ОТВОРЕНА ФАБРИКА ЦУМТОБЕЛ
У Нишу је данас свечано отворена најновија фабрика из система аустијске
компаније Цумтобел, за производњу ЛЕД расвете, и у којој већ ради 300
запослених, а када буде радила пуним капацитетом биће их 1100.
Свечаном отварању фабрике присуствовао је Председник Републике Србије
Александар Вучић који је истакао да је припрема за долазак Цумтобела
трајала две и по године, а само преговори више од годину дана.
”Срећан сам јер је Србија успела да, поред много других земаља понуди
најбоље услове и привуче овако великог и важног инвеститора. Јака је била
конкуренција и међу градовима у Србији, и драго ми је да је одабран управо
Ниш. Ово је осамнаести дан, у претходне две године, који проводим у Нишу,
и ово је, мислим, пета фабрика коју отварамо”, рекао је Председник Вучић и
поручио да се око 55 одсто свих годишњих инвестиција на Западном Балкану
реализује у Србији и да су морале да буду донете тешке мера да би земља
дошла у ту ситуацију да се скоро свакодневно отварају нове фабрике.
”Све то радимо да обезбедимо будчност за нашу децу. У наредним годинама
повећаваћемо плате и пензије да би почели да враћамо наше људе из
иностранства, казао је Вучић.
Цумтобел је једна од водећих компанија по иновативним решењима за
расвету и запошљава око 7000 људи у 14 погона на четири континента,
рекао је председник Надзорног одбора компаније Цумтобел, Јург Цумтобел и
захвалио Председнику Вучићу и Градоначелнику Дарку Булатовићу и
подршци са свих страна и нагласио да све то не би било могуће да није било
интензивне сарадње са свих страна.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић је рекао да је ово још један диван дан
за Град НИш, као и да је у последње две године таквих дана било много. Он
је истакао да град Ниш пружа пуну подршку политици државе и да су
увођење мера подстицаја за микро, мала и средња предузећа, и субвенција
за запошљавање по чему је Ниш водећи у Србији, допринос Ниша држави, и
да не би могло све то да се оствари без јаке подршке.
”Држава помаже Град Ниш кроз пројекте са 50 или 100 одсто бесповратних
средстава и директну помоћ буџету. То Ниш не памти у последњих најмање
неколико деценија. Сви заједно улажемо напоре и капацитете, и улагаћемо и
даље, како би подигли град и југ Србије”, поручио је Булатовић.
Градоначелник истиче да ће велелепни погон Цумтобела обезбедити 1100

породица, као и да ће ти приходи и порези увећати и буџет Града.
”Знамо да сте аустријски гигант, светски гигант у тој области и ми смо
поносни што сте део капацитета преселили у Ниш”, нагласио је
Градоначелник Ниша.
Иначе, фабрика Цумтобел изграђена је у најновијој индустријској зони у
Нишу, на простору некадашњег Виноградарског института. Простире се на
око 40 000 квадратних метара, а укупна вредност инвестиције је око 30
милиона Евра.

БУЛАТОВИЋ: НИКАДА БОЉА
САРАДЊА ГРАДА И ДРЖАВЕ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је данас, са сарадницима,
фабрике Цумтобел и ИМИ у којима су у току завршне припреме за званично
отварање сутра, односно у суботу.
Свечано отварање и почетак рада погона аустријског гиганта на пољу
индустрије осветљења и расвете, Цумтобел, заказано је за сутра, а
свечаности ће присуствовати и Председник Републике Србије Александар
Вучић, што је још један доказ никада боље сарадње Града и Државе, поручио
је Градоначелник Булатовић
”Ово ће за Ниш бити велики викенд и велики празник, рекао бих.
Ово ће бити пета и шеста фабрика које се отварају у последње две
године у Нишу. То је јако значајно за град који не памти толико
значајну подршку Државе, Владе, лично Председника Републике.
Велики број значајних инвестиција, смањивање броја незапослених,
повећање броја запослених у истом тренутку, подршка локалним
пројектима,…. и заиста све то нас храбри, и даје наду да наш град
стаје чврсто на своје ноге и да почиње да се развија на задовољство
свих грађана Ниша”, рекао је Градоначелник Булатовић.
Обилазећи фабрику ИММИ у индустријској зони Лозни Калем, у коју ће

