Парламентарци из Словеније у
посети Нишу

Делегација Парламента Републике Словеније боравила је у Нишу,где се
састала са градоначелником Дарком Булатовићем.
У срдачном и пријатељском разговору размењена су мишљења о унапређењу
сарадње између Града Ниша и ове некадашње југословенске републике. Како
је истакао градоначелник Булатовић, сарадња је на високом нивоу, али смо
свакако спремни да је додатно побољшамо. Он се посебно осврнуо на
успостављање ваздушног саобраћаја на линији Ниш-Љубљана и чињеницу да
су авиони углавном пуни, што у многоме олакшава даљи развој сарадње.
Са словеначке стране изразе захвалности на добродошлици упутио је
Предраг Баковић, народни посланик и председник Посланичке групе
пријатељства са Србијом. Делегација је посету започела у Београду, а током
дана ће у Нишу и Сврљигу имати састанке са начелницима Полицијске
управе, округа и привредним субјектима из региона.
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У Градској кући у Нишу организована је додела подстицајних средстава за
пољопривреду и рурални развој за 2019. годину.
Уговоре је до данас потписало 284 пољопривредна произвођача, а свечано су
уручени уговори представницима пољопривредних грана и то Николи
Капешићу, младом пчелару из Ниша, Маји Живановић, воћару из Доњег
Матејевца и Сандри Петровић, пољопривредном произвођачу из Ниша .
Уговоре о субвенцији је уручио градоначелник Ниша Дарко Булатовић који је
нагласио да ће Град Ниш повећати за следећу годину износ субвенција за
око 20 одсто.
Према његовим речима Град је сада финансијски стабилан и спреман да још
више помогне пољопривредним произвођачима. У обраћању окупљеним
пољопривредницима он је истакао и то да после много година Град Ниш
захваљујући опредељеним средствима од старне државе улаже у
инфраструктуру села и да би у наредних пет година велики број села у овом
делу Србије, требало да буде опремљен водоводном и канализационом
мрежом.

Присутнима се обратио и градски већник ресорно задужен за област
пољопривреде, Славољуб Савић који је поздравио присутне и пожелео пуно
успеха у даљем раду.

НОВА ХЕЛПОВА ИНФОРМАТИВНА
КАМПАЊА У НИШУ

Данас је у Градској кући почео нови циклус инфо кампање у оквиру подршке
запошљавању и самозапошљавању Хелповог пројекта „Подршка социоекономској стабилности у региону Западног Балкана 2019-2020“.
Првој у низу презентација присуствовао је и градоначелник Ниша Дарко
Булатовић, Хелпов менаџер за економски развој Маша Бубањ и начелник
Канцеларије за локални економски развој и пројекте Милан Ранђеловић. На
основу новог пројекта
за подршку у опреми могу да конкуришу сви млади, незапослени са
одрживом пословном идејом чијом ће реализацијом обезбедити редован
извор прихода себи и својим породицама. Предност имају занати и услуге и
прерађивачке делатности у пољопривреди.

Презентације у Нишу биће одржане по следећем распореду:
Понедељак, 16. септембар 2019. године у 11 па у 13 часова у холу Градске
куће, ул. 7. јула 1
Среда, 18. септембар 2019. године у 11 па у 13 часова у скупштинској сали ГУ
Ниш, Н. Пашића 24,
Уторак, 24. септембар 2019. године у 11 часова у сали Официрског дома, улаз
из ул. Орловића Павла,
Среда, 25. септембар 20109. године у 11 часова у сали Официрског дома,
улаз из ул. Орловића Павла,
Понедељак, 30. септембар 2019. године у 11 часова у сали Официрског дома,
улаз из ул. Орловића Павла.

Нови пројектни циклус доноси могућност за подршку најмање 30 нових микро
и малих бизниса грантовима у опреми просечне вредности 2.400,00 евра, уз
редовне пословне и стручне обуке за повећање одрживости пословних
делатности.
Вредност директних трошкова за опрему за клијенте који ће бити подржани
у Нишу у оквиру овог пројекта износи 72.000,00 евра, уз учешће Града од
40%.
Хелп је у сарадњи са Градом до сада подржао 483 корисника грантовима у
опреми за микро и мале бизнисе и седам кооператива од 2005. године кроз
пројекте економског оснаживања укупне вредности 1,9 милиона евра.
Одрживост подржаних бизниса износи више од 80%.
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И ове године, Град Ниш, у оквиру реализације Програма локалног економског

