ДАН ЕВРОПЕ У НИШУ
“Дан Европе, 9. мај, ЕУ инфо кутак и Град Ниш обележили су заједничком
активношћу, пројекционим мапирањем застава Европске унијеи Републике
Србије, 9. маја од 21 сат до поноћи, на згради Народног позоришта. Фасада
позоришта у Нишупостала је платно за симболично дочаравање синергије и
заједничких напора Републике Србије и Европске уније у приближавању наше
земље заједници европских народа.”

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГОДИШЊИЦИ РЕСОР-А

НА

Градоначелник Дарко Булатовић посетио је компанију Ресор која је данас
обележила 27 година успешног рада и постојања на тржишту
cпецијализованих машина и возила намењених комуналним системима,
пре свега.
Возила са брендом Ресор присутна су већ дуги низ година у Нишу и већини
општина иградова Србије, као и у земљама региона, а последњих неколико
година потражња расте и у западној Европи, Африци и централној Азији.
Градоначелник је поручио да је задовољство бити сведок успеха једне
компаније која своје пословање заснива на домаћој памети и технологији, а
своје производе пласира и далеко ван граница наше земље, и која из године
у годину повећава број запослених.
”Град Ниш и његов комунални сектор и јавна предузећа у Ресору су увек
имали поузданог партнера, и наша тежња је да се та успешна сарадња
настави и у будућности”, поручио је Градоначелник Булатовић.

ОТВОРЕН МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ
„ДАНИ ВОДЕ НИШ 2019“
Данас је у хали Чаир у Нишу отворен трећи међународни сајам водоводне и
канализационе опреме „Дани воде“ у Нишу. Асоцијација за заштиту и
очување вода Јужне Србије (WАСС) у сарадњи са компанијом Медивест КТ
организује ову манифестацију као прилику да, реномиране домаће и
иностране компаније – произвођачи водоводне и канализационе опреме
представе актуелне трендове, истраживачка и производна остварења у овој
области. Међународни сајам „Дани воде“ Ниш свечано је отворио Иван Карић,
државни секретар Министарства заштите животне средине, а присутнима су
се обратили Марина Костић, помоћник Градоначелника Ниша и Игор Вучић,
директор ЈКП „Наисус“Ниш. У оквиру конференцијског дела на тему
„Очување и заштита система за водоснабдевање“ учесници имају прилику да
представе своје идеје и размене мишљења о овој теми важној, како за
квалитет и комфор живота грађана, тако и у смислу очувања природних
ресурса и очувања заштите животне средине као приоритетних тема Града
Ниша у 21.-ом веку.

Потписани споразуми о активној
политици запошљавања
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и директори Националне службе за
запошљавање и ЈКП “Медиана”потписали су Споразуме о мерама активне
политике запошљавања.
Споразум између Националне службе запошљавања и Града Ниша односи се
на реализацију програма и мера активне политике запошљавања.

Издвојено је укупно 63,63 милиона динара,од чега град издваја 35 милиона, а
НСЗ 28,6 милиона динара. Средства су намења за следеће мере активне
политике запошљавања:
Јавни радови,субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије
теже запошљивих на новоотвореним радним местима, субвенције за
самозапошљавање као и програм стицања практичних знања и програм
стручне праксе.
Овом приликом, такође је потписан и Уговор између Града Ниша,Националне
службе за запошљавање Филијале Ниш и ЈКП “Медијана“ о спровођењу
јавног рада. Ову меру Град самостално финансира са 10 милиона динара уз
техничку подршку НСЗ. Овом мером биће обухваћено 65 лица.

Обележавање Дана победе над
фашизмом
9.маја у 12 сати обележава се Дан победе над фашизмом традиционалном
шетњом “Бесмртног пука” на чијем челу ће бити генерал Владимир
Лазаревић.
Колона креће од платоа код логора на Црвеном крсту до централног трга
краља Милана,где ће се генерал Лазаревић обратити присутнима.

Дан сећања на цивилне жртве
Нато агресије
Поред споменика жртвама Нато агресије код зграде Универзитета данас је
одржана државна церемонија Дана сећања на цивилне жртве Нато
бомбардовања 1999.године.
Опело страдалима служили су најпре свештеници епархије нишке, а затим су
бројне делегације Владе Републике Србије,војске ,полиције,округа и града
положиле венце на споменик недужно страдалим цивилима током
бомбардовања.
У име Града Ниша венце су положили заменик градоначелника проф.др
Милош Банђур,градска већница Јелена Митровски и секретар СГ Ружица
Ђорђевић.
Венце су положили и представници породица настрадалих и бројна
удружења за неговање ослободилачких традиција.
7.маја 1999.године Ниш је засут касетним бомбама из ваздуха ,а најтеже су
страдали грађани у Шуматовачкој и код паркинга Клиничког центра.Управо
овај датум одређен је за Дан сећања на цивилне жртве током Нато агресије.

НОВИ ГИГАНТ АУТОИНДУСТРИЈЕ
ДОЛАЗИ У НИШ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић потписао је са председницом
Kомпаније XINGYU Xiaoping Zu меморандум о разумевању који подразумева
изградњу фабрике ове компаније у Нишу. У име Владе, меморандум је
потписао министар привреде Горан Kнежевић.

