Пријем за амбасадора Алжира у
Србији
Гост Ниша и Градске куће био је амбасадор Алжира у Србији његова
екселенција Абделкадер Месдуа. Господин Месдуа посетио је Ниш како
би пратио мечеве светског првенства у рукомету за жене на којем учествује и
селекција Алжира. Боравак амбасадора је искоришћен и за разговор о
унапређењу пре свега економских односа две земље.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић је рекао новинарима, после
разговора с алжирским амбасадором, да су тој земљи потребни медицински
радници и да би многи назпослени лекари могли да нађу посао у Алжиру.
“Администрација би могла да успори тај процес, али би у перспективи то
могла да буде шанса за многе лекаре из Ниша”, рекао је градоначелник.
Разговарало се и о могућности да алжирски студенти упишу студије на
нишким факултетима.
Градоначелник Перишић је подсетио да је компанија “Ресор” из Гаџиног Хана
половином прошлог месеца са алжирском компанијом потписала уговор о
опремању комуналних возила који на годишнем нивоу износи око 50 милиона
евра.
Месдоуа и Перишић подсетили су на недавни састанак с алжирским
инвеститорима, коме је присуствовао први потпредседник Владе Србије
Александар Вучић, а Месдоуа је рекао да многе компаније из Србије већ раде
у Алжиру.
Алжирски амбасадор је честитао градоначелнику Ниша на успешно
организованој години Миланског едикта.

Почетак
радова
герентолошком центру

у

Амерички амбасадор САД-а Мајкл Кирби у обележио је почетак радова у
Центру за дневни боравак старих лица у Геронтолошком центру у Нишу.
У питању је пројекат хуманитарне помоћи у износу од 350.000 долара.
Овај пројекат преко Канцеларије за војну сарадњу америчке амбасаде,
финансира Европска команда оружаних снага САД-а, а радове надгледа
Инжењерија америчке војске. Простор Центра за дневни боравак биће додат
на постојећу зграду Геронтолошког центра и пружаће све услуге потребне за
дневну бригу о 25 старих лица са инвалидитетом. Ова категорија људи једна
је од најрањивијих у друштву, и овим пројектом ће им се значајно побољшати
квалитет живота.
Почетку радова присуствовали су поред америчког амбасадора у Србији
Мајкла Кирбија и градоначелник Ниша проф др Зоран Перишић, градски
већник Бранислав Ранђеловић, директорка Геронтолошког центра Мирјана
Стаменковић и државни секретар Министарства рада Бранкица Јанковић.
Градоначелник Перишић је рекао да је задатак локалне самоуправе “да
старости врати достојанство” и да брига Ниша о старима неће бити завршена
са изградњом центра. Нишки градоначелник је најавио разговоре са
представницима Министарства здравља о оснивању Геријатријског центра за
палијативно збрињавање.
Како је најављено дограђени објекат требало би да буде завршен до јуна
2014. године.

Предлог за доделу највишег

признања јавног признања града
Ниша,награде „11. Јануар“
У складу са „Јавним позивом“, објављеним 02. децембра 2013. године,
путем јавног гласила „Народне Новине“, предлажем да најпрестижније
признање Града Ниша, награда „11. јануар“ буде додељена музичком
уметнику Немањи Радуловићу.
Немања Радуловић је рођен 1985. године у Нишу. До одласка у иностранство
био је ученик Дејана Михаиловића, одржао стотине концерата, освојио бројна
признања међу којима „Октобарску награду Београда за стваралаштво
младих“ (1996) и Награду Таленти године Министарства просвете(1997), а на
међународној сцени – прве и специјалне награде у Стрези(1995), Чешкој (Јан
Коцијан, 1996), у Литванији (Балис Дварионас, 1997), Пољској (ВијењавскиЛипински, 1997) и Француској (Јехуди Мењухин, 1998).
Године 1998. започео је студије на Високој школи за музику у Сарбрикену, у
класи Џошуе Епштајна, а од 1999. студира и на Факултету музичке уметности
у Београду у класи Дејана Михаиловића. Са 14. година, септембра 2000.
примљен је на Високи национални конзерваторијум за музику у Паризу у
класу Патриса Фонтанарозе. Студије је наставио у Немачкој, на Сарској
високој школи за музику и позориште у Сарбрикену. Редовно похађа
постдипломске студије код Салватореа Акарда на Академији Валтер
Штауфер у Кремони (Италија).
На конкурсу Антонио Страдиваријус у Италији 2001, освојио је Другу награду
– те године највишу додељену награду. Исте године тријумфовао је на
конкурсу Жорж Енеску у Букурешту, поневши Прву и две специјалне награде
жирија. На међународном такмичењу Јозеф Јоаким у Немачкој 2003. освојио је
Прву награду, а јануара 2005. освојио је високу награду у области музике,
Victoires de la musique (Музички победници), у категорији Интернационално
откриће године.
На реситалима, Немања Радуловић наступа са харфисткињом Маријел
Нордман, и пијанистима Сузан Манов, Домиником Планкадом и Лором ФаврКан.

