Ниш и Ћуприја партнерски
реализују пројекат„Ефикасно и
ефективно управљање имовином
кроз увођење Географског
информационог система“
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и председник општине Ћуприја
Нинослав Ерић потписали су данас Меморандум о сарадњи на
пројекту„Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз
увођење Географског информационог система“.
Циљ пројекта је стварање услова за унапређење управљања имовином кроз
попис и легализацију јавне имовине у Нишу и Ћуприји и повећање
транспарентности рада јавне администрације, увођењем и развојем
Географског информационог система и креирањем апликације за ГИС. На
овај начин јавна управа биће ближа грађанима и привреди.
„Реализацијом пројекта у Нишу и Ћуприји, биће формиране јединствене базе
података о интегрисаним евиденцијама за целокупну имовину, заједно са
апликацијама за све аспекте и процесе управљања имовином. Практично, то
значи да ћемо реализацијом овог пројекта на једном месту имати
систематизоване комплетне податке о имовини Града Ниша, како земљишту
тако и непокретној имовини, па ће грађани, потенцијални инвеститори и сви
заинтересовани актери, имати увид у те податке без чекања у редовима“,
рекао је након потписивања меморандума први човек Ниша, градоначелник
Дарко Булатовић. Он је нагласио да коришћење оваквог модела за
управљање имовином у власништву Ниша и Ћуприје значи јачање
административних капацитета и ефикасније управљање имовином, повећање
прихода, бољу контролу трошкова, успешније управљање ризицима и
адекватно одржавање имовине.
Председник општине Ћуприја Нинослав Ерић истакао је да је у питању
изузетно значајан пројекат и да се радује што га општина, на чијем је челу,
реализује баш са градом Нишом. „Искуство које Ниш има на пословима
пописа имовине за нас је јако значајно будући да смо на почетку. Очекујем

да, након реализације планираних пројектних активности, дође до смањења
трошкова и повећања прихода од имовине у власништву у нашој локалној
самоуправи“, поручио је Ерић.
„И Ниш и Ћуприја располажу великим бројем различитих непокретности, али
без прецизних и правно релевантних података. Имајући у виду да се
ефикасно управљање јавном имовином намеће као приоритетни захтев у
процесу развоја и модернизације, Канцеларија за локални економски развој и
пројекте која руководи овим пројектом, са својим партнером, заједнички је
развила предлог пројекта не би ли решили идентичне проблема са којима се,
у овој области, сусрећу“, рекла је менаџерка пројекта Ана Радовановић из
Канцеларије за локални економски развој и пројкете. Она је додала да Ниш и
Ћуприја имају намеру да обезбеде рационално коришћење и управљање
имовином у складу са Законом о јавној својини и Законом о планирању и
изградњи и ставе имовину у функцију инвестирања и повећања прихода
локалне самоуправе.
Пројекат је и од вишеструког значаја, како за потенцијалне инвеститоре
којима ће бити омогућено лакше и брже информисање о циљаним
локацијама, тако и за грађане који, као крајњи корисници, имају потребу за
поузданом, одговорном и отвореном администрацијом. Унапређење
управљања јавном имовином и финансијама ствара могућност и за уштеде у
буџету као и услове за одрживи локално-економски развој.
Пројекат финансира ЕУ (ИПА 2014), преко програма Exchange5 – Подршка ЕУ
локалним самоуправама у области управљања имовином. Програм спроводи
Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном
конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационог партнера
програма и Министарством финансија (Сектор за уговарање и финансирање
програма из средства ЕУ) као Уговорног тела на програму.

