Града Ниша за 2019. годину – Радна верзија

Позив Градоначелника Града
Ниша
Поштоване суграђанке и суграђани,
Прeд вама се налази радна верзија Одлуке о буџету Града Ниша за 2019.
годину са намером да у јавном и транспарентном поступку сагледамо
потребе органа и служби Града Ниша, као и заједничке потребе грађана
Ниша и припремимо документ о буџету уз адекватно учешће грађана,
организација цивилног друштва и медија.
Позивам вас да доставите конструктивне предлоге за побољшање буџета,
након чега ћемо, у циљу наставка већ одржаних непосредних разговора са
грађанима, односно њиховим представницима у саветима грађана у којима
сам имао прилику да чујем предлоге, одржати јавно упознавање и разговор
са свим заинтересованим грађанима, организацијама цивилног друштва и
медијима о буџету и то у периоду од 7. до 10. децембра текуће године.
По завршеном упознавању и разговору, буџет ће ући у скупштинску
процедуру, имајући у виду да је Скупштина Града Ниша у обавези да усвоји
Одлуку о буџету Града Ниша за 2019. годину до 20. децембра 2018. године.
Јавно упознавање и разговор о буџету, пре усвајања истог од стране
надлежних органа, пружају могућност да се чују предлози, како бисмо
добили најбоље решење.

У прилогу је и образац који ће вама послужити да, у периоду од 30. новембра
2018. до 07. децембра 2018. године, доставите локалној самоуправи своје
предлоге на e-mail адресе: info@ni.rs и radoslav.ivanovic@gu.ni.rs, као и
непосредно на шалтеру Услужног центра Градске управе у Нишу, ул. Николе
Пашића бр. 24.
Након усвајања Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину, објавићемо
исти на интернет страници Града Ниша и израдити Грађански водич кроз
буџет којим ћемо буџет учинити приступачним грађанима, организацијама
цивилног друштва и медијима.
С поштовањем,
Градоначелник Града Ниша
Дарко Булатовић

