У НИШУ И ДОЧЕК И ХУМАНОСТ
У Нишу ће бити организован свечани дочек Нове 2017. године на Тргу Краља
Милана, али ће се он разликовати од досадашњих по хуманој ноти коју ће
имати.
Нишлије и Нишлијке ће у новогодишњој ноћи забављати познати рок састав
са простора бивше Југославије, Бијело дугме. Ален Исламовић, Младен
Војичић Тифа и Горан Бреговић учиниће новогодишњу ноћ посебном уз добро
познате хитове овог рок састава.
Потрудили смо се да Ниш заблиста у новогодишњој ноћи и очекујемо сјајну
атмосферу и провод. Такође, надамо се да ће наши суграђани, али и гости
које очекујемо из других градова у Србији, као и из суседних држава,
уживати у доброј музици, забави и дружењу на централном градском тргу.
Град Ниш представља капију Балкана и значајан је центар овог дела региона.
У току ове године повећан је број туриста који су боравили у Нишу и с
разлогом очекујемо да их и у току новогодишњих празника буде више него
лане. Циљ нам је да што већи број туриста дође у Ниш. Желимо да попунимо
капацитете наших хотела и ресторана, и да и на тај начин допринесемо
буџету.
Захваљујемо Клубу привредника Ниша и њиховим пријатељима, који су
помогли да, како гости које очекујемо, тако и они наши суграђани, који нису у
финансијској могућности да негде отпутују или новогодишњу ноћ проведу у
неком од нишких ресторана, имају прилику да у Нову годину уђу уз
спектакуларан провод.
Клуб привредника Ниша и њихови пријатељи, довели су реномирани бенд са
простора екс Југославије, Бијело дугме, у Ниш. На овај начин показали су
друштвену одговорност али и велику хуманост. Поштујући намеру Града да
традиционални дочек на Тргу ове године има и хуману ноту, Клуб
привредника Ниша и њихови пријатељи изашли су нам у сусрет и обезбедили
донацију од милион динара за Национално удружење родитеља деце
оболеле од рака-НУРДОР, за доградњу и опремање хемато-онколошког
одељења на Дечијој клиници у Нишу, које је малог капацитета и у лошем
стању, на чему им се ми овом приликом захваљујемо.

РЕШЕН
ПРОБЛЕМ
СУГРАЂАНКЕ

НАШЕ

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић разговарао је данас са
представницима Јуре о нашој суграђанки Виолети Петровић, самохраној
мајци и оболелој од карцинома, којој је након 18 месеци рада у овој фабрици,
30.новембра престао радни однос. Заједничим залагањем Града Ниша,
корпорације Јура и министра Вулина, наша суграђанка ће наставити да ради
у Јури.
Компанија Јура у току дана доставила је градоначелнику допис који је он
прочитао на конференцији за новинаре и у коме обавештавају Град да ће
Вилети Петровић понудити нови уговор о раду. „Узевши у обзир све
чињенице о болести Виолете Петровић, са којима се Јура упознала тек након
истека уговора, ми као друштвено одговорна компанија решили смо да
пружимо помоћ, без обзира на постојећа законска решења, и из моралних и
хуманих разлога, продужићемо уговор“, стоји између осталог у допису
достављеном градоначелнику.
Градоначелник Ниша реаговао је одмах након што је сазнао за проблем у
коме се нашла наша суграђанка. „Забринути њеном ситуацијом истог смо
тренутка ступили у контакт са Виолетом и кренули да решавамо проблем.
Позвао сам директоре и представнике компаније Јура, којима се овом
приликом захваљујем што су се одазвали и донели одлуку да се самохраној
мајци и жени оболелој од карцинома продужи уговор. Жалимо што је дошло
до овакве ситуације, али истовремено задовољни смо што као град имамо
капацитет да решавамо овакве и сличне ситуације“, рекао је градоначелник
Булатовић. Виолета Петровић се захвалила Граду, надлежном министарству
и компанији Јура и истакла да је пред њом тежак пут оздрављења, али да
има довољно снаге, коју добија од свог детета, да настави борбу за властити
живот.

У НИШУ, СВЕЧАНОМ СЕДНИЦОМ
САВЕТА ЗА ОСИ, ОБЕЛЕЖЕН
МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ

У сусрет Међународном дану особа са инвалидитетом данас је у Градској
кући одржана свечана Седница Савета за особе са инвалидитетом Града
Ниша којој је присуствовао и Градоначелник Ниша Дарко Булатовић. Он је
овом приликом захвалио свим особама са инвалидитетом јер пружају
немерљив допринос и савете локалној самоуправи како би заједнички
проблеми били решавани на најбољи могући начин. „Не кажем да се све
одвија глатко, без проблема. Напротив. Али уз довољно разумевања,
посвећености и уз жељу да идемо напред, превазилазимо препреке на које
наилазимо“, рекао је градоначелник.
„Данашњи дан прилика је да промовишемо разумевање проблема
инвалидитета и да још једном укажемо колико је важна толеранција,
међусобно поштовање и сарадња, али и доступност институција како би се
особе са инвалидитетом више укључиле у социјални и економски живот
нашег града“, додао је.
„Ми чинимо све што је у нашој моћи да унапредимо и помогнемо ваше веће
укључивање у све аспекте живота. На жалост, још увек су бројне баријере са
којима се као друштво суочавамо. Особе са инвалидитетом и даље се

