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.

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.

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.

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.

KOНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА
МЛАДЕ У 2019. ГОДИНИ
Град Ниш расписао је Јавни конкурс за финансирање и
суфинансирање пројеката за младе у 2019. Години.

Приоритетне области на које би требало да се односе пројекти су

1. 1. Запошљавање
(Повећање запошљивости младих; Обезбеђивање подршке за запошљавање
младих у приватном сектору (18- 30) и оснаживање младих за
предузетништво (15- 30 год); Смањење обухвата младих неформалном
економијом (15 – 30 год.);

2. Култура и квалитет провођења слободног времена
(Успоставити систем истраживања, анализе и праћења потреба младих у
области културе, културних садржаја и слободног времена; Обезбедити
подршку и услове за организовање и самоорганизовање младих; Повећати
доступност културних садржаја свим младима;)

Остале области су у складу са правцима деловања у оквиру Стратегије
за бригу о младима Града Ниша 2015 – 2020

Област 3: Информисање
Област 4: Безбедност
Област 5: Систем локалне омладинске политике
Област 6: Активно учествовање младих у доношењу одлука
Област 7: Активизам, волонтеризам и мобилност
Област 8: Животне шансе свих група
Област 9: Изузетна испољавања и постигнућа
Област 10: Формално и неформално образовање
Област 11: Здравље
Област 12: Животна средина

Пријаве на Kонкурс доставити поштом или лично на адресу:Секретаријат за
омладину и спорт-Одсек за омладину, ул. Вожда Карађорђа, бр. 16, II
спрат, Ниш, искључиво на обрасцу пријаве који је саставни део
конкурсне документације.
Подносилац пријаве на Јавни конкурс је у обавези да достави основну
конкурсну документацију коју може наћи на званичном сајту Града Ниша
www.ni.rs, у делу Јавна обавештења као и приложене обрасце уз Смернице
и то:

Образац за предлог пројекта (Прилог 1)
Предлог буџета (Прилог бр.2)
Наративни приказ буџета (Прилог бр.3)
4) Биографије пројектног тима (менаџмент), тренера и извођача (Прилог
бр.4).

Поред наведене конкурсне документације подносилац пријаве, односно
регистровано удружење младих, или удружење које се бави младима, је у
обавези да достави и пратећу документацију коју може наћи на
официјалном градском сајту.