ОТВОРЕН

ФОРУМ

МЛАДИХ

НАУЧНИКА
”Млади су будућност Србије и Ниша, а рекао бих и садашњост, и зато ће
Град уложити највише што може у ваше образовање, развој и коначно, у
запошљавање. Због вас градимо Научно технолошки парк, нову зграду
Електронског факултета, због вас улажемо озбиљна средства у средње и
основне школе, јер сте ви најважнији ресурс којим овај град и ова земља
располажу”, рекао је Градоначелник Дарко Булатовић отварајући пети Форум
младих научника у Нишу.
У великој сали Универзитета у Нишу данас се, тим поводом окупило више од
пет стотина најуспешнијих, најталентованијих и најобразованијих младих
људи из готово читаве Србије.
Пети Форум, као и сваки пут до сада, организовало је удружење Нађи Раула у
сарадњи са Канцеларијом за младе Града Ниша. Партнер манифестације је,
ове године Амбасада Казахстана, која је под слоганом Подржи будућност,
помогла да Ниш, данас буде престоница науке, како је то поручио Јован
Милић идејни творац скупа организованог, овога пута са темом ”Млади
таленти. Ко су узори младима у Србији и како им представити праве узоре ?”

Пријем за
Перевалова

вајара

Василија

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је данас у Градској кући
једног од најпознатијих нишких вајара Василија Перевалова.
Галерија савремене ликовне уметности Ниш недавно је издала монографију
овог реномираног вајара.
Завршио је Школу за примењену уметност у Нишу и Академију примењене
уметности у Београду, на вајарском одсеку. Члан је УЛУПУДС-а и један од

оснивача регионалног друштва у Нишу.
Био је професор на вајарском одсеку у Уметничкој школи у Нишу и оснивач
одсека индустријског дизајна.
Радио је као просветни саветник у Педагошком заводу у Нишу, а од 1990. као
републички инспектор- школски надзорник за ликовну културу
Овај доајен нишке вајарске сцене, поред учшћа на колективним изложбама,
приредио је 12 самосталних изложби у Нишу, Прокупљу, Београду,
Димитровграду…..
Добитник је Октобарске награде града Ниша за ликовну уметност и бројних
других награда.

Уручени ваучери студентима за
боравак на Копаонику
У Градској кући данас су градоначелник Ниша Дарко Булатовић,декан
Факултета за спорт проф.др Милован Братић ,проф.Љуба Павловић и већник
за омладину и спорт Бранислав Качар уручили ваучере најбољим студентима
нишких факултета,који ће бесплатно боравити седам дана на Копаонику.
Факултет за спорт и физичко васпитањe, Универзитетски спортски савез и
Град Ниш заједнички реализују пројекат награђивања најбољих студената
нишког универзитета,боравком на Копаонику.
Студенти ће под вођством искусних инструктора скијања савладати и
вештину алпског скијања.
Ниш ће бити први град са југа Србије који ће реализовати овај пројекат, а
укупно ће за ову намену бити издвојено 2,6 милиона динара.
Свих 11 нишких факултета направило је своју ранглисту најбољих студената

на основу висине просечне оцене,па ће пут Копаоника кренути укупно 44
најбољих студената из Ниша.
Организацију акције водиће Факултет за спорт и физичко васпитање из
Ниша, што подразумева и све ван пансионске активности, изнајмљивање
скија, набавку ски пасова и спортске активности на снегу.

БЕСПЛАТНА АУТОСЕДИШТА ЗА
ДЕЦУ РОЂЕНУ 2018. ГОДИНЕ У
НИШУ
Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша, а у складу са Програмом
коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији
Града Ниша за 2018. годину расписao je jaвни позив за подношење захтева за
доделу бесплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у 2018. години.
Позив је упућен родитељима или старатељима са територије Града
Ниша чија су деца рођена током 2018. године, да поднесу захтев за доделу
бесплатних дечијих аутоседишта за путничка возила. Критеријуми за доделу
бесплатних дечијих аутоседишта су да је пребивалиште једног родитеља или
старатеља на територији Града Ниша и да родитељ, односно старатељ
поседује моторно возило у власништву. Приоритет приликом доделе имаће
самохрани родитељи.
Oбразац захтева (пријавни формулар) може се преузети у Секретаријату
за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, у улици Вожда Карађорђа
бр. 24, сваког радног дана од 11:00 до 14:00 часова, са званичног сајта Града
Ниша (www.ni.rs) или на писарници Градске управе Града Ниша (улица
Николе Пашића бр. 24).
Попуњен образац захтева (пријавни формулар) са пратећом
документацијом подноси се преко писарнице Градске управе Града Ниша, са