суочавају са неједнаким могућностима у погледу образовања, запошљавања,
многе институције и даље су вам физички недоступне. Изузетно је ниска
стопа запослености особа са инвалидитетом и поред примене Закона о
запошљавању особа са инвалидитетом. То су само неки од проблема“,
истакао је градоначелник Булатовић.
„Свеприсутни проблеми не смеју остати невидљиви да се и ви не бисте
осећали невидљивима у својој заједници, а верујем да вам се то дешава
неретко. Моји сарадници и ја трудићемо се да, заједно са вама, решавамо
проблеме један за другим, да једнаке могућности које су вам гарантоване,
заиста постану једнаке, а пре свега настојаћемо да се поштује ваше право на
различитост, јер инвалидност је нешто од чега не треба бежати и стидити
се“, закључио је.
Иначе, од 1. јануара ове године у Нишу је посао добило 155 особа са
инвалидитетом, а тренутно је њих 784 на бироу, од тога 499 спада у прву и
другу категорију, односно имају спососбност за рад.

Наредне године у Нишу почасни
конзулат Аустрије
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић састао се данас у Градској кући са
Његовом екселенцијом Амбасадором Аустрије у Републици Србији Јоханесом
Ајгнером са којим је разговарао о унапређењу привредне, као и сарадње на
пољу образовања и културе. Ниш већ има одличне везе са Аустријом, будући
да овде послује компанија Тагор, али верујем да ће у наредном периоду нове
аустријске инвестиције стићи у наш град, поручио је овом приликом
градоначелник Булатовић. На данашњем састанку најављено је да ће
Република Аустрија у току 2017. године отворити свој први почасни конзулат
у Србији и то у Нишу. Име почасног конзула биће познато наредне године.
Прилико данашње посете нашем граду, амбасадор Ајгнер одржао је и
предавање на нишком Економском факултеу на тему „ЕУ-братство и

јединство?“.

Министар Кркобабић у посети
Нишу
Министар без портфеља у Влади Републике Србије задужен за регионални
развој и координацију рада јавних предузећа Милан Кркобабић састао се
данас са грдаоначелником Ниша Дарком Булатовићем у Градској кући.
Током разговора било је речи о развоју Нишке бање ,туристичке дестинације
близу Ниша ,која последњих година бележи стагнацију у свом развоју.
Министар је истакао да је у од премијера добио задатак да заједно са
представницима локалне самоуправе пронађе начин како би се стање у
појединим бањама у Србији побољшало и повећала туристичка понуда као и
искоришћеност капацитета.
Градоначелник је рекао да Нишка бања поседује одличан потенцијал ,јер
има одличне балнеолошке карактеристике и налази се близу великог града
и аеродрома који је повезује са готово целом Европом.
Адекватном приватизацијом и оживљавањем туристичке понуде као и хотела
и смештајних капацитета ,ова бања могла би у догледно време да поврати
свој некадашњи углед у туристичком погледу,речено је на састанку.
Претходно се министар у Нишкој бањи састао са председником ове градске
општине Дејаном Јовановићем, са којим се разговарало о свеукупном развоју
једне од најстаријих бања у Србији.

Отворен Сајам запошљавања
У присуству министра за рад запошљавање ,борачка и социјална питања
Александра Вулина,градоначелник Ниша Дарко Булатовић отворио је Сајам
запошљавања у оквиру Форума напредних технологија. На овом сајму 30
компанија углавном из ИТ сектора представиће своје кадровске потенцијале
и заинтересоване упознати са могућностима за запошљавање.
Овај Сајам је организован у оквиру другог Форума напредних технологија,
чији је основни циљ да се Ниш представи као центар напредних технологија,
и да се промоцијом производних, научно-образовних и институционалних
ресурса допринесе оживљавању привреде, привлачењу инвестиција,
спречавању одлива радне снаге и повећању запослености.
“ Заједничким настојањима свих учесника и уз подршку релевантних
институција Система желимо да начинимо корак више ка заједничком циљу –
а то је позиционирање града Ниша као важног регионалног центра
електронике, машинства и информационо-комуникационих технологија”
рекао је градоначелник Булатовић приликом отварања сајма.
Специјализовани сајам запошљавања пружа могућност директног сусрета
тражилаца запослења са представницима компанија које послују у области
напредних технологија.
Потреба за кадровима из области информационих и напредних технологија је
у константном порасту. Образовне установе покушавају да понуде што
савременије програме и начине образовања како би произвеле људске
ресурсе према захтевима тржишта рада.
На Сајму професионалне оријентације будући ученици средњих школа и
будући студенти факултета и виших школа биће у прилици да из прве руке
добију информације о школовању у области напредних технологија.

