ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА РАДА
САВЕТА ЗА МЛАДЕ
У Градској кући одржана је презентација рада Савета за младе и дискусија
на тему како млади могу да партиципирају у раду локалне самоуправе. Ово је
први од догађаја које организује Град Ниш током обележавања Европске
недеље локалне демократије, а који имају за циљ да грађанима приближе
рад органа локалне самоуправе, али и да им пруже одговоре на питања како
да се активно укључе у предлагање и пласирање идеја којима ће се
побољшати квалитет живота у граду.
Основни мотив Европске недеље локалне демократије која се ове године
одржава у периоду од 14. до 20. октобра јесте ширење универзалних
вредности Савета Европе, као што су демократија и људска права, али и
укључивање учесника у европску мрежу која је оформљена ради
промовисања важности партиципације грађана у активностима које се
спроводе на локалном нивоу. Будући да су млади покретачка снага нашег
друштва Град је одлучио да управо проблеми младих буду централна тема
ове манифестације. Стога је и презентација рада Савета за младе изабрана
као уводни догађај будући да је управо Савет тај који представља
непосредну везу између младих појединаца и органа одлучивања Града
Ниша.

Свечани концерт поводом Дана
ослобођења града “ПРИЈАТЕЉИ

ЗАУВЕК”
Под покровитељством Града Ниша, Нишки културни центар организује
концерт поводом 14. октобра, Дана ослобођења Ниша у Другом светском
рату.
Концерт ће бити уприличен у Великој сали Клуба Војске Србије у Нишу, у
понедељак 14. октобра 2019. године, у 20 сати.
На концерту ће наступити:
Јадранка Јовановић
Душан Свилар
Јелена Милошевић
Ревијски оркестар ИМПРЕСИЈА
Диригент- Војкан Борисављевић
Улаз на концерт је бесплатан, али суграђани у понедељак, на дан концерта,
треба да дођу на билетарницу Клуба Војске, у периоду од 16 до 20 сати, где
ће моћи да преузму своје бесплатне карте. Улаз без карата неће бити могућ,
а врата Велике сале Клуба Војске Србије ће бити затворена након што буду
попуњена места за седење.

ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР У МАЛОМ
ФУДБАЛУ ЗА ПОМОЋ НУРДОРУ
Аутор фотографије: Јован Дончић
На теренима Основне школе Душко Радовић, завршен је први хуманитарни
турнир у малом фудбалу за помоћ НУРДОР-у који су организовао Ученички
парламент Правно пословне школе из Ниша. Прикупљено је, према речима
организатора, око 150 000 динара који ће бити уплаћени Националном
удружењу родитеља деце оболеле од рака за изградњу Родитељске куће у
Београду.
Идеју за покретање једне овакве хумане акције иницирали су ученици првог
разреда Правно-пословне школе Никола Живановић и Немања Вулић који су
успели да анимирају не само своје вршњаке и другове из школе, већ и скоро

стотину екипа из готово свих нишких средњих и основних школа.
Пехаре и медаље најбољим екипама и учесницима уручио је Градоначелник
Ниша Дарко Булатовић који је поручио да је ово изванредна идеја и
изванредна акција и да ће Град увек подржати овакве замисли, поготово
када стижу од младих људи.
”Хвала Ученичком парламенту Правно пословне школе, а посебно хвала
Николи и Немањи који су осмислили и организовали једну овако
велику акцију прикупљања помоћи за оне којима је и најпотребнија”, рекао је
Градоначелник и захвалио и свим екипама које су се одазвале позиву и још
једном доказале своју хуманост.

ГРАД
НИШ
ОБЕЛЕЖАВА
ЕВРОПСКУ НЕДЕЉУ ЛОКАЛНЕ
ДЕМОКРАТИЈЕ
“Европска недеља локалне демократије” (ЕНЛД) је годишњи европски догађај
у координацији Kонгреса локалних и регионалних власти. Локалне власти из
свих 47 држава чланица Савета Европе и њихова удружења организују јавне
догађаје како би промовисали и подстакли демократско учешће на локалном
нивоу. Главна тема ЕНЛД за 2019-2020. годину је “Локална демократија:
изградња поверења, Ко-дизајнирање локалне демократије са грађанима,
Практиковање отворене управе”. Градови и општине биће у могућности да
организују активности током целе године, са нагласком на главни догађај
који се одвија у периоду од 14. до 20. октобра 2019. године.
И Град Ниш ове године обележaва ЕНЛД активностима уз помоћ којих ће
боље разумети потребе грађана, нарочито младих, и моћи, заједно са њима,
да развије прецизније одговоре који се тичу свих грађана, а нарочито млађе
генерације, чиме ће се повећати свест о значају учешћа у демократским
процесима локалне заједнице. Са свешћу о улози и одговорности
градоначелника и органа Града, грађани ће бити у могућности да боље