назнаком „Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
за доделу бесплатних дечијих аутоседишта“.
Рок за подношење захтева је 29.03.2019. године до 15 часова.
Неблаговремени и захтеви који не испуњавају тражене услове неће бити
разматрани.

“Театар на раскршћу”
Први фестивал драме и позоришта балканског културног простора “Театар
на раскршћу” отворен је у Народном позоришту у Нишу.
У име Града Ниша све учеснике поздравио је градоначелник Дарко
Булатовић,који је глумцима пожелео добродошлицу и изразио жељу да овај
фестивал постане традиционалан.
На отварању је премијерно изведена представа “Путујуће позориште
Шопаловић” Љубомира Симовића, у режији Татјане Мандић Ригонат и
продукцији нишког позоришта.
До 19. марта у такмичарском програму публика ће имати прилику да погледа
осам представа.
У част награђених биће изведена представа “Сарајево 1914. – Мали ми је овај
гроб” позоришне трупе “Арс Мориенди” из Солуна.
Жири овогодишњег фестивала, који ће доделити десет награда, чиниће
глумица Миа Беговић (Загреб), редитељ и глумац Богдан Костеа (Румунија),
глумац Енвер Петровци (Приштина), глумица Катарина Коцевска
(Македонија) и редитељ и амбасадор Црне Горе у Србије Бранислав
Мићуновић.
На фестивалу ће бити додељене и награде округлог стола критике и награде
новинарског жирија.

ИСПУЊЕНО ОБЕЋАЊЕ ВЕЛЕПОЉЕ
ДОБИЈА
УРЕДНО
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
Градоначелник Дарко Булатовић обишао је Велепоље како би се уверио да ли
се обећани радови на стварању услова за уредно снабдевање овог и
суседних села одвијају по плану.
Наиме, стари водосистем који је грађен седамдесетих година средствима
самих мештана је дотрајао и током летњих месеци често се дешавало да
Велепоље, Палиграце, па и Кравље и Горња Трнава данима остану без воде.
”У наредних месец дана тај проблем, на чијем решавању мештани
инсистирају већ 20 година, биће коначно решен. Сва домаћинства добиће
водомере, каптаже и резервоари се чисте и биће поново у функцији, а о
примарној и секундарној мрежи ће бринути ЈКП Наиссус, тако да ће људи у
овом селу моћи да одахну и да буду сигурни да ће увек имати
најквалитетнију воду у својим домовима”, рекао је Градоначелник.
Он је додао да ће у наредних неколико дана бити замењене и све неисправне
уличне сијалице, а где недостају биће постављене и нове јер, како је рекао,
услови за живот у селу морају бити у највећој могућој мери изједначени
онима у граду и, у разговору са мештанима, поручио да ће се овог пролећа и
лета интензивно радити и на сређивању саобраћајница и атарских путева,
али и на увођењу Велепоља у градски систем одвоза смећа.