XINGYU је једна од водећих компанија за дизајн и производњу ЛЕД расвете у
аутомобилској индустрији са 5 погона за дизајн и производњу широм света,
укључујући Немачку, Јапан и Kину, у чије купце спадају европски
произвођачи аутомобила као што су: AUDI, BMW, LANDROVER, PSA,
RENAULT, OPEL; Јапански произвођачи аутомобила: TOJOTA, NISSAN,
HONDA, MAZDA; Амерички произвођачи аутомобила: GENERAL MOTORS и
FORD и Kинески произвођачи аутомобила: CHERY, GAC, FAW-CAR, GLEE.
Базична производња је у Kини. Планови компаније за релоцирање дела
производње у Евопу, због близине својих клијената и масовне производње за
европске купце би се реализовали у Србији.
Kомпанија је изабрала да инвестира у Србији и изабрала Град Ниш, након
скоро годину дана преговора и процеса доношења одлуке о инвестицији,
обиму и начину реализације инвестиције и одлуке о локацији.
Током тог периода организоване су четири посете различитих представника
компаније, који су одржани од октобра 2018. године до маја ове године, и
предузето низ активности на прикупљању и достави релевантних
информација представницима инвеститора, које је реализовала Kанцеларија
за локални економски развој и пројекте у сарадњи са Развојном агенцијом
Србије. Kомпанија је препознала индустријску традицију града Ниша,
развојне ресурсе, и кадровске потенцијале који се, пре свега, ослањању на
капацитете Универзитета у Нишу, логистичку позицију Града Ниша и
повезаност са европским метрополама и професионалност и посвећеност
локалног тима и руководства реализацији заједничког пројекта.
Планирана је реализација греенфиелд инвестиције – изгардње новог погона,
вредности инвстиције од најмање 50 милиона евра, на површини 12ха у првој
и 8 ха у наредној фази, чиме ће се стећи услови за запошљавању 1000
радника у првој фази.

Отворен Ромски културни центар
У Нишу је отворен Ромски културни центар,први овакве врсте у Србији.
Захваљујући заједничким напорима Националног савета Рома и Града Ниша

,ромска национална мањина имаће свој кутак у којем ће моћи да развија
културолошке аспекте свог идентитета који вековима постоји на овим
просторима.
Свечаности отварања центра присуствовао је и градоначелник Ниша Дарко
Булатовић са сарадницима и представници бројних удружења грађана из
Ниша.
Култура националних мањина мора да се развија, да експериментише, да
буде доступна што већем броју људи. Град Ниш је ромској заједници доделио
простор у којем ће све то бити могуће.
У овом простору постоје могућности да се оформи библиотека, направи
архив, музејска соба како би се за покољења сачувао део ромске богате
традиције.
У исто време, овај простор служиће и да задовољи потребе младих у области
културног стваралаштва и уметности. Уметник из Новог Сада, Зоран
Таировић осмислио је мултимедијалну представу која је изведена поводом
отварања Ромског културног центра.

ОТВОРЕН 20. МЕЂУНАРОДНИ
САЈАМ ТУРИЗМА
У Нишу је данас отворен 20-ти јубиларни Међународни сајам туризма и
активног одмора. Под сводовима хале Чаир у наредна три дана своју понуду
за иву туристичку сезону представља више од стотину излагача из Србије и
иностранству медју којима су бање, планински центри, туристичке
организације као и институције и удружења која се баве активним одмором,
боравком у природи и наравно, етно туризмом.
Сајам је отворио градоначелник Дарко Булатовић који је поручио да је

“туризам значајна полуга развоја Ниша у коју град из године у годину улаже
све више, што је и довело до значајног раста броја гостију. Када се томе дода
и развој аеродрома Константин Велики са кога ћемо од јула имати више од
20 летова ка свим деловима Европе, ефекти ће бити још бољи а гостију и
прихода од туриста све више”, рекао је Булатовић

ДЕЛЕГАЦИЈА СО ДИМИТРОВГРАД
У ПОСЕТИ СКУПШТИНИ ГРАДА
НИША
Председник Скупштине Града Ниша мр Раде Рајковић приредио је данас
пријем за чланице Женске одборничке мреже Скупштине општине
Димитровград и директорке општинских предузећа. Посета нишком
парламенту организована је у оквиру пројекта „Повећање административног
капацитета женске одборничке мреже“.
У уводном излагању о сазиву Скупштини Града Ниша, броју одборница и
Женској одборничкој мрежи Скупштине града Ниша, која је формирана међу
првима у Србији, председник мр Раде Рајковић истакао је да локални
парламент ради у конструктивној и толерантној атмосфери, уз поштовање
свих принципа родне равноправности.
Женска одборничка мрежа Скупштине општине Димитровград формирана је
у априлу 2018. године, а у активностима које спроводе имају пуну подршку
Скупштине општине и свих релевантних институција.
На данашњем састанку договорена је даља сарадња, размена искустава,
знања и идеја са одборницама Женске мреже Скупштине Града Ниша.

