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Градоначелник Ниша Дарко Булатовић разговарао је данас у градској кући са
Његовом Екселенцијом Амбасадором САД у Србији Кајлом Скатом.
На састанку је констатована добра досадашња сарадња локалне самоуправе
и Амбасаде Сједињених држава, посебно на пољу развоја цивилног сектора и
проширења привредне, културне и научне сарадње.
Градоначелник је Амбасадора Ската упознао са тренутним активностима у
граду, пре свега у светлу стабилизације Буџета, што повећава капацитете и
потенцијале за развој и привлачење нових инвестиција.
Говорећи о сарадњи са САД, Градоначелник Булатовић је посебно истакао
пример Филип Мориса који је недавно обележио 15 година пословања у
Нишу, а и даље представља највећу и најзначајнију страну инвестицију у
Нишу, и изразио наду да ће стопама америчког дуванског гиганта ускоро
поћи и још нека од великих компанија, посебно имајући у виду да ће будући
Научно-технолошки парк имати капацитете повољне и за неке од америчких
информатичких гиганата.
Његова екселенција Кајл Скат је поручио да је Амбасада САД у Београду
искрено посвећена одржавању што бољих веза америчког и српског народа,
што је много пута потврђено до сада, донацијама, попут данашње, намењене
Дечијој онколошкој клиници, али и кроз подршку бројним пројектима
цивилног сектора, медија и, наравно, развоју привреде, науке, културе и
уметности.
Амбасадор Скат је нагласио и спремност да подржи и сваку намеру
америчких инвеститора да дођу у Ниш, што је, како је рекао, од велике
важности за развој овог дела земље, и унапређење односа САД и Србије

Нови лет из Ниша до Беча
У присуству градоначелника Ниша Дарка Булатовића ,градских већника и
руководства аеродрома”Константин велики”,данас је свечано дочекан први
лет Визера из Беча.
Уз традиционални водени поздрав дочекан је први авион Визера из Беча и
званично је успостављена нова линија Ниш-Беч-Ниш.
Авиони ће на новој линији летети уторком и суботом,а у одређеним месецима
и четвртком. Карте су у продаји од 2399 рсд у једном правцу. У цену карте
укључене су све таксе осим услуге за издавање авионске карте.
Из авиокомпаније Визер кажу да је ово „сјајна могућност за српске путнике
да открију један од европских културних центара уз повољну цену карте већ
од 19,99 евра или 2.399 динара“!
Градоначелник Дарко Булатовић рекао је да је покретање ове линије, као и
огромно интересовање путника за њу, сигуран доказ да нишки аеродром
има будућност.
”Од почетка ове године са нишког аеродрома је, до данас, летело око 310
000 путника, што је око 8 одсто више него прошле године, и сигурни смо да
ће план од 360 000 превезених путника у 2018.ој години бити остварен.
Сигуран сам да ће наредне године, тај број бити и премашен”, рекао је
Булатовић.
У одговору на појачану тражњу и жељу за већим бројем повољних
могућности за путовања Визер наставља да шири своју мрежу линија из
Србије, нудећи у овој години укупно 20 линија до 8 земаља доступних са два
српска аеродрома, што ће даље допринети повећењу долазних и одлазних
туристичких кретања и побољшати пословне везе између земаља.

Ученици из Холандије у посети
Нишу
У Градској кући данас је одржан пријем за ученике и професоре из
холандског града Лермонда,који бораве у Нишу као гости Правно- пословне
школе ,а у оквиру традиционалне ученичке размене школа.
Ученике је примио градски већник ресорно задужен за образовање Мирко
Зечевић који је пожелео добродошлицу гостима из Холандије и кратко их
информисао о богатој културно-историјској традицији нашег града.
У оквиру ове ученичке размене у Нишу борави 17 ученика из Лермонда и два
професора.
Ради се о граду који је смештен на крајњем југу Холандије у близини
Белгијске и Немачке границе.
Како је најавио директор Правно- пословне школе Милорад Гавриловић,током
седмодневног боравка ученици из земље лала моћи ће да се упознају са
нашим образовним системом и виде део пројеката које ова школа реализује.
Ученици ће обићи и такозване биро учионице у којима се обавља настава по
узору на праве компаније и где се ученици из прве руке упознају са
симулованим радом предузећа.
Делегација из Ниша већ је боравила прошле године у Лермонду ,а очекује се
да у марту месецу ,ученици Правно посовне школе поново буду гости овог
холандског града.