EГИПАТСКИ
АМБАСАДОР
:
ЖЕЛИМО АВИО ЛИНИЈУ НИШХУРГАДА
Градоначелник Дарко Булатовић примио је у Градској кући Његову
Екселенцију Амбасадора Арапске Републике Египат у Београу Амр
Алгувеилија са којим је разговарао о могућностима за унапређење сарадње,
пре свега у области туризма и унапређења туристичке понуде Ниша.
Амбасадор Алгувеили и његови сарадници су градоначелника
Булатовића упознали са искуствима које Египат има по питању савремених
начина презентације археолошких локалитета и могућностима за примену
тих знања у Нишу, пре свега на налазишту у Медијани, Тврђави и другим,
туристима занимљивим локацијама у граду.
Градоначелник Булатовић је госте упознао са потенцијалима Ниша у
области туризма и поручио да је Египат пример како се археолошко и
историјско благо може употребити за развој туризма, и од кога се може
много научити и применити то искуство и у Нишу, који је један од најстаријих
градова у овом делу Европе, са импозантним историјским наслеђем.
Булатовић је посебно нагласио значај и све већа улагања државе Србије
у међународни аеродром Консантин Велики, који је, како је рекао, ”капија
кроз коју из године у годину све већи број иностраних туриста долази у наш
град”.
У разговору је истакнута и спремност египатских авиокомпанија за
успостављање линија између Ниша и Хургаде, јер је то, како је заједнички
оцењено, велика и још неискоришћена шанса за унапређење привредне
сарадње две пријатељске земље и посебно могућност да већи број људи
одавде посети Египат, али и да људи из највеће земље северне Африке
упозна Ниш и овај део Европе.
Званичан захтев је, рекао је амбасадор Алгувеили, већ достављен
властима у Београду, и очекује се сагласност Директората за цивилни
ваздушни саобраћај и надлежних државних органа.

ПРИЈЕМ ЗА АМБАСАДОРА ВЕЛИКЕ
БРИТАНИЈЕ
Градоначелник Дарко Булатовић разговарао је данас у Градској кући са
Његовом Екселенцијом Амбасадором Велике Британије у Србији Денисом
Кифом,који је у дводневној посети Нишу у оквиру акције ”Pop up” коју ова
амбасада по први пут организује управо у нашем граду.
Градоначелник је госту из Велике Британије захвалио за, како је рекао,
”дивну акцију у коју су укључени и наши млади суграђани. Он је упознао
амбасадора Кифа са бројним пројектима на чијој се реализацији ради у граду,
од инфраструктурних објеката до научно технолошких и образовних система,
чији је циљ, како је рекао Градоначелник, да створе услове за побољшање
квалитета живота и стандарда наших грађана.
Амбасадор Денис Киф је градоначелнику пренео своје задовољство оним што
је видео и доживео током боравка у Нишу и поручио да су могућности за
сарадњу у свим областима, од културе, привреде, образовања и науке
велике, и да Велика Британија у сваком смислу подржава реформски пут
Србије на њеном путу ка Европској унији.
”Ниш и Јорк у Енглеској су повезани још од Цара Константина, а у савремено
доба, сваки становник Велике Британије може бити само захвалан грађанима
Ниша на пријатељству и савезништву које
датира још од Првог Светског рата, о чему сведочи и гробље на коме су
сахрањени британски војници погинули на овим просторима, али и чињеница
да је Томас Липтон, још пре једног века проглашен почасним грађанином
Ниша”, рекао је Амбасадор Киф.
Пријему је присуствовала и Лена Јовановић из нишке Гимназије Бора
Станковић, којој је, захваљујући победи на конкурсу који је расписала
Амбасада, припала част да два дана буде у улози Амбасадора Уједињеног
Краљевства.

Стипендије за ученике ромске
националности
Данас су у Градској кући додељени уговори о стипендијама ученицима
средњих школа ромске националности који су испунили услове конкурса.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић честитао је ученицима на оствареним
резултатима и пожелео да и убудуће успешно савладавају постављене
задатке и једнога дана заврше и више школе или факултете.
Овај пројекат се реализује у оквиру Локалног акционог плана за побољшање
квалитета живота националних мањина,за који је у сарадњи са невладиним
организацијама опредељено 5 милиона динара.
Укупно 24 ученика ромске националности на основу уговора о стипендирању
добијаће месечно по 5 хиљада динара.