развоја за 2019. годину – Мера за унапређење доступности финансирања
ММСПП, за краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије
Града Ниша, субвенционисаће камате на кредите за трошкове набавке
машина и опреме, осавремењивање процеса производње, стабилизацију
производње, инвестирање у нова савремена средства за рад и производњу и
за изградњу, реконструкцију и адаптацију пословног простора. Тим поводом,
градоначелник Ниша Дарко Булатовић расписао јавни позив
заинтересованим банкама. Овом приликом градоначелник је истакао да се на
овај начин наставља подршка Града домаћој привреди која, из године у
годину, бележи све боље резултате.
Према речима начелника Канцеларије за локални економски развој и
пројекте Града Ниша, Милана Ранђеловића, корисници кредитних средстава
могу бити микро, мала и средња предузећа и предузетници, регистровани на
територији Града Ниша.
„Минимални износ кредита за који ће се субвенционисати камата је
100.000,00 динaра, а максимални 1.500.000,00 динaра. Град Ниш,
посредством Канцеларије за локални економски развој и пројекте, за
субвенционисање камата издвојиће 9.000.000,00 динара. Камата ће се
субвенционисати до утрошка средстава, а најкасније до 31.12.2019. године.
Рок отплате биће 12 месеци“, поручио је Ранђеловић.
Он је истакао да је интересовање за ову меру и у току прошле године било
велико и да очекује да тако буде и сада и позвао банке да се јаве у што
већем броју како би Град добио боље услове кредитирања, односно нижу
камату. Према речима Ранђеловића, у току прошле године, на овај начин
кредите, на које је камату субвенционисао Град Ниш добило је 159
привредних субјеката а банка је пласирала више од 200 милиона динара.
Иначе, заинтересоване банке понуде са пратећом документацијом могу
поднети на писарници Канцеларије за локални економски развој и пројекте
Града Ниша, Ул. Генерала Милојка Лешјанина 39, лично или препорученом
поштом, у затвореним ковертама са назнаком: „Град Ниш – Понуда за
краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије Града Ниша“,
а рок за достављање понуда је 10 дана од расписивања јавног позива,
односно до 16.09.2019. године, до 15.00 сати. Право учешћа по овом јавном
позиву имају све банке које су регистроване за обављање банкарских

послова, које доставе понуду у складу са овим јавним позивом.
Одлуку о најповољнијој понуди донеће Комисија за доделу финансијских
средстава у року од осам дана од дана отварања понуда.
Текст јавног позива објављен је у Службеном листу Града Ниша (бр. 70/2019
од 06.09.2019. године), на интернет страни Града Ниша (www.ni.rs) и
Канцеларије за локални економски развој и пројекте (www.investnis.rs).

Почела
реконструкција
Кованлучке улице и пута за
Доње Власе
Данас је почела реконструкција Кованлучке улице и пута за Доње Власе у укупној
дужини од око 4 километра. У наредна два до три месеца, колико се оквирно
процењује да ће трајати радови, биће замењен комплетан коловоз у овој важној и
саобраћајем оптерећеној улици. Уједно, биће очишћени, а где буде потребно и
замењени сливници и шахте, а уклања се и растиње са обе стране пута. Оно што је
најважније, и што је и био главни захтев житеља ове улице, Кованлучка ће добити и
тротоаре.
”Ушли смо и у можда и најтежи и најкомпликованији грађевински подухват у овој
години. Средићемо коловоз у Кованлучкој и изградити тротоаре, и коначно је учинити
безбедном за кретање пешака. Уклонићемо растиње и наносе са обе стране пута и, где
год је то могуће, изградити стазу за пешаке. Ставићемо и лежеће полицајце, па
родитељи више неће морати да брину за своју децу кад крену у школу”, рекао је
градоначелник Дарко Булатовић који је, са сарадницима обишао радове.
Помоћник градоначелника Милош Милошевић апеловао је возаче да буду опрезнији
док трају радови и да, уколико је могуће, користе алтернативне правце, с обзиром да
ће на траси бити много машина и радника.
”Апелујем и на возаче али и житеље Кованлучке да не паркирају на коловозу и
тротоарима, како не би ометали радове, и како би посао окончали што пре”, рекао је
Милошевић.
Радове изводи ПЗП Трејс, а финансирани су средстима из републичког Буџета преко ЈП
Путеви Србије, заједно са реконструкцијом путева у Међурову, Чокоту, Новом селу и
Лалинцу, који такође почињу ових дана. Додатне послове, попут проширења тротоара,
уклањања наноса и растиња, замене ивичњака и изградњу тротоара финансираће Град
и свог Буџета.

