Војно-полицијска
„Одбрана слободе“

парада

Поводом Дана победе над фашизмом, на Булевару Николе Тесле, данас је
одржана војно-полицијска парада „Одбрана слободе“. Државном, војном и
полицијском врху, као и великом броју окупљених грађана приказани су
пешадијски, моторизовани и ваздухопловни ешелони, у којима је ангажовано

Након њих на дефилеу је наступио пешадијски ешелон, који је био састављен
од 27 подешелона, међу којима су били ветерани Војске и МУП-а, кадети
Војне академије са заставама, припадници Специјалне антитерористичке
јединице, Жандармерије и батаљона за противтерористичка дејства.
У моторизованом ешелону Булеваром су продефиловали тенкови М-84, Т-72,
борбена возила ЛАЗАР 3, артиљеријска оруђа НОРА Б-52, АЛАС, ШУМАДИЈА,
ОГАЊ и друга борбена и неборбена возила и системи.
Током дефилеа, небо су надлетали Мигови 29, Орлови и Супергалебови, као и
хеликоптери који су у саставу ваздухопловних снага Војске Србије.

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.”

Обележен

Дан

победе

над

борбе против фашизма.

Венци су најпре положени поред споменика совјетским пилотима код логора
на Црвеном крсту, који су настрадали од америчких авиона у тзв. Нишком
инциденту 1944.године, а затим је велика поворка Бесмртног пука кренула
булеваром 12.фебруар до центра града и споменика ослободиоцима.

На споменику ослободиоцима Ниша делегације војске,полиције,округа и
града положиле су венце,а присутнима се обратио генерал у пензији
Владимир Лазаревић,некадашњи командант приштинског корпуса.

Ово је други пут како манифестацију подржава и у њој учествује локална
самоуправа.

Идеја о маршу потекла је из Русије, где је 2011. године улицама руског града
Томска марширало пет хиљада људи носећи портрете својих предака који су
страдали у Другом светском рату од фашиста. Историја српског народа тесно
је повезана са историјом Русије, што је потврђено и овом манифестацијом.

ПОСЕТА ПАРТНЕРСКОМ ГРАДУ
КОШИЦЕ У СЛОВАЧКОЈ
На позив градоначелника Кошица Јарослава Полачека, представници града
Ниша били су учесници заједничког састанка партнерских, збратимљених
градова са градом Кошице, од 5 до 7. маја. Повод за овај сусрет била је
прослава 650. година од доделе грба града Кошицама, што их чини градом

са најстаријим грбом у Европи у оквиру јубиларне прославе Дана Града
Кошица.
Градови Ниш и Кошице збратимљени су 2001. године. Кошице су други по
величини град у Словачкој, културно и привредно средиште источног дела
државе и управно средиште Кошичког региона. Кошице су познате као
словачки град са највећим старим градским језгром, а први је европски град
који је добио свој грб (1369. године). У 2013. години град је био проглашен
Европском престоницом културе, а у 2019. је и први град у централној и
источној Европи који је проглашен Европском престоницом волонтирања. У
мају месецу, Град Кошице биће домаћин Светског првенства у хокеју на леду.
Град Ниш представио се домаћинима заједно са градовима Острава –
Република Чешка, Абаујсзанто, Мишкољц и Будимпешта – Мађарска,
Катовице и Кросно и Режов – Пољска, Високе Татре – Словачка и Ужгород –
Украјина. У делегацији Града Ниша били су Марина Костић, помоћница
Градоначелника, Никола Лечић, главни градски урбаниста и Стела Јовановић,
стручни сарадник у Канцеларији за локални економски развој и пројекте и
почасна конзулка Републике Словачке у Србији.
Овај сусрет био је прилика да се са домаћинима договори будућа сарадња
између привредних комора два града, затим народних позоришта и два
одсека за планирање, уз отворену могућност за друге видове сарадње коју
братимљени градови могу да остваре, с обзором на могућности али, пре
свега, пријатељство дуго скоро две деценије.

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”
Лазаревић.

на чијем челу ће бити генерал Владимир

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

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.

Честитка
градоначелника
поводом почетка Рамазана
Свим муслиманкама и муслиманима желим срећан почетак месеца Рамазана,
да у складу са својим обичајима, у миру, срећи, здрављу и духовном
благостању дочекају Бајрам. Нека нас овај најважнији и најсветији месец
исламске заједнице још једном подсети на вредност праштања,
саосећајности, толеранције и лепоте различитости.
Бајрам Шериф Мубарек Олсун.
Градоначелник Града Ниша
Дарко Булатовић