филипински инвеститор у наредних 10 година уложити 30 милиона Евра, и
која ће запослити и велики број инжењера и висококвалификованих људи,
Булатовић је рекао да је задовољство видети нове технологије у Нишу и да је
то пут којим ће Град Ниш и Држава Србија ићи убудуће, како би се и што
већи број младих, високо образованих људи, задржао у својој земљи.
”У ове две компаније ускоро ће ући близу шест стотина нових
инжењера. То је јако значајно, како бисмо сачували управо оне људе
који су нам деценијама одлазили из нашег града и наше земље.
Стварају се услови да људи могу овде да живе и раде, да имају добра
примања и могућност да се усавршавају и баве науком и развојем. Све
то ствара нову слику Ниша и у овом погледу”, поручио је Градоначелник
Булатовић.
Он је данас обишао и Булевар Цара Константина чија је реконструкција
завршена, и истакао да је чак два месеца пре рока завршен и кружни ток
код скретања за Цумтобел, који је важан за несметано одвијање саобраћаја у
овом делу града.
”Ужурбано се ради и на обележавању хоризонталне
сигнализације и на завршетку бициклистичке и пешачке стазе на овом
потезу, а чим се то заврши, настављају се радови и даље ка насељу
Никола Тесла, што ће овај део Ниша значајно унапредити и учинити
савременијим”, рекао је Градоначелник.

Иван Михајловић нови директор
РРА „Југ“
Одлуком Скупштине Регионалне развојне агенције „Југ“ за новог дирекотора
постављен је Иван Михајловић ,досадашњи менаџер Сектора за развој
економије и људских ресурса .
Заменик градоначелника проф.др Милош Банђур представио је новог
директора ове агенције као човека чији је сектор једини постигао запажене

резултате у претходном периоду и да је његово ангажовање на новој
позицији веома важно ,јер агенцију очекује у јануару процес реакредитације
на нови петогодишњи период,па је постављање човека који добро познаје
посао био приоритет.
Према његовим речима Скупштина РРА „Југ“ је једногласно пре постављања
новог директора сменила досадашњег директора Бојана Аврамовића.
„Представници локалних самоуправа и невладиних организација који чине
Скупштину РРА „Југ“ били су једногласни у одлуци да се са места директора
смени Бојан Аврамовић,јер током његовог мандата Регионална развојна
агенција „Југ“после два пропала јавна позива за нову регионалну депонију
„Келеш“, од 2015. године до данас, ништа није предузела,“рекао је заменик
градоначелника и додао да такође ,ван оних средстава које обезбеђују
локалне самоуправе од чега Град Ниш издваја две трећине средстава,сама
агенција није ништа приходовала током прошле године.
„Ако узмемо у обзир и да су истовремено четири општине (Куршумлија,
Прокупље, Бабушница и Алексинац) су иступиле из чланства, уз
образложење да чланство у Регионалној развојној агенцији „Југ“ Ниш њима
производи само трошкове плаћања чланарине, без повратне користи за
чланове друштва и да су иступање најавиле и остале локалне
самоуправе,онда је јасна оправданост одлуке скупштине да смени
досадашњег директора“рекао је заменик градоначелника.

Састанак са амбасадором Египта
У Градској кући у Нишу данас су се састали његова екселенција амбасадор
Египта у Србији
Амр Алгувејли и градоначелник Ниша Дарко
Булатовић.Повод сусрета је округли сто на тему сарадње привредника из
Ниша и њихових колега из Египта који се одржава у просторијама Привредне
коморе у Нишу.Амбасадор Египта је предочио градоначелнику детаље везане
за овај састанак на којем ће бити размотрене могућности привредне сарадње
ове велике афричке земље и југоистока Србије.После првог сусрета
градоначелника и амбасадора Алгувејлија пре неколико месеци ,већ су
направљени први кораци у сарадњи пре свега на пољу културе.
Тако је недавно признати египатски сликар одржао радионицу у Нишу , а
очекује се успостављање сарадње и са познатим египтолозима и

стручњацима за древну историју Египта.
Амбасадор је градоначелнику упутио и позив да са делегацијом привредника
из Ниша борави марта месеца наредне године у Каиру,где се одржава
традиционални годишњи сајам посвећен развоју привреде и новим
технологијама.