НОВО РУХО НИШКЕ БАЊЕ
Град Ниш и Градска општина Нишка бања, у сарадњи са Сталном
конференцијом градова и општина Србије данас су домаћини састанка
Заједничког консултативног одбора Комитета Региона ЕУ – Србија. Скупу
који се одржава у Официрском дому, поред представника готово свих
градова и општина из наше земље, присуствује и велики број гостију из
иностранства, чланова Комитета из свих земаља у окружењу.
Управо за госте из Европског парламента синоћ је организован обилазак
пројеката који се реализују средствима из ЕУ предприступних фондова (ИПА)
у Нишкој бањи.
Заједно са Градоначелником Ниша Дарком Булатовићем и председником
Градске општине Нишка бања Дејаном Јовановићем, европарламентарци
прошетали су стазама здравља у парку изнад фонтана у бањи чија се
реконструкција финансира из прекограничног пројекта који заједнички
реализују ова нишка градска општина и Општина Земин из Бугарске са
нешто мање од 450 000 Евра.
Председник Нишке бање Дејан Јовановић каже да се грађевински радови
приводе крају и да се врло брзо очекује званично отварање реконструисаних
шумских стаза здравља, али и да би било лепо да гости из иностранства
обиђу један овакав пројекат и увере се да се новац из ЕУ троше наменски и
за оне сврхе за које је и намењен.
Јовановић је подсетио да су парк и централно шеталиште раније сређени
средствима прекограничне сарадње, а да је добра вст да је одобрен пројекат
и обезбеђена средства и за уређивање и реконструкцију централног трга са
фонтанама.
”Министарство туризма определило је 15 милиона динара за ову намену,
Град Ниш 10 милиона, општина Нишка бања 2, док ће ЈКП Паркинг Сервис и
ЈКП Медијана помоћи са милион, милион и по динара, и тиме ћемо ми
завршити реновирање центра и парка Нишке бање”, рекао је председник
Јовановић.
Он је рекао и да се паралелно ради на повећању смештајних капацитета, пре

свега кроз привлачење инвеститора који би отворили хотеле.
”Имамо велики простор на лозном калему управо за хотеле, аква паркове,
тржне центре и сличне туристичке садржаје, и то морамо што пре
искористити, јер постојећи хотели су махом мали. Развоја туризма и
привлачења гостију без тога су немогући, и све снаге сада усмеравамо у том
правцу”, поручио је први човек Градске општине Нишка бања.

Састанак са амбасадором Јапана
у Србији
У Нишу је данас боравио амбасадор Јапана у Србији његова екселенција
Ђунићи Марујама.
Са амбасадором земље излазећег сунца у Вип салону Градске куће
разговарао је градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
Током разговора било је речи о могућностима сарадње Јапана и овог дела
Србије.
Амбасадор Jапана одржао jе данас у Нишу предаване о традиционалноj
калиграфиjи у оквиру проjекта Ниш и Jапан.
Јапанска влада сарађује са локалним заједницама у Србији кроз програм
бесповратне помоћи, попут донације амбулантног возила и ватрогасног
камиона. Оно што је посебно важно Јапану као земљи која се често суочава са
природним катастрофама је развијање сарадње између две земље и
разменазнања о превенцији природних катастрофа, као и о опоравку након
тога.
Влада Јапана обезбедила је недавно 55.200 евра Дому здравља
Владичин Хан као подршку унапређењу здравствене заштите у Републици
Србији.

Укључујући ову донацију, укупан износ јапанске помоћи кроз пројекте за
основне потребе становништва у Србији од 1999. године досегао је 13,3
милиона евра.Укупан износ јапанске помоћи Србији у току истог периода
премашује 507 милиона евра,чиме се недвосмислено показује пријатељски
однос народа Јапана према Србији ,али и безрезервна подршка која се пружа
нашој земљи у различитим сегментима.

ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ФАБРИКЕ
ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА
ОДВИЈА
СЕ
ПЛАНИРАНОМ
ДИНАМИКОМ
У градској кући данас је одржан састанак Пројектног одбора за
имплементацију пројекта Сакупљања и прераде отпадних вода у Граду Нишу,
односно за изградњу фабрике за пречишћавање отпадних вода.
Састанку, којим је председавао Градоначелник Ниша Дарко Булатовић, као
председник Одбора, поред представника Града Ниша и Канцеларије за
локални економски развој и пројекте (КЛЕРП), присуствовали су и
представници Министарства за заштиту животне средине, Делегације
Европске уније у Србији, Шведске организације СИДА, као и представници
шпанске консултантске агенције ЕПТИСА, задужене за имплементацију
пројекта испред Владе Шведске која и финансира овај пројекат.
Представници КЛЕРП задужени за спровођење овог обимног и важног посла,
известили су учеснике састанка о досадашњим резултатима и тренутној
динамици по ко којој се реализују предвиђене активности.
Као најважније, истакнуто је да се експропријација земљишта одвија без

тешкоћа и по планираној динамици, као и прибављање потребних мишљења
и сагласности надлежних органа и институција. Такође, наглашен је и велики
напредак у изградњи каналазационе мреже и колектора у свим деловима
града, као и прибављању недостајуће урбанистичке документације.
Представници Делегације Европске уније су истакли задовољство
досадашњим учинком на реализацији, како су рекли, једног од најважнијих и
највећих инфраструктурних и еколошких пројеката у Србији, и похвалили
изузетну сарадњу са свим структурама у Граду Нишу, али и надлежним
државним институцијама, које су препознале важност овог пројекта, и у
пуној мери дају свој допринос да до његове реализације дође у предвиђеном
року.
Градоначелник Булатовић је истакао да је задовољан до сада учињеним и
чињеницом да нису уочени проблеми који би евентуално угрозили или
успорили реализацију овог за Град изузетно важног посла.
”Град и Република, као и сви остали, иду чврстим корацима напред ка
успешном завршетку посла. Град је апсолутно посвећен да све рокове
и време сведемо на најмању могућу меру и изражавам оптимизам да
ће овај пројекат бити успешно реализован у планираном року”, рекао је
Булатовић.
Да подсетимо, пројекат ”Постројење за прераду отпадних вода” подразумева
изградњу фабрике за пречишћавање и прераду отпадних вода и муља на
локацији Цигански кључ и главног колектора, као и реконструкцију и
проширење постојеће колекторске мреже. Вредност пројекта је 55 милиона
Евра и финансиран је од стране Шведске агенције за међународну развојну
сарадњу (СИДА).

Министри за ЕУ интеграције

Србије и Аустрије
састанак у Нишу

одржали

Министарка за европске интеграције Јадранка Јоксимовић састала се данас у
Градској кући у Нишу са министром Аустрије за ЕУ, културу и медије
Гернотом Блумелом.
Састанак у Нишу уприличен је уочи отварања аустријске фабрике “Цумтобел”
чије ће постројење радити у индустријској зони Ниша,на потезу према
Нишкој бањи.
После састанка минитарка Јоксимовић је истакла да се разговарало о
европском путу Србије и даљем унапређењу економске сарадње између две
земље.”Очекујемо отварање најмање 3 нова поглавља до краја године”,рекла
је минситарка и нагласила да је Аустрија искрени савезник Србије на
европском путу.Према њеним речима када су економски односи између две
земље добри,онда је јасно да и политички односи јачају.
Минитар Гернот Блумел рекао је да је Аустрији веома важно да западни
Балкан и Србија буду интергрисани у ЕУ.Према његовим речима отварање
фабрике “Цумтобел” је јасан сигнал да је Србија један од главних
аустријских партнера на дуже стазе.
Тренутно је Аустрија земља са највећим бројем инвеститора који послују у
Србији,а још једна реномирана компанија из ове земље почиње са радом
управо у Нишу.

