Отворен ЕУ инфо кутак
У Нишу је у присуству шефа делегације ЕУ у Србији Мајкла Девенпорта
отворен ЕУ инфо кутак.После отварања ове канцеларије у којој ће грађани
моћи да добију све информације везане за пут Србије ка ЕУ у Официрском
дому је отворена изложба “ЕУ и Србија на делу-15 година подршке”.
„Веома је важно да у нашем граду имамо доступна Еу инфо кутак који ће
понудити одговоре на питања везана за ЕУ, пружати помоћ у проналажењу
информација и упутстава о приступу програмима и фондовима Европске
уније.
Наравно и једна овако лепа изложба има задатак да упозна грађана Ниша са
поступним напретком Србије ка Европи,али и да покаже да што би један
пројекат рекао “Растемо заједно” и заједно корачамо ка остварењу
стратешки важног циља наше земље“ рекао је градоначелник Ниша проф.др
Зоран Перишић приликом отварања изложбе.
Наша земља је донела такође веома важну одлуку – а то је да опредељеност
и интеграција ка ЕУ буде највиши стратешки циљ,који подразумева и
реформе и жељу да се континуирано ради на повећању степена регионалне
сарадње.
Важно је рећи да уз себе имамо и Делегацију ЕУ у Србији која пружа
подршку у сваком сегмент нашег пута ка Европској унији.

Пријем за амбасадора Белгије
У Градској кући приређен је пријем за његову екселенцију амбасадора
Белгије у Србији Леа Даса.Током срдачног и пријатељског разговора речено
је да ће Белгија и њене међународне институције помоћи Србији у процесу
придруживања ЕУ.Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић је са
амбасадором договорио да ће се унапредити сарадња малих и средњих
предузећа две државе, како би се српско тржиште приближило европском.

Нови асфалт у улици Димитрија
Туцовића
Радови у улици Димитрија Туцовића завршавају се сутра, а градоначелник
проф.др Зоран Перишић обишао је финалне радове.
„Радове на улици комплетно су финансирали Путеви Србије, а вредност
радова је око 20 милиона динара. На улици су урађене обе коловозне траке, а
ивичњаци, сливници и све што је било потребно је замењено. Рок за
извођење био је три месеца, а завршено је доста раније. За град је ово јако
битно, јер је у питању један од најоптерећенијих праваца, ту је Железничка
станица, а има и делова индустрије града. Ова улица, осим тога што је један
од улаза у град, често у јутарњим и поподневним сатима има велико
оптерећење“, рекао је Перишић и додао да ће радници током ноћи
обележити ову улицу, коју ће грађани већ од сутра моћи најнормалније да
користе.

Отворена изложба “Поглед на
Мађарску”
У здању Официрског дома у Нишу у присуству амбасадора Мађарске у Србији
Атиле Пинтера отворена је изложба под називом„Поглед на Мађарску“.
Уз кратак преглед основних географских, демографских, административних
података, изложба посетиоце упознаје са битним догађајима из историје, од
насељавања Мађара у Европи све до најновије историје данашње државе.
За разлику од неких других суседних држава које су настале распадом
бивше Југославије, ми са Мађарском немамо спорова попут граничних
спорова или проблеме сукцесије, или процесуирања ратних злочина.
Сарадња и у области културе и спорта је веома добра , а отварање ове
изложбе је потврда ове констатације.

Изложба нас упознаје и са природним карактеристикама и специфичностима
као што су лековите и термалне бање која су у богатој туристичкој понуди, са
значајним личностима из науке и њиховим достигнућима, са спортским
резултатима по чему је ова земља позната.
На основу изложеног може се стећи слика о уметничком стваралаштву, о
најчувенијим писцима, сликарима и музичарима, о народној радиности и
међународно признатој баштини по којој је ова земља позната.