РУКОВОДСТВО ГРАДА У ПОСЕТИ
ДМВ-У
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић, члан Градског већа за привреду
Михајло Здравковић, начелник Канцеларије за локални економски развој и
пројекте Милан Ранђеловић и директор Регионaлнe привредне коморе
Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа Александар Милићевић,
обишли су компанију ДМВ која успешно послује од 1992. године са седиштем
у Нишу. Реч је о реномираној компанији која се бави продајом, сервисирањем
и одржавањем лед панела у више од 80 земаља. У оквиру Програма локалног
економског развоја за прошлу годину, ова фирма од града је добила
подстицајна средства за сертификацију која су, према речима директора
Душана Шарковића, искористили за увођење стандарда за безбедност
података и заштиту животне средине. „Захваљујем господину Булатовићу,
који је први градоначелник који нас је посетио, што је овде и што жели да
чује чиме се ми бавимо и на који начин послујемо. Средства која смо од Града
Ниша добили заиста су подстицајна јер су нас подстакла да урадимо нешто
што вероватно не бисмо да није било ових мера које Град преко Канцеларије
за локални економски развој и пројекте спроводи“, рекао је директор
Шарковић. Он је нагласио да су овакве посете представника града и лични
контакти одлична прилика да се размене искуства и пренесу сугестије, али и
да се покаже да вреди радити у Србији, као и да овде постоје услови за
останак младих. Иначе, у овој фирми запослено је око 70 радника, од тога
велики број високообразованих. Градоначелник Булатовић истакао је да

подстицајне мере које је Град почео да спроводи показују да у Нишу постоје
реномиране фирме које запошљавају велики број наших суграђана. „Ово су
хероји оног и овог времена јер су успели да у тешким околностима покрену,
сачувају али и прошире фирму и упошљавају велики број људи. Захваљујући
политици Владе Републике Србије наша држава се отвара, а Град Ниш са
своје стране и у складу са својим могућностима, кроз мере подршке,
покушава да подстакне фирме да унапређују своје пословање“, рекао је
приликом обиласка градоначелник Булатовић. „Поред великих и страних
компанија које запошљавају велики број људи у граду и доприносе
економском развоју, огроман значај имају и мала и средња предузећа. Град
Ниш у последње две године повећао је издвајање средстава из буџета за
директну подршку малим и средњим предузећима, па је 2016. године било
опредељено 9 милиона динара, 2017. године 70 милиона, док је ове године
предвиђено 110 милиона динара“, рекао је начелник Канцеларије за локални
економски развој и пројекте Милан Ранђеловић. Он је нагласио да очекује да
ове године више од 300 фирми буде обухваћено мерама Програма локалног
економског развоја. „Појединачна средства нису превелика али смо
покушали да подстакнемо фирме да размишљају у неким новим правцима, да
их мотивишемо да унапређују своје пословање, да истражују нова тржишта,
развијају нове производе, дизајнирају нову амбалажу за своје производе и
сл.“, поручио је Ранђеловић и додао “желимо да унапредимо и сарадњу
привреде и Универзитета и ове године намера нам је да финансирамо
најмање 4 таква програма“. Ранђеловић је нагласио да Град суштински, а не
декларативно, жели да разговара и чује ставове и мишљења привредника,
њихов начин сагледавања проблема и пронађе могућност за отварање
заједничких тема за давање развојних идеја које потичу из пословања
компанија. Уједно, овакве посете имају за циљ да покажу да у Нишу има
позитивних примера за које се не зна и да је наш град место у коме може да
се ради и лепо живи.

ОБЈАВЉЕНЕ СУ МЕРЕ ЛОКАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА
НИША ЗА 2018. ГОДИНУ
Град Ниш, на основу Програма локалног економског развоја, за чије
спровођење је задужена Канцеларија за локални економски развој и
пројекте, објавио је мере усмерене на субвенционисање и помоћ микро,
малим и средњим предузећима и предузетницима регистрованим на
територији Града Ниша.
За ове намене из Буџета Града Ниша за 2018. годину предвиђено је око 40
милиона динара, што је значајно увећање у односу на 18 милиона, колико је
Град издвојио прошле, 2017. године, када су ове мере по први пут и
примењене, рекао је Градски већник Михајло Здравковић, представљајући
Мере на конференцији за новинаре у Градској кући. Он је нагласио да је циљ
да се двоструко увећаним средствима, достигне број од око 500 привредних
субјеката са територије Града Ниша којима ће помоћ, у неком од видова,
бити и додељена.
Град је, у том циљу, према његовим речима, 09.августа расписао два јавна
позива. Први је јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно
кредитирање привредних субјеката са територије Ниша уз учешће Града у
субвенционисању камате на кредите. Корисници кредитних средстава могу
бити микро, мала и средња предузећа и предузетници, који нису у
тешкоћама и регистровани су на територији Града Ниша. Град Ниш ће
субвенционисати камате на кредите за набавку обртних средстава,
трошкове набавке машина и опреме, осавремењивање процеса производње,
стабилизацију производње, инвестирање у нова савремена средства за рад и
производњу у циљу развоја предузетништва, изградњу, реконструкцију и
адаптацију пословног простора и ново запошљавање.
Минимални износ кредита за који ће се субвенционисати камата је

