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.

ДОДЕЉЕНЕ
ОДЛУКЕ
О
ЗАПОШЉАВАЊУ
ТЕЖЕ
ЗАПОШЉИВИХ НИШЛИЈА
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић, генерални директор Националне
службе за запошљавање Зоран Мартиновић и директор нишке Филијале НСЗ
Бобан Матић, свечано су данас, у Градској кући, доделили одлуке
корисницима програма и мера Активне политике запошљавања, којим је
обухваћено 70 послодаваца са територије Града Ниша који ће запослити,
односно ангажовати кроз програм јавних радова укупно 129 лица са
евиденције незапослених.
На овај начин посао ће добити 99 лица из категорије теже запошљивих и 30
за програм јавних радова за особе са инвалидитетом. Средства која ће
послодавци добити по овом основу је 150 000, односно 180000 динара по
запосленом лицу, а укупно кроз локални програм мера очекује се отварање
око 400 нових радних места, за шта су град и Национална служба за
запошљавање ове године издвојили укупно 63,6 милиона динара.
”Град Ниш је за две године, ниво издвајања за подстицаје у запошљавању
подигао са 20 на 40 милиона динара и тај тренд ћемо и наставити, јер од
отварања нових радних места важнијег посла нема”, рекао је Градоначелник
Дарко Булатовић додавши да се напредак најбоље види кроз чињеницу да је
за само последњих 12 месеци број незапослених у Нишу смањен са 26 619 на
23 334, односно за 12 процената.

”Врло брзо, надам се, испунићемо и циљ да број незапослених смањимо на
испод 20 000, што је готово двоструко мање него што је то било пре само три
или четири године”’, поручио је Булатовић.

СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ БИЋЕ
ГОТОВИ У ПЛАНИРАНОМ РОКУ
Градоначелник Дарко Булатовић и већница за социјалну политику Тијана
Ђорђевић Илић обишли су градилиште у улици др. Милоша Ђорића у којој се
граде две ламеле са 75 станова намењених избеглицама из бивших
југословенских република.
Изградњу станова финансира Европска инвестициона банка донацијом од
безмало два милиона евра, уз учешће града у обезбеђивању грађевинског
земљишта и уређење комуналне инфраструктуре укупне вредности од 52
милиона динара.
У овој фази гради се 75 станова. 60 станова биће продато или дато у закуп,
док је преосталих 15, према пројекту, намењено за такозвано ”заштићено
становање”. Право на станове имаће избегла лица са простора бивших
република под условима које прописује Комесарикат за избеглице Републике
Србије.
Према речима градоначелника, грађевинари у потпуности поштују уговорену
динамику и извесно је да ће до краја јесени прве две ламеле бити и завршене
И усељене.
”Ниш је постао велико градилиште. Поред ових станова у насељу Бранко
Бјеговић, започели смо И три ламеле социјалних станова у Дуваништу. Граде
се стотине станова за припаднике снага безбедности у насељу Стеван
Синђелић. Гради се Нови Ниш… граде и приватни инвеститори на бројним
локацијама у граду. У Нишу одавно није било оволико кранова, и желимо да
створимо услове да се у Нишу ради и гради и више, јер то поспешује не само

грађевинску индустријум већ и све друге привредне гране, и подстиче
убрзани развој града, што је и главни наш циљ”, рекао је Градоначелник.

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.

ЗАВРШЕН 6. МЕЂУНАРОДНИ
ФЕСТИВАЛ ХОРСКЕ ДУХОВНЕ
МУЗИКЕ
Заједничким наступом Московског синодалног хора, Хора и
оркестра Радио телевизије Србије, Хора „Coro normalista“ из Мексика
и Нишке црквено-певачке дружине „Бранко“ који су извели Стабат
матер, митрополита Илариона Алфејева завршен је Шести
међународни фестивал хорске духовне музике „Музички едикт“,
бијенална манифестација која се већ 12 година одржава у Нишу.
На свечаном затварању фестивала, заједнички је наступило 200 извођача, уз
вођство маестра Бојана Суђића, а њихови гласови који су се стопили у
јединствен божански глас оставили су публику без речи.
Свечаном затварању присуствовао је и Патријарх српскиГосподин Иринеј,
Епископ нишки Арсеније, амбасадор Мексика, аташе за културу амбасаде
Руске Федерације у Београду, као и градоначелник Ниша Дарко Булатовић и
начелница Нишавског управног округа Драгана Сотировски, са сарадницима.
Четврто фестивалско вече које је одржано на препуном платоу испред
Светосавског дома отворио је Хор „Coro normalista“ из Мексика којим је

