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.

Најава сарадње Града Ниша са
бугарским градом Сливеном
Представници града Ниша присуствовали су међународном састанку у граду
Сливену у Бугарској, у оквиру пројекта „Уједињена Европа-безбедност,
солидарност и стабилност“, односно програма „Европа за грађане“.
Пројекат је реализован путем партнерства града Сливена, града Ниша и
града Бидгошч из Пољске.

После представљања градова Сливен (Бугарска), Бидгошч (Пољска) и Ниш,
градоначелник Сливена Стефан Радев, помоћница градоначелника Ниша
Марина Костић и помоћница градоначелника Бидгошча Јоана Затај Рос
потписали су писмо о намерама у коме су наведени циљеви будуће сарадње
ових градова. Манифестацији су присуствовали прва саветница у Амбасади
Републике Србије у Софији Гордана Божић, члан Градског већа Ниша
Славољуб Савић, директор ЈКП „Медијана“ Драгослав Павловић који је
представио нишке потенцијале презентацијом Канцеларије за локални
економски развој и пројекте Града, председник Скупштине општине Сливен
Димитар Митев, заменик покрајинског гувернера Округа Сливен Камен
Костов и представници администрације, образовних и културних
институција, универзитета, привредне коморе, локалне и регионалне
агенције за развој, културних центара, представници установа и предузећа,
непрофитних организација и медија ова три града.
Током посете реализована су три форума из области културе, омладине и
економије.
Другог дана, на културном форуму, представници учесника презентовали су
културно, историјско и туристичко наслеђе својих градова. Секретар
секретаријата за културу и информисање Града Ниша Александра
Радосављевић представила је интернационалне манифестације које су од
изузетног значаја за Град Ниш уз кратке филмове о “Нишвилу”, “Филмским
сусретима” и “Театру на раскршћу”. Тамара Ћирић, из Секретаријата за
културу и информисање, презентовала је културно и историјско наслеђе
нашег града уз подршку свих присутних представника установа културе
града Ниша. Закључак културног форума је да су постављене добре основе
за успешно партнерство и културну сарадњу између три града учесника овог
форума.
На презентацији чланова нишког Савета за младе било је речи о
стратешким документима на основу којих се у граду Нишу спроводе мере
омладинске политике, с циљем побољшања положаја младих у граду и
спречавања одласка младих људи из града Ниша, попут стипендија за
најбоље ђаке, студенте, спортисте, итд. Ова тема била је занимљива за сва
три града зато што се сви они суочавају са одласком младих људи у веће
градове или у иностранство.

Привредну делегацију Ниша су предводили председник Парламента
привредника РПК Ниш Андрија Радојичић и директор РПК Ниш Александар
Милићевић, а на форуму учествовали су представници привреде из Бугарске
и Пољске. Презентована су актуелна економска кретања и привредни,
туристички и саобраћајни потенцијали региона нишавског, пиротског и
топличког управног округа. У оквиру пословних сусрета који су такође
организовани у оквиру пословног форума, представљени су привредни и
инвестициони потенцијали града Ниша и региона и планиране инвестиције
које су у фази реализације. Делегација привредника одржала је састанке са
привредницима Сливена, Софије, Јамбола и Бидгошча, и обишла
најистакнутије компаније које успешно послују у Нишу.

ГРАД НИШ НА МЕЂУНАРОДНОМ
ФОРУМУ СТАРИХ ГРАДОВА
Делегација Града Ниша учествовала је на Другом међународном форуму
старих градова у руском граду Рјазању, који је одржан под окриљем
Комитета Руске Федерације за УНЕСКО, а у организацији Министарства
културе и туризма Рјазањске области.
Услов за учеће на овом Форуму био je да је град старији од 500 година.
Главне теме Форума биле су архитектура, историја, културна баштина,
позориште, фотографија и гастрономски туризам, а за време трајања ове
манифестације одржана је и прва седница Асоцијације старих градова.
Представници Града Ниша учествовали су у раду Форума са три теме –
Могућности и правци сарадње древних градова, Културна баштина Ниша
током две хиљаде година постојања и Реализација мера за унапређење
тргова, приобаља, улица, пешачких зона, паркова и других јавних површина.

Како су истакли организатори, одржавање овог Форума треба да послужи
учвршћивању и развијању културних веза између градова, региона и држава.

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.