разумеју рад органа локалне самоуправе и узму учешће.
Прва активност која ће бити реализована у оквиру ЕНЛД је презентација рада
Савета за младе Скупштине Града Ниша и трибина на тему како млади могу
да учествују у раду локалне самоуправе. Ова презентација усмерена је на
представљање начина на који млади могу да приступе Савету за младе и
укључе се у решавање питања младих. Савет за младе је механизам који
омогућава младим људима да преузму активну улогу у доношењу одлука,
као и умрежавање и међусекторску сарадњу институција које се баве
младима. Након презентације биће одржана расправа у којој ће чланови
Савета за младе покушати да пруже информације и одговоре на питања
присутних.
Служба за послове градоначелника организује посету Ученичког парламента
и ученика старијих разреда Основне школе “Његош” Градској кући и
разговор са градоначелником. Ученици ове школе имаће прилику да се
упознају са радом извршне власти Града Ниша, да виде које послове
градоначелник обавља, на који начин доноси одлуке, али и да му поставе
конкретна питања. Градоначелник ће ђацима пружити информације шта
локална управа ради за децу, како се решавају проблеми деце и младих и
како се спроводе нове активности.
Након тога организује се Сајам организација цивилног друштва које се баве
омладинском политиком и презентацију омладинских пројеката. На овом
Сајму омадинске организације моћи ће да представе своје активности
младима и начине сарадње са локалним властима, као и да привуку младе да
учествују у њиховим пројектима. Локална самоуправа подржава младе
подржавајући рад омладинских удружења.
Канцеларија за локални економски развој и пројекте (КЛЕРП) у оквиру ЕНЛД
организује презентацију пројекта „Отворени подаци, отворене могућности“ и
интерактивну радионицу. КЛЕРП ће представити концепт Отворених
података, примере добре праксе у Србији и широм света, као и примере
поновне употребе тих скупова података у циљу стварања додате вредности
и бољих и транспарентнијих услуга које се пружају грађанима. Шира јавност
ће такође имати прилику да има увид у отворене податке Града Ниша, као
резултат пројекта „Податке отвори, на мапи се створи“ у склопу националног
пројекта у организацији УНДП „Отворени подаци, отворене могућности“. На
крају, кроз интерактивну радионицу ће бити сагледана могућа употреба
отворених података, уз учешће локалних компанија, стартапова и студената,
са којима би се дошло до брзих и конкретних предлога за решавање

проблема на територији Града Ниша.

ГРАДОНАЧЕЛНИK РАЗГОВАРАО
СА АKТИВИСТИМА НKД
Градоначелник Дарко Булатовић разговарао је вечерас са активистима НKД
који су данас обишли седам моравских села и изнели проблеме са којима су
их мештани упознали током обиласка, а везани су за комуналну
инфраструктуру, превоз и услове живота у тим селима.
“Kао што чиним и свакога дана, и вечерас сам разговарао са грађанима.
Обавестио сам их да смо упознати са већином тих проблема и да је поступак
решавања у току.
Подсетио сам на велика улагања Града управо на сеоском подручју и на
обимне планове за стварање бољих услова за живот наших суграђана на том
подручју. Нагласио сам да тренутно реконструишемо чак 16 км путева кроз
села у општини Палилула и да такав план имамо за наредну годину и за
моравска села у општини Ц. Kрст.
Проблеме у јавном превозу решиће нови тендер које уважио општепознате
примедбе грађана и који ће фебруара ступити на снагу, а заједно са Државом
у наредних пет година неће бити села без водовода и канализације.
Разговараћемо и убудуће и трудити се да живот у нишким селима учинимо
бољим”, рекао је Градоначелник Булатовић након сусрета са активистима
НKД и групе Kобра.