1 0 0.000,0 0 д ин a р а, а макс им а л н и из н ос кре д ита з а кој и ћ е с е
субвенционисати камата је 2.000.000,00 динaра.
Средства којима ће Град Ниш субвенционисати камату на додељене кредите
износе 9.362.409,00 динара. Mерa се реализујe као државна помоћ мале
вредности (de minimis државна помоћ), а већник Здравковић очекује да овим
средствима буде обухваћено двоструко више микро, малих и средњих
предузећа са територије Ниша, него прошле године.
Други позив који је расписан је за доделу подстицајних средстава за Мере
Интернационализација и Унапређење конкурентности. Предвиђено је да се
приоритет у реализацији ових мера да предузећима из области
информационих технологија – ИТ, електронике, машинства, из сектора
логистике, прехрамбено прерађивачке и текстилне индустрије. Све мере се
реализују као државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).
Јавни позив односи се на мере сврстане у пет група:
1. Интернационализација ММСПП
Интернационализација представља помоћ микро, малим и средњим
предузећима и предузетницима (ММСПП), за покривање дела оправданих
трошкова без ПДВ, за организоване или индивидуалне наступе на сајмовима
или посете сајмовима, са ограничењем на износ до 100.000,00 динара по
привредном субјекту.
Укупан планирани износ средстава за ове намене износи 3.000.000,00
динара.
2. Интернационализација удружења и привредних асоцијација
Мера интернационализације реализује се и као помоћ удружењима и
привредним асоцијацијама, које организују међународне манифестације
привредно-туристичког карактера или групне посете манифестацијама у
иностранству, а којима се промовишу привредно-туристички понтенцијали
града, за покривање дела оправданих тошкова без ПДВ, са ограничењем на
износ до 1.000.000,00 динара по кориснику.
Укупан планирани износ средстава за ове намене износи 4.000.000,00
динара.

3. Унапређење конкуретности ММСПП
Средства за суфинансирање унапређења конкурентности микро, малих и
средњих предузећа и предузетника (ММСПП) су намењена за суфинансирање
трошкова пружаоца услуга без ПДВ за следеће активности:
– уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда
пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација) и
обележавање производа „CE“ знаком;
– истраживање тржишта, потребно за увођење новог или постојећег
производа на новом тржишту;
– тестирање нових производа;
– нови дизајн производа и амбалаже;
– побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;
– електронска презентација предузећа.
Средства се додељују за покривање до 50% оправданих трошкова без ПДВ са
ограничењем на износ до 300.000,00 динара по привредном субјекту.
Укупан планирани износ средстава за ове намене износи 10.000.000,00
динара.
4. Унапређење конкуретности фирми које користе услуге Start up
центра и Coworking простора
Средства за суфинансирање унапређења конкурентности привредних
субјеката који користе услуге Start up центра и Coworking простора су
намењена за суфинансирање трошкова без ПДВ за следеће активности:
уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда
пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација) и
обележавање производа „CE“ знаком;
– истраживање тржишта, потребно за увођење новог или постојећег
производа на новом тржишту;

– тестирање нових производа;
– нови дизајн производа и амбалаже;
– побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;
– електронска презентација предузећа.
Средства се додељују за покривање до 50% оправданих трошкова без ПДВ са
ограничењем на износ до 300.000,00 динара по кориснику.
Укупан планирани износ средстава за ове намене износи 5.000.000,00 динара
5. Унапређење сарадње привреде и научно-образовних институција
Средства се додељују у циљу непосреднијег повезивања привреде,
образовања и научно образовних и развојних институција, успостављања
дуалног образовања и унапређења производних процеса и процедура кроз
имплементацију научних достигнућа и унапређење научно образовних
процеса.
Подржаће се пројекти у износу до 1.000.000,00 динара по пројекту, у коме ће
заједнички учествовати најмање по три привредна друштва и једна научно
образовна акредитована институција.
Укупан планирани износ средстава за ове намене износи 6.000.000,00
динара.
Рок за достављање пријава је 01.10.2018. године, с тим да ће прво отварање
приспелих пријава бити 15 дана након објављивања Јавног позива, а затим ће
се на сваких 15 дана сукцесивно одлучивати, до истека рока дана 01.10.2018.
године или до утрошка средстава.
Информације о овим јавним позивима могу се наћи на сајту Града Ниша
(www.ni.rs) и на сајту КЛЕРП-а (www.investnis.rs).

