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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.

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.