Три нова лекара за бољи третман
пацијената
После писања појединих медија да у амбуланти у згради
некадашњег”Ангропромета” један лекар ради дневно са 1800
пацијената,реагавао је градоначелник Ниша и Министарство здравља па ће
проблем бити експресно решен.
Град Ниш издвојиће око 2,4 милиона динара до краја године за потребе
упошљавања троје лекара у Заводу за здравствену заштиту радника у
Нишу,како би се нормализовао рад у амбулантама овог завода у којима има и
преко 5000 здравствених картона по амбуланти.
То практично значи да ће се од сутра у амбулантама радити у две смене
чиме
ће
знатно
бити
олакшана
процедура
прегледа
пацијената.Министраство здравља припрема и нови кадровски план па ће
његовом имплементацијом и мерама које предузима град ситуација бити
знатно боља за пацијенте овог завода.
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић данас је посетио ову
амбуланту и на лицу места разговарао са запосленима и пацијентима.Он је
истакао да примарно здравство у Нишу генерално има проблем са мањком
кадрова.
“Ово није проблем који је настао неадекватним радом особља. Проблем везан
за примарно здравство у Нишу не настаје преко ноћи, али мора да се решава
буквално за то време. Имам добар контакт у Министарству здравља и
трудићу се да све потребе града буду адекватно сагледане и да се проблем

дугорочно реши”, рекао jе градоначелник.
У амбуланти “Ангропромет” имају и лабораторију, а раде и неуропсихијатар и
интерниста. За општег лекара који се заказује преко кол центра чека се око 5
до 6 дана, а пацијенти контролу могу да закажу и на шалтеру. Хитне
случајеве примају без заказивања.

Дан победе над фашизмом
Поводом Дана победе над фашизмом делегације града и удружења грађана
положиле су венце на споменик ослободиоцима.Градоначелник Ниша проф
.др Зоран Перишић рекао је да је „ово уједно и дан храбрости и славе свих
народа који су дали свој допринос борби против нацизма,као највеће
идеолошке претње која се појавила у новијој историји.
Значајну улогу у победи над фашизмом имао је и наш народ са хиљадама
бораца који су свој живот дали за слободу и поштовање људског
достојанства.
Србија данас чврсто заступа принципе мирољубиве сарадње и доследно се
залаже за толеранцију и сарадњу са осталим државама Балкана, али и
доприноси укупним напорима за постизање глобалне стабилности у свету.
Задатак нове генерације је јачање традиције пријатељства, сарадње и
братства са свим народима који заједно са нама обележавају празник
победе“ рекао је градоначелник.
9. мај је Дан победе над фашизмом али и Дан Европе .
9. маја 1950. године, Роберт Шуман је представио свој предлог креирања
организоване Европе. Овај предлог, познатији као „Шуманова декларација,
сматра се почетком креације онога што је данас познато као Европска унија
јер је увод у Монтанску унију.

НИС помаже развој локалних
заједница у оквиру програма „
Заједници заједно“
Компанија НИС расписала је јавни конкурс „Заједници заједно“ који траје до
31. маја, а чији је главни циљ подршка пројектима локалних заједница у
којима компанија послује. Споразуми којe je НИС ове године потписао са
Београдом, Новим Садом, Чачком, Нишом, Панчевом, Зрењанином, Кикиндом,
Кањижом, Србобраном, Житиштем и Новим Бечејом омогућавају
непрофитним установама и институцијама са ових територија да конкуришу
са пројектима из области спорта, културе, науке и заштите животне средине.
За подршку пројектима НИС је издвојио више од 110 милиона динара, а о
њиховом избору одлучиваће комисија, коју чине представници НИС-а,
локалних самоуправа, као и угледне личности из локалних заједница.
НИС већ осму годину заредом помаже градове и општине широм Србије кроз
програм „Заједници заједно“, а до сада је у развој локалних заједница,
уложено 800 милиона динара и подржано око 760 пројеката. На овај начин
НИС учвршћује партнерске односе са локалном заједницом и потврђује да ни
у време сложених услова за пословање не одустаје од друштвене
одговорности као свог стратешког опредељења.
Сви услови и пропозиције јавног конкурса могу се наћи на сајту
www.zajednicizajedno.nis.eu.