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.

ГРАД НИШ ДЕО ПИЛОТ ПРОЈЕКТА
ЗА ЈЕФТИНИЈИ ТРАНСФЕР НОВЦА
ИЗ
ИНОСТРАНСТВА
КА
ГРАЂАНИМА
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и в.д. високог представника Програма
УН за развој Стелиана Недера потписали су Меморандум о разумевању
између Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Града Ниша, о
спровођењу пилот пројекта „Дознаке из дијаспоре засноване на блокчеин
технологији за Град Ниш“ који се спроводи уз подршку Владе и институција
Републике Србије, пре свега Народне Банке Србије.
Град Ниш је на овај начин постао први град у Србији који је укључен у систем
Блокчејн који УНДП реализује у више земаља света, што је, према речима
Градоначелника Булатовића, доказ да је Ниш на добром путу ка остварењу
једног од најважнијих циљњва, а то је да постане Град напредних
технологија.
Циљ пројекта је, пре свега, повезивање српске дијаспоре и њихових
породица у матици, а УНДП га је осмислила како би тестирала на који начин
ова врста напредне технологије може бити од користи за грађане као и за
владу, и локалне самоуправе.
Пилот пројекат фокусиран је на трансфер новца уз употребу блокчејн
(Blockchain) технологије, од физичких лица у иностранству ка физичким
лицима у Србији, тј. у Нишу, при чему ће ове услуге бити јефтиније,
транспарентније и прилагођене потребама грађана

Град Ниш је изабран због својих блиских и јаких веза са дијаспором, као и
отворености Градске управе за примену нових технологија. Од самог
почетка, канцеларија УНДП у Србији и градска управа успоставиле су
блиску сарадњу а формиран је и посебан тим, заједно са Канцеларијом за
локални економски развој, ради пружања подршке спровођењу заједничког
пројекта.
Пилот пројекат УНДП-а подразумева учешће до 200 прималаца и
пошиљалаца дознака који су одабрани путем јавног позива за добровољно
учешће у овој иницијативи. Примаоци ће добити дигиталне ваучере у виду
идентификационих картица и моћи ће да користе добијена средства за
плаћање комуналних услуга и куповину намирница у три транспарентно
одабрана локална малопродајна објекта за прехрамбене производе у Нишу.
Процењује се да ће предвиђена вредност свих трансакција учесника
износити $20,000.
Сви подаци прикупљени у сврху тестирања користиће се уз сагласност
учесника, као и сагласност локалних власти Града Ниша, узимајући у обзир
Закон о заштити података о личности.
Очекује се да ће употреба блокчејн платформе отвореног кода, коју је пробоно обезбедила компанија AID:Tech Ltd, донети низ погодности за велики
број корисника, и то:
• Биће обезбеђено праћење и транспарентност прилива дознака из дијаспоре
у Србију
• Дознаке из дијаспоре биће усмерене ка друштвено одговорној куповини
• За пошиљаоце дознака биће омогућен лакши и јефтинији трансфер новца,
без ангажовања посредника. Циљ је да трошкови трансакција буду мањи од
3 одсто у просеку, у поређењу са постојећим, много већом ценом која се
плаћа када се трансфер врши преко традиционалног банкарског сектора
и/или посредством компанија за пружање финансијских услуга
• Биће осигурана приватност појединаца, будући да се подаци о личности
неће објављивати, у складу са Законом о заштити података о личности
Републике Србије, као и Општом уредбом о заштити података о личности
(ГДПР). Идентификација појединаца у оквиру блокчејн технологије вршиће се