Потписано писмо о намерама са
кинеским градом Хангџоу
На међународној конференцији о дигиталној економији у кинеском граду
Хангџоу поптисано је Писмо о намерама зa jачање развоја Информатичког
пута свиле између Града Хангџоу и Града Ниша
Град Хангџоу из Кине и Град Ниш из Србије на основу сагласности о значају
дигиталне економије за економски и друштвени развој, договорили су се да
је потребно уанпредити сарадњу у области дигиталне економије у складу са

начелима једнакости, међусобног поштовања, општеприхваћених правила
међународног права и узајамних користи.
У име Града Ниша писмо о намерама потписао је градски већник Михајло
Здравковић.
„У тренутку када су политички односи Србије и Кине достигли највишу тачку
развоја у својој историји, кроз изузетно висок ниво сарадње у свим
областима, и када односи наших двеју земаља представљају свеобухватно
стратешко партнерство, посебно ми је задовољство што имам прилику да
боравим у пријатељској Кини и граду Ханџо и да представљам Град Ниш на
Првој међународној конференцији о дигиталној економији“ рекао је већник,
Здравковић .
„Писмо о намерама које смо овде потписали са представницима Града Ханџо,
за успостављање пилот зоне економске сарадње у оквиру Информатичког
пута свиле, за Град Ниш представља изузетно значајан и користан пројекат,
будући да Ниш располаже врхунским капацитетима на пољу електронике,
машинства и информационо-комуникационих технологија и да настојимо да
те капацитете у потпуности ставимо у функцију не би ли унапредили
квалитет живота у граду, као и услуге које град и његове институције
пружају грађанима. Позитивни примери и искуства која ћемо, кроз сарадњу
са градом Ханџо, препознатљивом по развијеној дигиталној економији и
успешним ИТ компанијама, добити, за нас ће бити драгоцени“ нагласио је
већник Здравковић приликом потписивања писма о намерама.
Градски већник Михајло Здравковић захвалио се и Министарству трговине,
туризма и телекомуникација Владе Р.Србије на указаном поверењу и
подршци стратешком партнерству градова Ниш и Ханџо.
“ Уверен сам да ће ова сарадња бити плодоносна и да ћемо унапредити
пословно окружење и утицати на бољи економски развој, заснован управо на
примени напредних технологија и иновација“ закључио је Здравковић.

Пријем
за
Универзитета
Петербурга

делегацију
из
Санкт

У Градској кући организован је пријем за високу делегацију Универзитета
државних противпожарних служби из Санкт Петербурга који је у саставу
руског министарстсва за ванредне ситуације.
Госте из Русије је у Вип салону примио заменик градоначелника проф.др
Милош Банђур.
Делегацију Универзитета чине генерал-мајор Едуард Чижиков,који је 2014.
године предводио руске спасиоце током акција у поплављеном Обреновцу и
Игор Осипчук заменик начелника и ректор овог универзитета.
У пријатељском разговору са представницима ове елитне руске
високошколске установе размотрене су могућности сарадње на пољу
едукације наших стручњака,а биће отворено и представништво овог
Универзитета које школује око шест хиљада студената у просториjама
српско-руског хуманитарног центра.
Генерал Едуард Николајевич Чижиков, некадашњи заменик министра за
ванредне ситуације и главни војни експерт Министарства за послове цивилне
одбране, ванредне ситуације и ликвидације последица елементарних
непогода Руске Федерације, данас је ректор Универзитета Државне
противпожарне службе Министарства за ванредне ситуације из Санкт
Петербурга.Јавност у Србији упознала га је током 2014. године, када је после
позива у помоч руководства наше земље за мање од 12 сати са спасиоцима
стигао у Обреновац.

Посета реномираног египатског

сликара проф. Ибрахима Гхазала
После недавне посете египатског амбасадора нашем граду, реализује се
прва сарадња Града Ниша и Египта кроз заједничку радионицу из области
ликовне уметности.
У среду 19.септембра биће одржано предавање под називом „Сарадње
Србије и Египта на пољу уметности“, а на предавању ће говорити египатски
сликар проф. Ибрахим Гхазала .

Ибрахим Гхазала је египатски визуелни уметник, сликар, професор
уметности и писац, познат је по свом типичном стилу и богатим топлим
бојама. Његова уметничка дела верно приказују египатски пејзаж, лепоту
коју види у природи, као и страст према боји.
Дипломирао на Факултету ликовних уметности у Каиру, данас је доцент на

Факултету ликовних уметности у Минији. Гхазала је више пута излагао
самостално и учествовао у колективним изложбама у неколико европских и
арапских земаља.
Његове слике су пронашле пут до различитих музеја у Египту и до приватних
колекција у Египту и иностранству.
Предавање ће бити организовано у згради Официрског дома са почетком у
13 и 30,а улаз за све посетиоце је бесплатан