Посета Њ.Е. Вере Јовановска
Типко
Пријатељски односи између Србије и Македоније постоје, али их сада треба
унапредити, слажу се градоначелник Ниша Дарко Булатовић и Њ.Е.
амбасадорка Македоније Вера Јовановска Типко. Будућа сарадња биће
фокусирана на културу, размену студената, туризам, али и на образовање и
привреду.
Сарадња би пре свега требало да буде на нивоу привредних комора двеју
земаља, а онда и на неом нижем нивоу, каже градоначелник Ниша Дарко
Булатовић.
Отвара с могућност да се интензивира сарадња са нишким Кластером за
напредне технологије и нашим Кластером за комуникацијске и
информативне технологије, рекла је Њ.Е. Вера Јовановскав Типко на
конференцији за медије у Градској кући.

Трофеј УЕФА Лиге шампиона
стигао је у Ниш
Централни градски трг у Нишу данас је у знаку фудбала, пошто је у
специјалном камиону паркираном на тргу изложен пехар „УЕФА“ Лиге
шампиона.
Сви љубитељи фудбала моћи ће вечерас до 20.00 часова да се сликају уз
најпознатији трофеј на свету израдјен од седам и по килограма чистог
сребра, али не и да га дотакну пошто ту привилегију имају само освајачи
Лиге шампиона.
Уни кредит банка је у сарадњи са компанијама Aдидас, Нисан и Мастеркард
организовала „Лигу малих шампиона“ такмичење за најмлађе фудбалере на
Тргу краља Милана. Градоначелник Ниша Дарко Булатовић поводом туре

Трофеја УЕФА захвалио се банци на сарадњи.
– Драго ми је што је по други пут оригинални трофеј стигао у Ниш и посебно
ме радује што је Владимир Југовић после много година поново у нашем граду
и што ће са нама поделити своје искуство – рекао је Градоначелник.

Ниш домаћин највећег тениског
турнира у Србији
У Нишу је отворен фјучерс турнир у тенису, који је ове године окупио више од
100 тенисера из 30 земаља. Након квалификација почињу борбе на главном
турниру, а победник такмичења знаће се након финалног меча у недељу.
Ниш опен је значајан за младе играче, који овде имају прилику да дођу до
важних бодова за АТП листу, а ако је судити по наградном фонду, овај турнир
је најквалитетнији фјучерс који се ове године организује у нашој земљи.

Традиционално такмичење у тенису већ шесту година помаже и град Ниш.
Градски већник ресорно задужен за спорт Бранислав Качар истакао је да се
на овај начин подржава развој тениса, али и промовише Ниш због
међународног караткера овог такмичења.

Наградни фонд турнира Ниш опен је 25000 долара. Мечеви се играју на
теренима Тениске академије Живковић на Бубњу.

Град измирио обавезе према
радницима ЈКП „Горица“
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић на данашњој конференцији за
новинаре у Градској кући обавестио је новинаре да су обавезе Града Ниша
према ЈКП „Горица „ измирене у потпуности.
Ово практично значи да је град уплатио овом предузећу новац за осам
заосталих плата радницима у износу од око 197 милиона динара.
“За само месец и по дана успели смо да решимо проблем заосталих зарада
радника „Горице“ и да створимо предуслове за функционисање овог јавно
комуналног предузећа.Град је измирио своје досадашње обавезе према свим
радницима у погледу плата и превоза. Нажалост на основу тужби појединих
радника град ће у наредном периоду на име судских трошкова и камата
морати да плати око 150 милиона динара ,што је износ довољан за
реконструкцију 20 улица или изградњу 5 вртића“ рекао је градоначелник .
Према његовим речима ускоро ће бити направљена база података о томе
колико су сви они који туже град одговорни у извршавању сопствених
обавеза према граду.
Ненад Глишић директор ЈКП“ Горица“ захвалио се руководству града на
енергичном решавању проблема овог предузећа и најавио да ће радници
сада моћи дa несметано обављају послове на основу постојећих планова.Како
је рекао дуговање предузећа према добављачима тренутно износи око 20
милона динара, али ће ови дугови бити решавани у ходу.
Оливер Цветковић председник синдиката „Независност“ у ЈКП „Горица“
изразио је задовољство брзом и конкретном акцијом града у погледу
решавања заосталих зарада радника и захвалио се градоначелнику и
његовим сарадницима на одлуци да проблем радника“ Горице“ буде
приоритет у решавању.