Презентовано идејно решење
Торња на нишком аеродрому
Данас је у просторијама ЈП ,,Аеродрома Ниш“ реализован радни састанак са
Аеродромском контролом летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд
поводом изградње Торња на комплексу аеродрома Ниш.
Аеродромском контролом летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд је
презентовала идејно решење Торња на основу којег ће бити израђен

урбанистички пројекат који ће се односитибна изградњу Торња на
прецизираној локацији од 2hа земље на комплексу Аеродрома Ниш.
Састанку су присуствовали Представници Аеродромске контроле летења
SMATSA доо Београд директор , Радојица Ровчанин и градоначелник Ниша
проф.др. Зоран Перишић.
Подсећања ради, 29.јануара 2016.године у просторијама аеродрома
реализован је састанак на којем је представљен усвојени План детаљне
регулације комплекса Аеродрома Ниш на коме се налази планирана локација
будућег Торња АКЛ Ниш.
Тада су и дефинисани планови и услови за изградњу Торња на комплексу
Аеродрома Ниш

Обавештење
Радници бивших друштвених предузећа која се воде на списку девастираних
, а који су поднели захтеве Центру за социјални рад могу од данас у 13
часова да подигну једнократну новчану помоћ у износу од 10 000 динара на
шалтерима Поштанске штедионице.
Списак девастираних бивших друштвених предузећа чија су седишта на
територији Града Ниша:
AD za proizvodnju i promet modela i proizvoda od drveta “MINMODEL”- NIŠ – u stečaju
AD ZA PROIZVODNjU I PROMET ODLIVAKA LIVMIN- U STEČAJU
AD za proizvodnju i promet odlivaka MINOM
AD ZA PROIZVODNjU, UNUTRAŠNjU I SPOLjNU TRGOVINU KVALITET – U STEČAJU
Akcionarsko društvo “VULKAN”, Industrija gume
AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA PUMPI JASTREBAC NIŠ
D.P. “CENTROTURIST-NIŠ”
DOO Mašinska industrija Niš Holding Ko. Niš- u stečaju
DOO ZA NAMENSKU TV TEHNIKU EI-7.OKTOBAR – U STEČAJU
DP za proizvodnju i promet na veliko i malo stokom i stočnim proizvodima “STOKOIMPEKS” izvoz uvoz
Društveno preduzeće OGREV
Društveno preduzeće OTVORENI TRŽNI CENTAR
Društveno preduzeće PREVOZ
Društveno preduzeće za izvođenje termotehničkih instalacija MONTER-TERMOMONT
DRUŠTVENO PREDUZEĆE ZA METALOPRERADJIVAČKU DELATNOST MONTER-METALMONT
DRUŠTVENO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA I STOLARIJE INIS NIŠ, IVANA MILUTINOVIĆA 30 – U STEČAJU
Društveno trgovinsko preduzeće “INVEST”
DRUŠTVO NITEKS KOMERC DOO – U STEČAJU
Društvo sa ograničenom odgovornošću “EI-TELEVIZIJA”
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I PROMET TEKSTILNIH PROIZVODA TRIKO NIŠ
EI “SASTAVNI DELOVI” d.o.o.
EI AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU RENDGEN APARATA UREĐAJA I PRIBORA EI JUGORENDGEN NIŠ
EI APARATI ZA DOMAĆINSTVO DOO NIŠ (GRAD) – U STEČAJU
EI DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU KOLOR KATODNIH CEVI I DRUGIH ELEKTRONSKIH KOMPONENATA I SISTEMA EI-KKC NIŠ, SVETOG CARA KONSTANTINA 80-84 – U STEČAJU
EI ELEKTRONSKE CEVI DOO
Ei Fabrika mašinskih delova d.o.o.
EI HOLDING CO DOO FABRIKA ZA IZRADU PLASTIČNIH DELOVA EI ALPLAST – U STEČAJU
EI Holding korporacija ad Niš
Ei Holding korporacija Niš društvo sa ograničenom odgovornošću za izradu mehanike EI “Čegar”d.o.o. Niš
EI HOLDING-CO DOO ZA PROIZVODNjU METALNIH PROIZVODA I GALVANIZACIJU METAL – U STEČAJU