ПОТПРЕДСЕДНИК СТЕФАНОВИЋ
У НИШУ
Потпредседник Владе Србије и министар полиције Небојша Стефановић
посетио је данас Ниш и поред сусрета са основцима у школи Душко Радовић
и обиласка Полицијске управе, разговарао и са Градоначелником Ниша
Дарком Булатовићем у Градској кући. Састанку су, поред Вицепремијера и
Градоначелника и њихових најближих сарадника, присуствовали и директори
ЕПС и Путева Србије Милорад Грчић и Зоран Дробњак и начелница
Нишавског управног округа Драгана Сотировски.
У разговору је посебно истакнута одлична досадашња сарадња Града и
Државе и наглашена потреба за њено даље интензивирање и унапређење,
кроз, како је рекао министар Стефановић, привлачење нових инвеститора и
отварање нових радних, изградњу нових путева, нових водовода,
канализационих система и све оно што је људима у овом делу земље
потребно.
”Ниш је изузетно важан за Владу Србије, и не само град, већ читав регион, и
Држава ће и убудуће улагати значајна средства у овај део земље и
подржавати све велике пројекте значајне за грађане”, рекао је Стефановић.
Градоначелник Булатовић је истакао да је потпредседнику Владе поднео
извештај о свему што гради и планира у Нишу, а посебно о великим,
државним пројектима у којима се најбоље и види добра сарадња Града и
Државе.
”Велико хвала још једном Влади и Председнику што помажу да Ниш поново
постане велико градилиште, са преко 20 кранова широм града и бројним
инфраструктурним и капиталним пројектима које заједнички реализујемо.
Сарађиваћемо и даље јер Ниш и Нишлије морају бити мотор развоја читавог
региона и Југа Србије”, поручио је Градоначелник Ниша.

Заједно са министром и челним људима ЕПС-а и Путева Србије,
Градоначелник је, у Официрском дому, присуствовао и разговору са
грађанима, који су од потпредседника Владе и директора великих државних
система тражили помоћ у превазилажењу реалних, свакодневних проблема
са којима се суочавају. Министар Стефановић је поручио да се питање
надлежности у оваквим разговорима не сме наводити као одговор.
”Сва питања су саслушана и записана, и наш посао је да на њих нађемо
одговор, а надам се, и решење, и да вас о томе директно обавестимо у
најкраћем року”, рекао је Небојша Стевановић.

Пријем за глумца Гојка Митића

У Градској кући уприличен је пријем за Гојка Митића чувеног глумца
немачких вестерн филмова који је током шездесетих и седамдесетих био
велика звезда европског филма.
Mитић је у Нишу специјални гост филмских сусрета,а у вип салону
разговарао је са замениким градоначелника проф.др Милошем Банђуром и
већницом Јеленом Митровском.
Гојко је каријеру започео у источној Немачкој где је тумачећи улоге славних
индијанских поглавица стекао велику славу. Уврштен је и међу 300
позанатих личности које су обележиле историју 20 века у Немачкој.
Рођен у Стајковцу код Лесковца ,Гојко Митић је каријеру глумца почео
случајно тако што је на снимању немачког вестерна у Србији изабран за
дублера.
И данас се бави филмом ,глумио је недавно у филму Балканска међа ,док у
Берлину има своје позориште на отвореном где се током извођења представа

окупи и до 8 хиљада гледалаца.

Састанак са представницима
УНДП-а и УНХЦР-а у Србији
У Градској кући у Нишу градоначелник Ниша Дарко Булатовић разговарао је
са представницима УНДП-а и УНХЦР-а у Србији о помоћи које ове
организације могу да пруже граду у реализацији пројеката од посебног
значаја за националне мањине.
Састанку су присутвовали и представници Ромске заједнице у Нишу као и
ресорна већница Тијана Ђорђевић Илић и помоћник градоначелника Горан
Милосављевић.
Градоначелник Булатовић је истакао отвореност Града Ниша за све пројекте
којима би се учинио квалитетнијим живот мањински заједница и да је до
сада са страним невладиниморганизацијама остваривана одлична сарадња.
Посебно је подвучена подршка коју Влада Републике Србије пружа граду
последњих неколико година уз констатацију да је Ниш постао велико
градилиште ,али и плодно тле за имплементацију добрих идеја из
најразличитијих области.
Стална представница УНДП-а у Србији Франсин Пикап захвалила се на
пријему и посебно истакла велико искуство које УНДП има у реализацији
пројеката .Она је посебно апострофирала лабораторију за убрзавање
пројеката ,јединствен начин у пружању помоћи код реализације различитих
пројеката ,који постоји у 60 земаља у свету.
Иначе, стратешки план УНДП -афокусиран је на кључне области, као што су
смањење сиромаштва, демократско управљање, изградња мира, климатске
промене и ризик од катастрофа и економске неједнакости. УНДП пружа
подршку владама да интегришу циљеве одрживог развоја у њихове
националне развојне планове и политике.
Постизање циљева одрживог развоја подразумева партнерство влада,