Наступао је са многим оркестрима, како у Србији, тако и у Румунији, Чешкој
Републици, Словачкој, Италији, Немачкој, Аустрији, Швајцарској, Литванији,
Пољској, Естонији, Украјни, Кини, Кореји, Јапану, на Филипинима, на Тајланду,
а у Француској са Националним оркестром Il-d-Frans, Канским оркестром,
Националним оркестром Лила, под управом диригената као што су Еижи Оуе,
Даисуке Сога, Кристијан Мандеал, Филип Бентер и Вансан Барт. Такође је
сарађивао са познатим уметницима, као што су Најџел Кенеди, Патрис
Фонтанароза, Еманијел Бертран, Ан Куфелек, Ролан Пиду, Квартети Illico,
Debussy, Psophos…
Представио се у знаменитим концертним дворанама какве су Tonhallesaal у
Цириху, Théâtre des Champ Elysées и Théâtre Mogador у Паризу, Симфонијска
дворана у Осаки.
Наступао је на многим фестивалима у Француској, као што су „Festival de la
Chaise Dieu“, „Flâneries Musicales“ у Ремсу, фестивали у Везеру, Авињону,
Перигорд Нуару, Фестивал Француског Радија у Монпељеу, као и на многим
другим фестивалима у Европи и Азији. У сезони 2006/2007. Немања
Радуловић наступа у оквиру циклуса Звезде у успону, у најугледнијим
европским концертним дворанама као и у Carnegie Hall Њујорку.
Овај скроман, учтив и предусретљив Нишлија, српски виртоуз на виолини,
данас живи у Паризу и један је од најпознатијих светских уметника на овом
инструменту. Пунио је највеће светске сале, обишао неколико пута планету,
а његово име с најдубљим респектом изговарају у музичким круговима од
Њујорка до Токија.
На основу свега наведеног, због постигнутих резултата и афирмације нашег
града широм света, предлажем овим путем, као грађанин Ниша, председник
Скупштине Града и универзитетски професор, музичког уметника Немању
Радуловића, за највише признање Града Ниша, награду „11. јануар“
сматрајући да сви можемо бити поносни што је управо из нашег града
поникао један овакав светски музичар и уметник.
У Нишу, 06.12.2013.
Проф. др Миле Илић

Одржан састанак представника
града и градских општина
На данашњем састанку, који је председник Скупштине града проф. др
Миле Илић одржао на захтев свих председника oпштина и скупштина
Градских општина, а којем су присуствовали и заменик градоначелника
Љубивоје Славковић и шефови одборничких група владајуће коалиције,
договорен је модел усклађивања буџета Градских општина са могућностима
буџета града за 2014. годину.
Буџет града за 2014. годину биће усвојен на седници Скупштине Града Ниша,
која ће се одржати 17. децембра 2013. године.
Овом приликом, договорено је и да се отпочне са разговорима о преношењу
дела надлежности са града на Градске општине, уз предлог председника
Илића да представници Градских општина заједнички дефинишу тај
концепт, како би се приступило и разговорима о пром

Отворен 2. сајам здраве хране
У Нишу је данас отворен 2. САЈАМ ЗДРАВЕ ХРАНЕ и пратеће опреме
“ПРИРОДНО-НИШ”.
Манифестацију је отворио помоћник градоначелника проф. др Јован
Стојковић који поздравио присутне и изразио задовољство што је Ниш
домаћин овог сајма.
“Ово је сјајна прилика да се упознамо са свим традиционалним производима
који помажу развоју туризма и унапређењу наших извозних потенцијала.
Град Ниш предано ради на обезбеђивању здравих и квалитетних производа

који ће потрошаче мамити врхунским квалитетом, занимљивом амбалажом и
јединственим укусима. Сигуран сам, да ће се данас остварити нова пословна
партнерства са циљем бољ промоције здравехране, пића и традиционалног
начина припремања прехрамбених производа, који представљају део
културног идентитета нашег народа”, рекао је професор Стојковић на
церемонији отварања сајма.
Овај сајамски догађај окупља велики број фирми које ће на сајму приказати
своју понуду производа из области као што су: прерада воћа и поврћа, здрава
храна, макробиотика, органска производња хране, сушено воће, печурке,
опрема за прераду воћа и поврћа, сушаре, хладњаче, машине запаковање,
лековито биље и препарати од лековитог биља, мед и производи од меда уз
учешће консултантских кућа и стручних удружења.