Ei Industrijska elektronika d.o.o.
EI Komerc doo Niš
EI Komponente d.o.o.
EI POLUPROVODNICI DOO u stečaju
Ei Profesionalna elektronika d.o.o.
Ei Računari d.o.o.
ELEKTRONSKA INDUSTRIJA-ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI INSTITUT DOO – U STEČAJU
ELEKTRONSKA INDUSTRIJA-ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI INSTITUT DOO NIŠ – U STEČAJU
Građevinsko preduzeće “GRAĐEVINAR” d.o.o. u stečaju
INDUSTRIJA TEKSTILA NITEKS DOO U STEČAJU
IZDAVAČKO GRAFIČKO PREDUZEĆE PROSVETA AD – U STEČAJU
MIN HOLDING CO AD ZA PROIZVODNjU OPREME ZA POSTROJENjA ZA ZAŠTITU ČOVEKOVE SREDINE I OKOLINE PROGRES – U STEČAJU
MIN HOLDING CO AD ZA PROIZVODNjU UREĐAJA I OPREME OMIN – U STEČAJU
MIN HOLDING CO AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU OPREME ZA POSTROJENJA ZA ZAŠTITU ČOVEKOVE SREDINE I OKOLINE PROGRES NIŠ
MIN HOLDING CO PREDUZEĆE ZA IZVOĐENjE SVIH VRSTA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA IZGRADNjA AD – U STEČAJU.
MIN HOLDING CO. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA OPRAVKU I REMONT MAŠINA, ALATA I UREĐAJA, PROIZVODNJU, PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE JEDINSTVO NIŠ
MIN Holding Co. INŽENjERING a.d.
MIN HOLDING-CO AD ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALO MINKOMERC -U STEČAJU
MIN LOKOMOTIVA AD ZA REMONT I PROIZVODNjU ŠINSKIH VOZILA – U STEČAJU
MIN SPECIJALNA VOZILA AD
MIN VAGONKA AD ZA PROIZVODNjU I REMONT ŠINSKIH VOZILA I DRUGE OPREME – U STEČAJU
NIŠPROJEKT
POLjOPRIVREDNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT NIŠ DRUŠTVENO PREDUZEĆE ZA POLjOPRIVREDNU PROIZVODNjU, PRERADU I PROMET NA VELIKO I MALO – U STEČAJU
PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM METALAC
PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM VUK KARADŽIĆ, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU KLIMA UREDJAJA EI KLIMA UREDJAJI DOO
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU KLIMA UREDJAJA EI KLIMA UREDJAJI DOO NIŠ
Preduzeće za proizvodnju muške obuće i galanterije “HOD” doo
Preduzeće za trgovinu na veliko i malo “DUVANPROMET” D.O.O.
RAČUNARI – IMPEKS d.o.o. preduzeće za projektovanje, inženjering, proizvodnju, trgovinu i spoljnotrgovinsko poslovanje
SRBIJATRANS DOO
Trgovinsko preduzeće OGREVINVEST
VP JUŽNA MORAVA AD – U STEČAJU

Отворен Сајам стрипа “Нифест”
Сајам стрипа “Нифест” отворен је на Нишком сајмишту и трајаће до 8.маја.
Отварању је присуствовао и градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић.
Осим продаје стрипова, биће представљена вредна стрип издања, биће
одржане и тематске трибине, предавања и радионице и изложбе
оригиналних радова стрип аутора. Како најављују организатори, очекује се
учешће запаженог броја стрип издавача, угледних стрип аутора из
Француске и репрезентативних стваралаца из наше земље. Као пратећа
манифестација у Галерији Нишког културног центра биће отворена прва
фестивалска изложба оригиналних радова стрип аутора Жељка Пахека.
Трећи фестивал стрипа у Нишу организује Удружење љубитеља стрипа
“Бранко Плавшић” у сарадњи са Општином Пантелеј.

