МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ СРПСКЕ
У СРБИЈИ
У оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“ у холу Градске куће,
у суботу 07.09. 2019. године, са почетком у 18:00 часова, биће
одржано књижевно вече писаца из Републике Српске. Публици ће се
представити писци Стеван Р. Стевић и Јово Николић, водитељ Душко
М. Петровић.
Представа Народног позоришта Републике Српске „Кокошка“, аутора
Николаја Велимировича Кољаде, у режији Предрага Штрпца, биће
одиграна у Народном позоришту у Нишу, у суботу 07.09.2019. године,
са почетком у 20:00 часова.
Улаз је слободан.

Представљање
Европске комисије

Извештаја

ЕУ инфо кутак у Нишу и Делегација Европске уније у Србији организовали су
представљање Извештаја Европске комисије о Србији за 2019. годину.

У име Града Ниша присутнима се обратила помоћница градоначелника
Марина Костић,која је поздравила госте и истакла важност приближавања
Србије европским стандардима и вредностима и да Град Ниш на путу

интеграција жели да пружи свој пуни допринос.

Кључне налазе Извештаја у Нишу представила је шефица сектора за
европске интеграције у Делегацији ЕУ у Србији Радица Нурсдорфер. У фокусу
презентације били су економски аспекти у оквиру процеса европских
интеграција Србије.

Уводничари пред дискусију били су
Иван Павловић, из Канцеларије за локални економски развој и пројекте Града
Ниша и проф.др Бобан Стојановић, професор на Економском факултету у
Нишу и председник Друштва економиста Ниша

Присутни су имали могућност да постављају питања и активно учествују у
дискусији о овогодишњем Извештају Европске комисије о Србији.
Најважнији закључци извештаја могу се прочитати на сајту Делегације ЕУ у
Србији.

Драган
Бошковић
лауреат
награде “Бранко Миљковић”

Награда за најбољу књигу песама у 2018. години “Бранко Миљковић” коју
додељује Град Ниш уручена је вечерас за збирку песама” Аве Мариа!
“песнику Драгану Бошковићу.

Награду је аутору уручила већница ресорно задужена за културу Јелена
Митровски.

У образложењу жирија наводи се да су имали “сложен задатак да се
определе за најбољу књигу песничке продукције претходне године” јер је на
конкурс стигло више од 150 песничких књига.

Поема Драгана Бошковића својим инвентивношћу и луцидношћу отвара нове
просторе српске поезије. Као достојан наставак предходне књиге Тхе Цласх,
она представља својеврсан амалгам наученог, прочитаног и доживљеног који
се прожимају на свим нивоима текста – кажу из Нишког културног центра.

Драган Бошковић је песник и редовни професор савремене српске
књижевности на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Објавио је
седам научних монографија, а поезију објављује од 1995. године у
часописима и зборницима.

Учесник је многих фестивала поезије, песничких манифестација, а његове
објављене књиге су: Одисеј, Вртоглавица, лаж и Вавилон од картона, У
једном телу, Исаија, Отац, The Clash, Аве Мариа, Богуроџица.

Поезија му је превођена у часописима на украјински, пољском,
чешком,словеначком, шпанском и јапанском језику.

Добитник је песничких награда Матичев шал (1999), Бранкова награда (1999)
и Бранко Чопић (2005).

Државна
церемонија
обележавања битке на Чегру
Обележавање градске славе започело је јутрос службом у обновљеној цркви
светих бесребреника Козме и Дамјана у војној болници ,а затим и поменом
испред спомен капеле Ћеле Кула који су служили свештеници нишке
епархије предвођени владиком Арсенијем.

Државна церемонија обележавања славне битке из 1809 године одржана је
на платоу код споменика на Чегру.
После молитве и помена чегарским јунацима,положени су венци бројних
делегација.

У име Града Ниша венце су положили заменик градоначелника проф.др
Милош Банђур,председник СГ мр Раде Рајковић и помоћница градоначелника
Марина Костић.

Церемонији је присуствовао државни секретар у Министарству рада
,борачких и социјалних питања Зоран Антић.

И поред лошијих временских прилика ученици основне школе “Чегар” извели
су пригодан кутурно-уметнички програм.