Уручена
књижевна
награда”Рамонда сербика”
На свечаности у Градској кући у Нишу градска већница Јелена Митровски уручила је Владану Матијевићу
писцу из Чачка књижевну награду „Рамонда сербика“.
Одлуку да се ова престижна награда додели Владану Матијевићу једногласно је донео жири у саставу: Звонко
Карановић, председник (лауреат за 2018. годину), Радосав Стојановић, члан и Велибор Петковић, члан.
У образложењу жирија се између осталог каже да имајући у виду значај награде „Рамонда сербика“ коју
Књижевна колонија Сићево додељује од 1995. године (прва Колонија одржана је 1991), жири је размотрио све
ауторе који својим опусом завређују да се нађу у кругу кандидата за ово високо признање. Полифонијски
дијалог о досадашњим лауреатима и писцима чије целокупно дело представља изузетан допринос српској
књижевности, а још нису овенчани „Рамондом Сербиком“, довео је до имена писца чије је дело неоспорно
велико – Владана Матијевића.
Награда „Рамонда сербика“ само је „бесмртни цвет у круни“ признања за књижевно дело непролазне
вредности, а о личности и стваралачком „вјерују“ Владана Матијевића најбоље сведочи његова
ауторефлексија: „Уметничко стварање, писање посебно, није спортско такмичење које човека обавезује на све
боље резултате. Да би се од њега живело мора се мислити на тираже и објављивати бар једном годишње. Ја
то не могу. Живео сам за писање, али не и од њега, и не видим како би се то могло променити?! То је моја
судбина.“

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Планирање и изградња, уређење и одржавање путне и комуналне инфраструктуре на
својој територији спада у примарне надлежности и задатке свих локалних самоуправа
у Србији, па самим тим и Града Ниша.
Поводом све бројнијих новинарских питања која стижу из појединих медија и
инсинуација и злурадих коменатара у делу јавности изазваних обимом и динамиком

инфраструктурних радова у Нишу, подсећамо јавност и грађане Града Ниша да
је Градоначелник Ниша Дарко Булатовић све ове радове већ много пута најавио и
безброј пута поновио да је потребно најпре стабилизовати јавне финансије и усвојити
јасна правила у планирању и реализацији изградње комуналне инфраструктуре.
Десетине километара улица и путева које се граде или уређују у Нишу нису ни на
какав начин повезане са било којим изборима или политичким кампањама, већ
искључиво са количином новца у Буџету Града и политиком стављања тачке на све
лоше ствари које су рађене деценијама до сада.
Подсећамо да је Град Ниш од 2016-те године вратио више од 3 милијарде динара
наслеђених дугова и спречио да се дуговања даље увећавају. То је био план и део
политике извршавања свих преузетих обавеза у законски предвиђеним роковима, што,
на жалост, није била пракса у ранијем периоду.
Наглашавамо, претходних година Град Ниш трошио је само онолико колико је имао, а
планови су прављени у складу са могућностима, не задужујући се, притом, ни за један
једини динар.
Сада су створени услови да има више прихода из реалних извора, и инвестирамо их у
решавање деценијских проблема грађана, динамиком која је уобичајена свуда у свету
и биће таква, ако не и обимнија наредних година.
Дужни смо да истакнемо и велику помоћ и подршку Владе и Председника Републике
Србије, уз напомену да Град у сваком тренутку има довољан број квалитетних
пројеката који се могу кандидовати за добијање средстава из државног буџета, и по
томе Ниш такође предњачи.
Прес служба Градоначелника Ниша

Почела

реконструкција

Кованлучке улице и пута за
Доње Власе
Данас је почела реконструкција Кованлучке улице и пута за Доње Власе у укупној
дужини од око 4 километра. У наредна два до три месеца, колико се оквирно
процењује да ће трајати радови, биће замењен комплетан коловоз у овој важној и
саобраћајем оптерећеној улици. Уједно, биће очишћени, а где буде потребно и
замењени сливници и шахте, а уклања се и растиње са обе стране пута. Оно што је
најважније, и што је и био главни захтев житеља ове улице, Кованлучка ће добити и
тротоаре.
”Ушли смо и у можда и најтежи и најкомпликованији грађевински подухват у овој
години. Средићемо коловоз у Кованлучкој и изградити тротоаре, и коначно је учинити
безбедном за кретање пешака. Уклонићемо растиње и наносе са обе стране пута и, где
год је то могуће, изградити стазу за пешаке. Ставићемо и лежеће полицајце, па
родитељи више неће морати да брину за своју децу кад крену у школу”, рекао је
градоначелник Дарко Булатовић који је, са сарадницима обишао радове.
Помоћник градоначелника Милош Милошевић апеловао је возаче да буду опрезнији
док трају радови и да, уколико је могуће, користе алтернативне правце, с обзиром да
ће на траси бити много машина и радника.
”Апелујем и на возаче али и житеље Кованлучке да не паркирају на коловозу и
тротоарима, како не би ометали радове, и како би посао окончали што пре”, рекао је
Милошевић.
Радове изводи ПЗП Трејс, а финансирани су средстима из републичког Буџета преко ЈП
Путеви Србије, заједно са реконструкцијом путева у Међурову, Чокоту, Новом селу и
Лалинцу, који такође почињу ових дана. Додатне послове, попут проширења тротоара,
уклањања наноса и растиња, замене ивичњака и изградњу тротоара финансираће Град
и свог Буџета.

