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ОВОГОДИШЊИ
НАГРАДЕ „11.

Комисија за награде Града Ниша, коју чине председник Скупштине Града,
градоначелник, као и представници Универзитета, Војске и Цркве, донела је
на данашњој седници једногласну одлуку да добитници овогодишње Награде
„11. јануар“ буду три колектива и два појединца. Међу колективима,
најпрестижније признање Града добили су: Академски фолклорни ансамбл
ОРО – Студентски културни центар, основна школа „Радоје Домановић“, као и
Националне службе за запошљавање – Филијала Ниш. Од појединаца,
награду су добили: проф. др Радослав Бубањ и Селомир Марковић, домаћин
споменика на Чегру. Ове године укупно је било 26 предложених кандидата,
од тога 10 колектива и 16 појединаца.

Обраћање Градоначелника Ниша
поводом новогодишњег пријема
У Градској кући одржан је традиционални новогодишњи пријем на коме је
Градоначелник Дарко Булатовић сумирао остварено у години на измаку и
најавио планове за наредну годину:
«Налазимо се на самом крају залазеће и на прагу наступајуће године. Ово је
тренутак када се морамо осврнути на минулу 2018. годину, да сагледамо шта
смо урадили и какве смо темеље за 2019. поставили. Ове свечане вечери с
пуним правом можемо рећи једно: иза нас је тешка година, година пуна
изазова, потешкоћа и неизвесности, али и година успеха, рада, мира и
напретка.
Нема сумње да је 2018. година била пресудна година у развоју модерног и

развијеног Ниша. У Нишу су током 2018. отворене три нове велике фабрике,
код којих је вредност инвестиција преко 80 милиона евра и које ће
запошљавати најмање 4.500 радника. На добро постављеним темељима у
2018., енергично и моћно настављамо да градимо и у 2019. Наредне године
очекује се изградња нове фабрике Џонсон Електрик, проширење фабрике
ЛЕОНИ, као и почетак рада коопераната Цумтобела који ће запошљавати
преко 500 радника. Преговарамо са преко 10 нових потенцијалних
инвеститора и сигурни смо да ће током 2019. уз подршку Владе Републике
Србије Ниш бити идеална дестинација за нове инвеститоре.
У стратегијски и плански вођеној политици Ниша, посебно место заузимају
средња, мала и микро предузећа. Град Ниш је уз подршку Владе Србије за
подршку домаћим микро, малим и средњим предузећима издвојио око 110
милиона динара и кроз бројне мере стимулисања подржао преко 300
домаћих фирми.
Сви се морамо сложити

у једноме – наука, привреда и напредне

технологије – представљају три најмоћнија стуба на којима
подижемо савремени Ниш. Као круна свих напора, положен је камен
темељац за вишедеценијски сан Града Ниша – Научно технолошки парк,
највећа и најмоћнија инвестициија у младе, у науку и образовање
уложена икада до сада у Нишу.
На концу ове 2018. са поносом можемо рећи да смо изградили најмодернији и
највећи Клинички центар на читавом Балкану, изградили смо и градимо
кључне путне правце, а путеви су важни, јер сваки нови изграђени пут је
нови пут у будућност! У Нишу се данас успешно реализују и највећи
национални пројекти, какав је прјекат изградње Постројења за прераду
отпадних вода са мрежом колектора вредности 55 милиона евра.
Ниш је да данас идеално место за реализацију великих инвестиционих
пројеката. Спроведене су све припреме за реализацију велике инвестиције
компаније Делта у изградњу тржно пословног центра, и ова инвестиција
вредна око 70 милиона евра нас очекује током наредне године. После
неколико година кашњења почела је и реализација инвестиције Нови Ниш.
Реализација комерцијалних инвестиција попут Тржног центра Делта Планет
и Нови Ниш доказ је да се економска ситуација у Нишу поправља. Ови
подаци, као егзактни и статистички индикатори показују да је Град Ниш –

заиста град будућности.
Најмоћнији доказ је решавање највећег проблема данашњице, а то је
смањење броја незапослених и отварање нових радних места. У овом
тренутку статистика бележи рекордно ниску стопу незапослености
последњих година. Број незапослених пре само две године био је око 33.000,
да би за свега две године био смањен за скоро 10.000.
Наши резултати препознати су на националном и међународном нивоу: на
националном нивоу Град Ниш је проглашен шампионом локалног економског
развоја у категорији привлачења инвестиција за 2018/2019.
Град Ниш је од специјализованог часописа Financial times проглашен за 7. по
рангу Град будућности за 2018/2019. у категорији стратегије привлачења
инвестција, док је регион заузео 3. место у категорији малих европских
градова до 500.000 становника.
Драги сарадници и пријатељи града Ниша,
Нова година је симбол новог почетка живота, нових нада у будућност. Дубоко
сам уверен да заједничким снагама, јединственом вољом, снажно и
енергично, и пре свега марљиво, великим радом, трудом и пожртвовањем,
можемо да остваримо заједнички сан и изградимо модеран, моћан, европски
Ниш, уређен и “паметан”, место које привлачи туристе из целог света и има
велики углед у међународној јавности. Драги сарадници, као што смо заједно
у овим претпразничним и празничним данима, заједно смо и у нашим
свакодневним пословима. И управо, заједништво, пријатељство и искрена
љубав према нашем граду и нашој јединој, вољеној Србији, умножавају наше
снаге за борбе достојне пажње и за велика достигнућа.
Нека новогодишњи празници пробуде најбоље у нама, нека нас подстакну на
солидарност с ближњима, на радост давања којим обогаћујемо и усрећујемо
сопствени живот; ових дана, али и током читаве године, једни другима треба
да кажемо најлепше речи, да све опростимо и заборавимо, да изјавимо и
умножимо љубав, да једни другима утоплимо душу пажњом, поштовањем и
бригом.
Најискреније желим да се у 2019. години живот сваког човека промени на
боље, да сви буду здрави, да нам се рађају деца и да уносе радост и лепоту у

наше животе. Свим грађанима најискреније желим лични и породични мир,
спокојство, благостање, срећу и сваки успех у раду и животу. Нека 2019.
донесе мир и процват наше једине Србије и нашег вољеног Ниша.
Срећна, здрава и напредна 2019. година свим Нишлијама и грађанима наше
Србије! Живи били!“
Градоначелник Ниша
Дарко Булатовић

Појачани оброк за кориснике
Hародне кухиње
Поводом предстојећих новогодишњих и божићних празника који су нередни
дани, Црвени крст Ниш у сарадњи са Студентским центром организује
појачани оброк за кориснике Народне кухиње.
Том приликом сваки корисник Народне кухиње добиће: 2кг пиринча, 2 кг
пасуља, 1кг зачина, 2 кг тестенине, 2л уља и по пет месних конзерви.
Појачани оброк за кориснике народне кухиње поделиће Студентски центар
на пунктовима 28.12. и 31.12.2018. године. Корисници народне кухиње на
овај начин биће обезбеђени поводом предстојећих празника који су нерадни
дани