НАСТАВЉА СЕ УРЕЂЕЊЕ ФАСАДА
У НИШУ

Кућа некадашњег добротвора и рентијера Ђоке Јовановића у улици Вожда
Карађорђа бр.16, настала 1930. године, засијаће новим сјајем будући да је,
пре недељу дана, отпочела реализација друге фазе пројекта уређења фасада
у Нишу, које су под заштитом Завода за заштиту споменика културе. Осим
задужбине Ђоке Јовановића, друга етапа уређења фасада обухватиће и нови
део Народне библиотеке „Стеван Сремац“.
За уређење фасада у овогодишњем буџету Града опредељено је 69,5
милиона динара, од чега ће радови на „Задужбини Ђоке Јовановића“ и
Народној библиотеци „Стеван Сремац“ коштати нешто више од 14 милиона,
док су преостала средства намењена реализацији треће фазе пројекта.
„Задужбина Ђоке Јовановића“ биће освежена новом фасадом, с обзиром на то
да су предвиђени рестаураторски радови на фасадним површинама,
репарација врата и прозора, али и декоративна расвета. Такође, биће
поправљена кровна конструкција и кровни покривач, заменом дотрајалих
елементама и олука.
Нови део Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у улици Боривоја Гојковића
такође ће добити ново рухо, с обзиром на то да ће се и на овом делу радити
текуће одржавање фасадних површина, али и замена металних портала и
прозора. Биће извршена и поправка степеништа и степенишне ограде, а биће

замењени и олуци. Рок да ове две зграде добију сасвим нови, освежени
изглед је 60 дана.
Трећом фазом пројекта предвиђено је дотеривање Градске куће, иначе
архитектонски највреднијег јавног објекта у Нишу, саграђеног давне
1925.године и Спомен-комплекса Ћеле-кула.
Подсећања ради, првом фазом пројекта у износу од нешто више од 42
милиона динара, дотеране су фасаде Народног позоришта, Народног музејаАрхеолошке сале, Народне библиотеке, Симфонијског оркестра и задужбине
Милорада Васића у Обреновићевој улици.

Дан европских вредности
Централном манифестацијом “Дан европских вредности”, ЕУ инфо кутак Ниш
у партнерству са Градом Нишом, обележио је Недељу Европе и три године
рада просторија у Вождовој улици.
„Дан европских вредности“ одржан је на платоу испред Калче, у
Обреновићевој улици.
Овај догађај је део кампање “ЕУ за тебе”, намењен је свим заинтересованим
суграђанима и суграђанкама.
У музичко-сценском делу наступили су оркестар Импресија, дечији хор
Чаролија, плесна група Бум 018 и ученици гимназије “Светозар Марковић”.
Уз интерактиван и креативан приступ грађанима су се представиле и неке
од организација цивилног друштва које у локалној заједници активно раде на
промовисању европских вредности и комуникацији са грађанима о
различитим питањима.
Дан Европских вредности је део кровне кампање Делегације Европске уније
у Србији и ЕУ инфо мреже у Београду, Нишу и Новом Саду и реализује се под
називом #ЕУзаТебе, са идејом да се промовишу резултати развојне помоћи ЕУ
Србији у оквиру процеса европских интеграција.

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
преко 4.000 припадника војске и МУП-а, око 40 ваздухоплова и око 300
средстава борбених и неборбених возила и система.

Парада је завршена егзерциром Гарде и обраћањем председника Републике
Србије Александра Вучића учесницима.

„Србија је слободна земља и никоме неће дозволити да њена слобода буде
угрожена. На вас смо поносни, ви сте понос Србије, и ваш рад, труд,
марљивост, опремљеност и обученост оцењујем са: врло добро!“, оценио је
Вучић приказ спремности војске и полиције.

Одговоран за припрему, организовање и извођење приказа способности
војске и полиције био је командант Копнене војске генерал-потпуковник
Милосав Симовић, а командант приказа био је бригадни генерал Владета
Балтић.

Парада, која је трајала око сат и по времена, почела је падобранским

десантом, који су извели припадници Специјалне бригаде Војске Србије.

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.

Подељена ауто седишта за децу
У Градској кући у Нишу данас су подељена ауто седишта за децу рођену
2018.године чији су родитељи конкурисали у оквиру пројекта Града Ниша.
Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша раније је расписао ја
вни позив за доделу бесплатних дечјих ауто-седишта,а биће укупно
подељено 477 седишта.
Право да конкуришу имали су родитељи деце рођене прошле године,
уколико су пријављени на територији града и имају возило у власништву.
“Град Ниш је из средстава савета за безбедност саобраћаја обезбедио два
милиона динара и за та средства су купљена седишта”, рекао је Игор
Војиновић, градски већник за саобраћај.
Представници Агенције за безбедност у саобраћају презентовали су
родитељима начин на који се употребљавају седишта и указали на све
бенефите употребе оваквих сигурносних седишта у саобраћају.