Град Ниш са 210 Европских
Градова У БОРБИ ПРОТИВ
КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА
Град Ниш се придружио групи 210 градова широм Европе, који представљају
62 милиона грађана, чији градоначелници и челници захтевају да Европски
савет и државе чланице интензивирају посвеђеност ЕУ борби против
климатских промена, да покажу лидерство на глобалном нивоу и
амбициозним приступом предводе брз напредак у примени Климатског
споразума из Париза (Paris Agreement). Отворено писмо, које су потписали
челници градова из 21 државе – чланице ЕУ и 7 суседних земаља, објављено
је уочи конференције „Будућност Европе“ која је одржана у Сибиу, Румунија
(https://energy-cities.eu/policy/cities-call-for-a-more-sustainable-and-equitable-eur
opean-future/).
Њихови захтеви укључују: развијање праведне и инклузивне европске
дугорочне климатске стратегије која ће појачати отпорност на климатске
промене и обезбедити да се нивои емисије штетних гасова више него
преполове до 2030. године у односу на максимално достигнуте вредности до
2020. године и достигну нулту нето емисију до 2050. године; унапређење
климатских и енергетских циљева ЕУ до 2030. године и циљева утврђених на

националном нивоу како би се обезбедила брза, праведна и на климатске
промене отпорна енергетска транзиција у складу са горе наведеним
циљевима; усклађивање наредног дугорочног буџета ЕУ са овом стратегијом,
елимисање субвенција за фосилна горива и позиционирање климатских
активности као приоритетних у свим програмима финансирања; обавезивање
свих земаља – чланица ЕУ да успоставе обавезујуће нулте нето циљеве
смањења емисије и остале горе наведене циљеве.
„Као Градоначелник Ниша изузетно сам поносан да своје име додам овом
писму које потписују градоначелници из целе Европе“, рекао је Дарко
Булатовић, Градоначелник Ниша. „Наши грађани имају исте бриге као и
грађани целе Европе, за своју децу и за њихову будућност. Град Ниш је
спреман да предводи својим примером енергетску транзицију ка угљеничко
неутралној будућности, али потребна нам је подршка наше владе и са свих
нивоа ЕУ да бисмо осигурали достизање ових амбициозних, али неопходних
циљева. “

ПРИЈЕМ
ЗА
ШВЕДСКЕ

АМБАСАДОРА

Градоначелник Дарко Булатовић разговарао је у Градској кући са
Амбасадором Краљевине Шведске у Србији Њ.Е. Јаном Лундином о
унапређењу сарадње и даљем развоју билатералних односа.
Како је оцењено у срдачном и пријатељском разговору, досадашња сарадња
је била одлична, посебно у домену културе и заштите животне средине, што
се нарочито односи на пројекат изградње Постројења за прераду отпадних
вода, које са скоро 50 милиона Евра финансира Европска Унија, а реализује
шведска државна агенција СИДА.
Градоначелник Булатовић и амбасадор Лундин, истакли су и важност
одржавања 3 авио линије из Ниша ка градовима у Шведској, и то престоници

Штокхолму и Малмеу, а однедавно и Гетеборгу. То ће, како је рекао
Амбасадор Лундин, бити од велике користи пре свега за бројну српску
дијаспору у овој скандинавској земљи, али и за туристе из Шведске који желе
да упознају и овај део Европе, а захваљујући богатом наслеђу овог дела
Србије, али и бројним атрактивним догађајима и фестивалима, попут управо
завршеног Нишвилле-а, њих ће бити сигурно све више.
Обострано је оцењено и да унапређење ваздушног, али и свих осталих
видова саобраћаја, значајно повећава капацитете Ниша и овог дела Србије у
привлачењу нових инвеститора из ове пријатељске земље, што ће, како је
договорено, бити у фокусу будуће сарадње Ниша и амбасаде Краљевине
Шведске.

ГРАД НИШ КАНДИДАТ ЗА
НАГРАДУ „EMERGING EUROPE“
НА
ОВОГОДИШЊЕМ
СКУПУ
ЛИДЕРА ЕВРОПЕ У ЛОНДОНУ, У
КАТЕГОРИЈИ ПРОМОЦИЈА FDI
СТРАТЕГИЈЕ ГОДИНЕ
Град Ниш номинован је за награду „Emerging Europe“, на овогодишњем скупу
лидера Европе у Лондону у категорији промоција стратегија привлачења
директних страних инвестиција године. Ниш се за ово престижно признање
надмеће са градовима Дебрецин у Мађарској, Галати у Румунији, Вилнус и
Клаипеда у Литванији и градовима Краков, Лођ, Познањ, Вроцлав и Сосновик
у Пољској. У овој категорији оцењивана је креативност, ефективност и успех
стратегија градских одељења, у овом случају Канцеларије за локални
економски развој и пројекте Града Ниша, на пољу привлачења директних
страних инвестиција.

