10 дана до почетка Европског
кошаркашког првенства за жене
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић,градски већник Бранислав Качар и
директор ТОН-а Урош Парлић дочекали су данас испред Градске куће
учеснице „Кошаркашког марша” којим се одбројава 10 дана до почетка
Европског првенства за кошаркашице у Србији.
Градоначелник је истакао да је Ниш спреман за турнир и да ће на најбољи
могући начин угостити екипе из Мађарске,Турске,Италије и Словеније које ће
своје мечеве играти у хали Чаир.
У нишкој дворани замењен је паркет и у току су последње козметичке
припреме за дочек екипа ,али и њихових навијача.
Градоначелнику је током церемоније одбројавања уручена и официјелна
лопта шампионата.
Девојчице – учеснице „Кошаркашког марша” праћене бубњевима скренуле су
симболично пажњу јавности да за 10 дана почиње Европско првенство у
Србији и Нишу.
Утакмице се у групној фази играју у Нишу, Зрењанину и летонској Риги, док
се завршница првенства игра у Београдској арени.

НИШ ПРЕСТОНИЦА ДУХОВНЕ
МУЗИКЕ
Пред препуном салом Светосавског дома почео је Шести међународни
фестивал хорске духовне музике “Музички едикт”. Прве фестивалске вечери
представио се хор домаћин, Нишка црквена певачка дружинa „Бранко“, као
и гости из Бугарске и Калифорније, али и Београда и Панчева.
Фестивал је отворио градоначелник Ниша, Дарко Булатовић,
пожелевши гостима добродошлицу, а публици се на остварању фестивала
обратио и владика нишки господин Арсеније. Међу гостима који су дошли да

поздраве један овако узвишен музички фестивал који човека приближава
господу кроз музику били су и Драгана Сотировски, начелница Нишавског
управног округа, али и уважени гости из америчке амабасаде и конзул
Републике Буагарске у Нишу.
“Осврћући се унатраг можемо видети да је човекова потреба
да се Богу обраћа у химнама стара колико и молитва. Складним ређањем
речи и мелодичним појањем и музиком човечанство је тражило свој пут ка
Господу од трена у коме је човек осетио потребу да се моли. Хвала господња
исписана пером Давидовим безбројно пута опомиње Израиљ да песмама
велича Бога. Појте господу који живи на Сиону, казујте народу дела његова,
речи су самопојца који опомиње и заповеда певајте Господу а дела његова
обзнањујете”, истакao је валадика нишки Арсеније.
Фестивал је званично отворио градоначелник Ниша Дарко
Булатовић.
“Ево нас по шести пут, рекао бих више, јаче, другачије, квалитеније,
садржајније на највишем уметничком и сваком другом нивоу, на Музичком
едикту, поносу нашег града. Свима хвала на свему што радите и
доприносите да културни живот нашег града буде на оном нивоу, да то буде
на понос грађана Ниша”, казао је Булатовић и додао:
На Шестом међународном фестивалу хорске духовне музике “Музички
едикт” учествује 19 хорова из 11 земаља са три континента, а овог пута
гости су дошло и из Северне и Јужне Америке. Ових дана у Нишу ће певати
око 500 певача. Посебност овог фестивала је што ће свако вече јединствено
по нечем.
Прве фестивалске вечери наступали су Нишка црквена певачка
дрружина “Бранко” под диригентским вођством Саре Цинцаревић, потом
Панчевачко црквено певачко друштво, дирегент Вера Царина, и Хор Храма
Светог Саве у Београду, дирегент Катарина Станковић. Након хорова из
Србије наступили су Хор софијскиг дечака из Софије, Бугарска којим диригује
Адриана Благоева и “Мен ин Блаqуе” из Калифорније, САД, којим диригује
Џозеф Хутзи.
Шести међународни фестивал хорске духовне музике одржава се у
организацији Епархије нишка и Нишке црвкено-певачке дружине „Бранко“,

под покровитељством Његове Светости Патријарха српског Г. Г. Иринеја,уз
благослов Његовог Преосвештенства Епископа нишког Г. Г. Арсенија.
Хорови наступају у Саборном храму Свете Тројице, Светосавском
дому и на платоу испред Светосавског дома у Нишу.

Јавна расправа о Нацрту закона о
правима детета и Заштитнику
права детета
Нова сесија Јавне расправе о Нацрту закона о правима детета и Заштитнику
права детета одржана је у Скупштини Града Ниша.
Јавну расправу отворили су Зоран Антић државни секретар у Министарству
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Тијана Ђорђевић Илић
градска већница.
Овом догађају присуствовали су представници органа локалне самоуправе,
запослени у школским управама и основним и средњим школама,
представници цивилног друштва и заинтересовани родитељи.
У радном делу Јавне расправе посебни саветник министра за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Драган Вулевић, представио је
сам Нацрт. Том приликом, навео је и коментарисао делове Нацрта, који се,
поред основних одредби и набрајања основних права детета, односе на:
грађанска и политичка права, право детета на заштиту од насиља, дете у
породичној средини и алтернативној нези, здравље и здравствену заштиту,
социјалну сигурност и заштиту, право на образовање, слободно време и
културне активности, права посебних група деце и мере заштите, институт
Заштитника права детета, поступање пред Заштитником прва детета.
Сви, који нису стигли да учествују у јавној расправи, своје прилоге и сугестије
могу да упуте писаним путем преко Интернет презентације Министарства за

рад, запошљавање, борачка и социјална питања у току јуна 2019. године до
када траје Јавна расправа.

Отворен конкурс за субвенције у
пољопривреди
За све регистроване субјекте који се баве пољопривредом на територији
Града Ниша, отворен је конкурс за субвенционисану набавку нове опреме и
пољопривредне механизације.
На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број
88/2008 и 143/2016 и 18/2019), члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда
за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“
број 90/2013, 98/2015, 138/2017), Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2019.
годину број 323-4/2019-03 од 28.03.2019. године и Измене и допуне
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину број 491-2/2019-03 од
20.05.2019. год. Градоначелник Града Ниша расписао је К О Н К У Р С за
избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални
развој на територији Града Ниша за 2019. Годину.
Конкурсом су утврђени услови и начин избора корисника средстава
Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2019.
годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину.
Kорисници мера су лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава
која се налазе у активном статусу и то: физичка лица – носиоци
комерцијалних породичних регистрованих пољопривредних газдинстава,
правна лица и предузетници уписани у Регистар.

Више информација о самом конкурсу, као и захтеве за конкурисање можете
преузети у Секретаријату за пољопривреду у улици Николе Пашића 28 или на
сајту секретаријата www.niskoselo.com.

Јавнa расправa о Нацрту закона о
правима детета и Заштитнику
права детета
Нова сесија Јавне расправе о Нацрту закона о правима детета и Заштитнику
права детета одржава се данас 17.06. у Нишу у великој сали Скупштине
Града са почетком у 11 сати.
Јавну расправу отвориће др Стана Божовић државна секретарка у
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Овом догађају присуствоваће представници органа локалне самоуправе,
запослени у школским управама и основним и средњим школама,
представници цивилног друштва и заинтересовани родитељи.
Сви, који не учествују у јавној расправи, своје прилоге и сугестије могу да
упуте писаним путем преко Интернет презентације Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања у току јуна 2019. године када
траје Јавна расправа.