дириговао Хорхе Алтиери Хернандез. Након њих, наступио је Хор Радио
телевизије Србије под дирегентским руководством маестра Бојана Суђића,
да би се на крају вечери публици представили и гости из Русије, Московски
синодални хор и диригент Алексеј А.Пузаков.
На овогодишњем “Музичком едикту” учествовало је укупно 19 хорова са око
500 певача из 11 земаља са три континента, а овог пута гости су дошли и из
Северне и Јужне Америке.
„Циљ самог фестивала је промоција Ниша, као родног града цара
Константина, значајног места на хришћанској карти света. Посебан значај
овогодишњем фестивалу даје, обележавање осам векова од стицања
аутокефалности Српске православне цркве“, казала је Сара Цинцаревић,
диригент Нишке црквено-певачке дружине „Бранко“.
„У сећање на Милански едикт и на најпознатијег „Нишлију“, направили смо
један уметнички акт, фестивал Музички едикт, који је на трагу правног акта.
Град и целокупна српска јавност моћи ће да виде, да се људи на
најразличитији начин моле богу, увек користећи један исти језик, а то је језик
музике”, изјавила је Сара Цинцаревић.
Организатор фестивала је Епархија нишка и Нишка црвкено-певачка
дружина „Бранко“, под покровитељством Његове Светости Патријарха
српског Г. Г. Иринеја и Града Ниша,уз благослов Његовог Преосвештенства
Епископа нишког Г. Г. Арсенија. Фестивал су подржали још и Министарство
за културу и информисање и Министарство Правде, Канцеларија за сарадњу
са црквом.

Концерт Немање Радуловића у
Нишу
У Градској кући у Нишу новинарима је данас најављен концерт Немање
Радуловића, светски познатог виолинисте из Ниша, који ће поново наступити

у свом родном граду. Са оркестром ”Дaбл Сенс” одржаће велики концерт на
Летњој позорници 25. јуна у 21 сат.
“За све оне који буду желели да чују овог виртуоза на виолини, улаз је
бесплатан,а то је поклон Града Ниша свим грађанима”,рекла је већница
ресорно задужена за културу Јелена Митровски.
На концерту ће бити изведена дела Баха, Вивалдија, Чајковског,
Хачатуријана, Шостаковича и Римски-Корсакова.
Концерт се реализује под покровителством града Ниша, а у организацији
Студентског културног центра Ниш и Нишког културног центра.
Директор Нкц-а Срђан Савић позвао је Нишлије да на време дођу у
тврђаву,јер уколико због великог интересовања ,капацитет летње позорнице
буде у потпуности испуњен из безбедоносних разлога ,биће затворене
капије.
Директорка “Скц”Драгана Петковић ,најавила је велики музички
спектакл,који ће у техничком смислу, делом реализовати и Студентски
културни центар.
Пети и шести ред партера биће резервисан за учеснике велике вежбе
спасилачких јединица,које ће следеће недеље имати показну вежбу у
Нишу,као и за награђиване студенте и ученике.
За понедељак је најављена нова конференција када ће се обратити Немања
Радуловић и градоначелник Ниша.

Једнократна помоћ избеглим
лицима
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић потписао је данас уговоре са
интерно расељеним лицима,који је заснован на закљученом уговору између

Града Ниша и Комесаријата за избеглице ,а у оквиру пројекта
Доделе једнократне помоћи избеглицама.
Циљ пројекта је пружање помоћи породицама интерно расељених лица која
поседују плац са започетом градњом, незавршен стамбени објекат или
стамбени објекат коме је неопходна адаптација или санација ради
побољшања услова становања породице на територији Града Ниша.
Вредност овог пројекта је 3.850.000,00 рсд. Учешће Града је 10%,а 90%
средстава се обезбеђује од стране Комесаријата за избеглице и миграције.
Свих дестет породица добијају грађевински материјал и опрему у
вредности,а на основу утврђених потреба и извршеног бодовања од стране
Комисије у минималном износу од 190 хиљада динара,до максималних 550
хиљада динара са урачунатим пдв-ом.

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.