приватног сектора, цивилног друштва и грађана како би се будућим
генерацијама обезбедило боље животно окружење.
Шеф Агенције УН за избеглице (УНХЦР) у Србији Ханс Фридрих Шодер
изразио је задовољство напретком у области збрињавања избеглица кроз већ
постојеће програме и најавио наставак подршке Влади Србије,цивилном
сектору и локалним самоуправама у решавању кључних проблема избеглих
лица.

КРЕНУЛИ РАДОВИ У ВОЈВОДЕ
МИШИЋА,
ЈАДРАНСКОЈ,
НИШАВСКОЈ……

Ових дана отпочели су радови на рехабилитацији коловоза и уређењу
тротоарских површина у три нишке улице. Ради се коловоз у улици Војводе
Мишића од раскрснице са улицом 9. бригаде до Душанове. На тој деоници,
поред замене асфалтног слоја на коловозу биће замењени ивичњаци и
уређена паркинг места, док ће тротоари са обеју страна бити поплочани
бехатон плочама. У наредној фази, следи реконструкција и другог дела исте
саобраћајнице од раскрснице код Црвеног певца до кружног тока на
Булевару Немањића. У том делу улица ће бити проширена за још једну
коловозну траку, а планирана је и изградња тротоара код Ватрогасног дома,
који тренутно недостаје.
Почело се са радовима и у Јадранској улици код ауто пијаце и Нишавској
улици, а у наредних неколико дана машине и радници ући ће и у суседне,
улице Краља Милутина и Воје Ринчића. У свим тим улицама рехабилитује се
коловоз, а на местима где недостаје биће изграђени и тротоари.

”Циљ нам је да уредимо читаву Јагодин Малу и учинимо је много лепшом, али
и безбеднијом за кретање пешака”, рекао је Градоначелник Дарко Булатовић
обилазећи градилишта. Он је додао да ће следећа на реду бити Пантелејска
улица којој је неопходна реконструкција у делу од раскрснице са улицом
Косовке девојке до семафора код бившег Нитекса.

ПОЧЕЛИ 54. ФИЛМСКИ СУСРЕТИ
Традиционалним свечаним пријемом у Градској кући, дефилеом црвеним
тепихом до Тврђаве, а потом и свечаном предајом кључева Града глумцима
отпочео је 54. Фестивал глумачких остварења домаћег филма – Филмски
сусрети у Нишу.
Предајући кључеве Ниша председници овогодишњег жирија Нели Михајловић
на Летњој позорници у Нишкој тврђави, градоначелник Дарко Булатовић
поручио је да у овом случају народна изрека ”сваког госта 3 дана доста” не
важи.
”Нишлијама је мало и седам дана када су у питању српски глумци. И 54
године су мало, колико траје овај фестивал и надам се да ће трајати
заувек”, поручио је Градоначелник.
У оквиру свечаности Отварања филмских сусрета глумици Горици Поповић
уручена је и награда за животно дело Павле Вујисић, а плакету и слику,
портрет прослављеног великана српског и југословенског глумишта
добитници је уручио уметнички директор Филмских сусрета и председник
Удружења глумаца Србије Владан Живковић.
Након церемоније отварања и традиционалног ватромета, приказана су и
прва два филма из програма овогодишњег фестивала. То су ”Делиријум
Тременс” редитеља Горана Марковића и филм ”Режи” Косте Ђорђевића.
У такмичарском програму фестивала је укупно 12 филмова који ће и
конкурисати за 8 глумачких награда. Свечано затварање фестивала и додела

награда је 30. августа, када ће ревијално бити приказани пилот епизода
друге сезоне Сенки над Балканом и документарни филмови ”Куде је тај Ниш”
и ”Последњи Ју филмски романтик”.