Ово је још једна потврда да тим професионалаца који ради на привлачењу
директних страних инвестиција свој посао обавља на најбољи могући начин,
уз свесрдну подршку градског руководства, али и да се тај тимски и
посвећен рад препознаје, не само у Србији већ и у Европи.
Подсећања ради, Град Ниш, прошле године добио је признање Наледа, а на
листи престижног магазина Financial Times заузео је високо 7. место у истој
овој категорији.
Жири који ће донети одлуку о наградама сачињен је од представника
светских лидера из категорија које су номиноване за доделу награда
„Emerging Europe“.
Свечана церемонија проглашења победника одржаће се данас у Лондону, у
седишту Европске банке за обнову и развој.

БАВАРСКИ ПРИВРЕДНИЦИ
ПОСЕТИ НИШУ

У

У организацији Баварског државног министарства за привреду Немачкосрпске привредне коморе, у Нишу борави делагација баварских
привредника. Реч је о представницима 10 компанија из различитих области, а
са њима су и представници Баварског министарства Мартин Гросман и
Урсула Хајнцел, који у Срији бораве са циљем да се упознају са
потенцијалима за сарадњу Србије са овом немачком Покрајином, која спада у
ред најбогатијих и најразвијенијих региона Европе.
То је и била главна тема разговора гостију из Баварске са градоначелником
Дарком Булатовићем и његовим помоћником Милошем Милошевићем,
начелником КЛЕРП Миланом Ранђеловићем и челницима Привредне коморе
Александром Милићевићем и Удружења привредника Наиссус Драганом

Милоевићем који су им представили све потенцијале и предности овог дела
наше земље.
Градоначелник Булатовић је истакао да се, захваљујући подршци Владе и
Председника Вучића, Ниш развија брже од свих осталих делова Србије, и да
чињеница да је индустријски, технолошки, транспортни, научно-образовни,
па и културни и спортски центар овог дела наше земље чини привлачним
партнером за сарадњу.
”Само податак да чак седам авио линија Ниш директно повезује са
Немачком пружа неслућене могућности за повећање обима сарадње, како у
привреди, тако и у туризму, култури, високом образовању и свим другим
важним сегментима живота”, рекао је Булатовић.
Шеф баварске делегације Мартин Гросман истакао је да је импресиониран
оним што је видео и чуо у Нишу и околини, где већ има неколико великих
немачких компанија, и да ће ова посета сигурно резултирати даљим
повезивањем и упознавањем будућих партнера јер, како је рекао, први корак
увек мора бити упознавање и стицање поверења, што ће, сигуран је, довести
и до повећања трговинске, привредне, и сваке друге сарадње Баварске са
Југом Србије.

МЕЂУНАРОДНА
ВЕЖБА
ЈЕДИНИЦА ЗА ДЕЛОВАЊЕ У
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА У
НИШУ
У Српско руском хуманитарном центру у Нишу означен је почетак
Међународне вежбе у области управљања последицама ванредних ситуација

„СРБИЈА 2019“.
Вежбу заједнички организују Министарство унутрашњих послова Србије и
Министарство за ванредне ситуације Руске Федерације, уз учешће око 700
представника спасилачких јединица из Србије, Русије, Босне и Херцеговине,
Северне Македоније, Мађарске, Турске, Кубе и Руско-јерменског
хуманитарног центра. Они ће у наредна три дана на више локација у Нишу и
околини демонстрирати обученост и опремљеност за деловање у случајевима
ванредних околности и елементарних непогода.
Церемонији почетка вежбе присуствовали су Заменик министра за цивилну
одбране и ванредне ситуације Русије Александар Чупријан и државни
секретар МУПа Србије Милосав Миличковић који су указали на значај
превенције, заједничких вежби и обука, имајући у виду променљиве
временске услове, климатске промене, као и изазове с којима се суочавамо и
који, како је речено, не познају државне и административне границе.
Свечаној церемонији присуствовали су и Градоначелник Ниша Дарко
Булатовић и његов заменик Милош Банђур, као и велики број високих
званичника МУП-а Србије, Сектора за ванредне ситуације, Жандармерије, али
и Горске службе спасавања, Црвеног крста и других хуманитарних
организација и специјализованих јединица из Србије и земаља окружења.
Након свечане церемоније приказана је и показна вежбу припадника Сектора
за ванредне ситуације МУП-а Србије и Министарства за ванредне ситуације
Русије, а наредних дана специјализоване екипе демонстрираће своје
вештине и увежбаност и оспособљеност на више локација у Нишу и околини.

50 година српско-норвешког
друштва