кроз јединствене дигиталне идентификаторе.
Укупна вредност целог пројекта биће до 85.000 долара а вредност
појединачних трансфера би требало да буде до 100 евра тј. 100 долара, у
зависности од земље одакле се средства шаљу.
Након тестирања и консултација са Владом Републике Србије, у плану је и
примена на ширем нивоу везана за привреду тј. мала и средња предузећа и
подршку локалној економској заједници.
Пројекат треба да послужи као пример како овакав систем треба да изгледа
и функционише у будућности у много широј примени. Овом пројекту се,
иначе, посвећује глобална пажња а његови резултати се очекују ради
примене и у другим земљама. УНДП ће новим знањем, стеченим кроз ову
иновативну иницијативу, истражити додатне просторе и механизме који могу
убрзати постизање циљева одрживог развоја.
Када се говори о дознакама, мисли се на финансијска средства које
дијаспора уплаћује да би обезбедила добробит својих породица у домовини.
Овај приход такође у великој мери доприноси економском развоју држава са
великом дијаспором, као што је Србија, где скоро 800.000 људи прима новац
из иностранства. Процењена вредност дознака које се сваке године пошаљу
преко званичних и незваничних канала, износи око 4,5 милијарди евра. На
годишњем нивоу, дознаке чине близу 9 одсто БДП-а, у поређењу са, на
пример, страним директним инвестицијама, које су 2016. године износиле 5,4
одсто годишњег БДП-а.

ПОТПИСАН
СПОРАЗУМ
О
РЕАЛИЗАЦИЈИ МЕРА АКТИВНЕ

ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и директор нишке филијале
Националне службе за запошљавање Бобан Матић потписали су данас у
Градској кући споразум о реализацији мера активне политике запошљавања.
за 2018. годину предвиђеним Локалним акционим планом запошљавања
Града Ниша.
Споразумом је предвиђено да 72.727.000 динара, удружених средстава Града
Ниша и Националне службе за запошљавање, буде употребљено за
реализацију програма и мера Активне политике запошљавања. На основу
овог споразума реализоваће се следећи програми и мере Активне политике
запоошљавања: субвенција за самозапошљавање, субвенција послодавцима
за отварање нових радних места, програм стицања практичних знања,
програм обуке на захтев послодавца и јавни радови.
„Повећање запослености налази се у самом врху развојних приоритета Града
Ниша. Град је буцетски за ову годину издвојио чак 40 милиона динара, што је
укупно, ако се у обзир узму и средства која издваја Национала служба за
запошљавање, скоро 20 милиона динара више него прошле године“, рекао је
градоначелник Дарко Булатовић.
Он је додао да Ниш последње три године бележи из месеца у месец
рекордно низак број незапослених лица на евиденцији, а тренутно их је 27
061, или за 8 одсто мање него прошле године. „Овакве резултате Град Ниш
не би могао да оствари без подршке државе и ја се овом прилико захваљујем
председнику Србије и Влади наше земље што су препознали значај Ниша и
разумели колико је важно да се у Ниш уложи. Захваљујући њима у Ниш је
доведен велики број инвеститора што је значајно утицало на смањење броја
незапослених“.
Градоначелник је поручио да је стратешки циљ Града стабилан и одржив
раст запослености, смањење неформалног запошљавања и незапослености,
као и стварање нових мера према захтевима тржишта рада.

Семинар напредних технологија
на Машинском факултету у
Нишу
На Машинском факултету у Нишу одржан је 4.по реду семинар „Савремене
ЦНЦ машине-избор коришћење и програмирање“.
Овај семинар организује традиционално катедра за производноинформационе технологије и информациони центар за развој и примену
информационих технологија.
Задатак скупа је да окупи инжењере из индустрије ,али и заинтересоване
студенте који желе да унапреде постојеће знање.
У име Града Ниша присутнима се обратио већник Михајло Здравковић који је
говорио стању и перспективи привреде нишког региона.Према његовим
речима Град Ниш кроз своје пројекте у овој области годишње подржава са
800.000 динара овакве и сличне пројекте,а ту је и традиционални Форум
напредних технологија чији је активни учесник и Машински факултет.
„Привредна ситуација и убрзани развој града диктира потребу за све већим
бројем инжењера,па ће после завржених студија и стицања неопходних
знања бити знатно већих могућности за запошљавање када је у питању ова
област“,рекао је Здравковић.
О самом семинару говорио је организатор скупа проф.др Мирослав
Трајановић, а све присутне поздравили су и декан Машинског факултета
проф.др Ненад Павловић и шеф катедре за производно –информационе
технологије проф.др Миодраг Манић.