ПОТПРЕДСЕДНИК СТЕФАНОВИЋ
У НИШУ
Потпредседник Владе Србије и министар полиције Небојша Стефановић
посетио је данас Ниш и поред сусрета са основцима у школи Душко Радовић
и обиласка Полицијске управе, разговарао и са Градоначелником Ниша
Дарком Булатовићем у Градској кући. Састанку су, поред Вицепремијера и

Градоначелника и њихових најближих сарадника, присуствовали и директори
ЕПС и Путева Србије Милорад Грчић и Зоран Дробњак и начелница
Нишавског управног округа Драгана Сотировски.
У разговору је посебно истакнута одлична досадашња сарадња Града и
Државе и наглашена потреба за њено даље интензивирање и унапређење,
кроз, како је рекао министар Стефановић, привлачење нових инвеститора и
отварање нових радних, изградњу нових путева, нових водовода,
канализационих система и све оно што је људима у овом делу земље
потребно.
”Ниш је изузетно важан за Владу Србије, и не само град, већ читав регион, и
Држава ће и убудуће улагати значајна средства у овај део земље и
подржавати све велике пројекте значајне за грађане”, рекао је Стефановић.
Градоначелник Булатовић је истакао да је потпредседнику Владе поднео
извештај о свему што гради и планира у Нишу, а посебно о великим,
државним пројектима у којима се најбоље и види добра сарадња Града и
Државе.
”Велико хвала још једном Влади и Председнику што помажу да Ниш поново
постане велико градилиште, са преко 20 кранова широм града и бројним
инфраструктурним и капиталним пројектима које заједнички реализујемо.
Сарађиваћемо и даље јер Ниш и Нишлије морају бити мотор развоја читавог
региона и Југа Србије”, поручио је Градоначелник Ниша.
Заједно са министром и челним људима ЕПС-а и Путева Србије,
Градоначелник је, у Официрском дому, присуствовао и разговору са
грађанима, који су од потпредседника Владе и директора великих државних
система тражили помоћ у превазилажењу реалних, свакодневних проблема
са којима се суочавају. Министар Стефановић је поручио да се питање
надлежности у оваквим разговорима не сме наводити као одговор.
”Сва питања су саслушана и записана, и наш посао је да на њих нађемо
одговор, а надам се, и решење, и да вас о томе директно обавестимо у
најкраћем року”, рекао је Небојша Стевановић.

БЕЗГОТОВИНСКО ПЛАЋАЊЕ ОД
САДА И У НИШУ
Градска управа града Ниша обавештава грађане
да ће, почев од 02.09.2019. године, моћи да
плаћају платним картицама банака преко ПОС
терминала све врсте такси и накнада, и то како
републичке тако и локалне таксе.
Преко ПОС терминала могу се плаћати и порези:
порез на имовину правних лица и порез на
имовину физичких лица.
Плаћање платним картицама банака на ПОС
терминалима се може обавити на местима где се
услуге врше, без одласка до банака и
беспотребних чекања у редовима на шалтерима.
ПОС терминали биће распоређени на следећим локацијама:
• У градском услужном центру у улици Николе Пашића бр. 24. на шалтерима
матичне службе, локалне пореске администрације и издавању дозвола
• У просторијама Секретаријата за локалну пореску администрацију у
тржном центру „Калча“, поткровље, ламела Б
• У просторијама центра за издавање грађевинских дозвола у улици Николе
Пашића бр. 22.
• У услужним центрима градских општина:
 Медијана, Париске комуне бб
 Пантелеј, Гутенбергова 4.
 Палилула, Бранка Радичевића 1.
 Црвени Крст, Бул. 12. фебруар 89.
 Матичне књиге за подручје КИМ, Бул. 12. фебруар 89.