ПРИЈЕМ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ ИЗ
НИША И БЕОГРАДА У ГРАДСКОЈ
КУЋИ
У Градској кући данас је одржан пријем за учинике ЕТШ Мија Станимировић
из Ниша и Гимназије Креативно перо из Београда који су у посети својим
вршњацима из Ниша.
Ученике и њихове наставнике примио је Градоначелник Ниша Дарко
Булатовић који им је пожелео добродошлицу у наш град и поручио да је
повод за ово окупљање прави пример како треба сарађивати са младима и
помагати им у њиховим акцијама.
”Овај Град итекако препознаје младе људе, најбоље ђаке, најбоље студенте…
стипендира их, награђује, промовише, подржава њихове пројекте….јер на
образовању и науци почива свако развијено друштво и без паметних и
школованих младих људи нема будућности за једну заједницу. И то ћемо
радити и у будућности.” – рекао је Булатовић.
Поред дружења, упознавања и размене искустава између ученика и
наставника две пријатељске образовне институције, повод за ову ученичку
размену је и екологија и заштита средине у којој живимо, па су ђаци и једне и
друге школе у дворишту ЕТШ Мија Станимировић засадили и саднице
пријатељства, како би промовисали значај заштите животне средине у сусрет
обележавању Дана планете Земље.
Иначе, ученичка размена две школе организована је на иницијативу
Организација Нађи Раула у сарадњи са Канцеларијом за младе Града Ниша, а
уз подршку и помоћ Града Ниша и Јавно комуналног предузећа Медијана

ДОДЕЉЕНЕ
СПОМЕНИЦЕ
БИВШИМ
И
САДАШЊИМ
ПРИПАДНИЦИМА
63.
ПАДОБРАНСКЕ БРИГАДЕ
Славна 63. падобранска херојска бригада постала је симбол отпора НАТО
агресији и не само њој. Где год и кад год је било тешко ту су били
падобранци из 63. падобранске бригаде. Мало земаља може да се похвали
таквим јунацима и таквом јединицом. Непрекинута традиција 63. је нешто
што се у војсци познаје, веома цени и нешто на шта је читав српски народ
веома поносан – изјавио је министар одбране Александар Вулин на уручењу
војних споменица припадницима некадашње 63. падобранске бригаде
поводом 20 година одбране од НАТО агресије на СР Југославију.
На свечаности, одржаној у нишком Дому Војске, војне споменице породицама
погинулих припадника 63. падобранске бригаде уручио је министар одбране
Александар Вулин, а премештеним припадницима те бригаде начелник
Генералштаба Војске Србије генерал-потпуковник Милан Мојсиловић.
Пензионисаним припадницима бригаде војно признање уручио је заменик
команданта Здружене оперативне команде генерал-мајор Илија Тодоров, а
припадницима 63. падобранског батаљона признање је уручио командант
Специјалне бригаде бригадни генерал Мирослав Талијан.
Истичући да је Србија поносна на сваког свог официра и војника, министар
Вулин је рекао да „сви који су учествовали у одбрани од НАТО агресије
заслужују нашу пажњу и поштовање. Они који су убијени у НАТО агресији
заслужују да их се сећамо и да њихове породице знају да је држава ту и да
брине о сваком од њих“.
”Србија се поноси сваким војником, сваким официром, сваким полицајцем,
свима онима који су одбранили и очували земљу. Уосталом, ко може да каже
где престаје народ, а где почиње војска. Били смо једно и остаћемо једно.
Зато смо слободни” – поручио је министар Вулин.
Kомандант Специјалне бригаде Копнене војске бригадни генерал Мирослав
Талијан посебно је истакао отпор нашег народа и успех борбених операција

наше Војске, а нарочито њених елитних састава – 72. специјалне и 63.
падобранске бригаде.
Заменик команданта Здружене оперативне команде и ратни командант 63.
падобранске бригаде генерал-мајор Илија Тодоров рекао је да је војна
споменица коју су добили припадници 63. падобранске бригаде још један
доказ да се о њима мисли. Посебно је битно, нагласио је генерал Тодоров, да
се погинули припадници јединице не забораве, као ни њихове породице и
они који су били рањени.
Свечаности у нишком Дому Војске присуствовали су и државни секретар
Александар Живковић,, Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и Епископ
нишке епархије Владика Арсеније.

