ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ СВЕТИ ЦАР
КОНСТАНТИН И ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА
У Нишу су данас свечано уручена признања добитницима награде „Свети цар
Константин и царица Јелена“ намењене најуспешнијим привредним
колективима у седам кат
Први добитници новоустановљеног јавног признања које додељује Град Ниш,
за пословне резултате остварене у 2017. години су компаније Филип Морис,
Леони, Џонсон електрик, Моником и Визус у категоријама најбољих
привредних друштава, послодаваца и извозника. Награда за најбољег
почетника у пословању додељена је старт ап фирми „Фјучер риалити
систем“, док је награда за друштвено одговорно пословање припала Клубу
привредника „Наисус“. Истовремено, Универзитет у Нишу награђен је за
допринос локалном економском развоју.
Награде добитницима, на свечаности организованој на нишком
Универзитету, уручио је Градоначелник Ниша Дарко Булатовић који је
истакао да Град на овај начин жели да се захвали најбољим компанија,
предузетницима и институцијама, које су дале немерљив допринос
позиционирању Града Ниша на мапи Србије као снажног регионалног
центра, али и кao идеалне позиције за нове инвестиције.
”Награду «Свети
Цар Константин и Царица Јелена», именовали смо према самим
заштитницима Града Ниша и увели је са намером да постане престижно
признање за најуспешније компаније које доприносе локалном економском
развоју и унапређењу индекса пословне климе нашег града” рекао је
Градоначелник Булатовић и нагласио да су ”начин рада и сарадње са
инвеститорима, искуства постојећих инвеститора и начин промоције и
валоризације потенцијала града, као што су – јак Универзитет у Нишу,
индустријска традиција, постојање инфраструктуре у граду, повезаност
града са европским и балканским путним правцима, као и стручни и
квалификовани људски ресурси – јасна су порука да је Ниш град будућности!
Да подсетимо, одлуку о додели ове награде донела је комисија за
доделу признања коју су чинили највиши представници Града, Канцеларије
за локални економски развој, Регионалне привредне коморе, Привредно-

економског савета и Друштва економиста Ниша, уз пуно уважавање
предлога релевантиних организација и институција као што су Хелп, Енека,
Национална служба за запошљавање, Кластер напредних технологија, Дели
простор и Старт-ап центар”.

Позив за достављање експоната
за изложбу “Ниш – град
електронике кроз време”
У Официрском дому у Нишу ће, у оквиру 4. Форума напредних технологија од
6. до 9. новембра, и ове године бити постављена изложба старих производа
Електронске индустрије у Нишу под називом “Ниш – град електронике кроз
време”.
Овим поводом, Удружење за неговање индустријске баштине и промоцију
напредних технологија и Удружење стваралаца Ниш позива све оне који
имају старе апарате/уређаје произведене у ЕИ Ниш да се јаве и придруже их
изложбеним експонатима.
Сви заинтересовани за учешће у овој сабирној акцији електронских –
електротехничких апарата и рачунарских уређаја који су прозведени
почетком друге половине прошлог века могу се за додатне информације
јавити Организационом одбору изложбе којим руководи проф. др Братислав
Миловановић на мејл адресу батам@поглед.нет, или на телефон 063 400 080
и донети у седиште Центра у Нишу Универзитета Сингидунум (Николе
Пашића 28).
Власници могу своје производе уступити само за изложбу у време трајања 4.
Форума НТ или трајно оставити (донирати) организаторима Форума и
Удружењу, јер се стална изложба између два Форума засада налази у
просторијума Сингидунум Универзитета (Центар у Нишу) са циљем да се у
блиској будућности створе услови за оснивање и отварање музеја
индустријске баштине у оквиру Научно технолошког парка у Нишу.

Овим се захваљујемо свим учесницима сабирне акције уверени да ће
реализација ове акције допринети да сачувамо од забоправа изузетне
резултате нишких инжењера и техничара из прошлог века и инспирисати
младе људе за нове домете са циљем да Ниш постане светски признати
центар напредних технологија.
Удружење за неговање индустријске баштине и промоцију напредних
технологија (инбастина@гмаил.цом)
Организациони одбор изложбе “Ниш – град електронике кроз време”.

Мултисекторска сарадња
борби против дрога

у

У сарадњи са Канцеларијом за борбу против дрога Владе Републике Србије у
Градској кући у Нишу организован је мултисекторски састанак за
територију Нишавског округа.
На састанку су представници Удружења „Излазак“ представили трогодишњи
регионални пројекат „Бирам Опоравак“ који ће до краја 2019. године бити
реализован у БиХ, Србији и Црној Гори, а у партнерству са Светском
федерацијом против дрога .
Пројекат се реализује са циљем да се унапреде сервиси за особе с проблемом
зависности, са акцентом на особе из мањих средина, као и да се повежу сви
актери унутар заједнице, кроз мултисекторску сарадњу и умрежавање, како
би се особа у процесу опоравка од зависности заједничким напорима
подржала и довела на место њеног максималног потенцијала.
Један од циљева је да се мотивишу институције које немају директан контакт
са зависницима да се на неки начин укључе и промовишу бесплатну и
ананонимну телефонску линију – кроз летке и плакате.
Важно је да сви препознају зависност као болест која је још увек веома

стигматизована и људи се тешко, због стида и негирања, одлучују да
потраже помоћ у званичним институцијама, што је нарочито видљиво у
мањим срединама гђе се сви познају.
Као једна од главних активности пројекта, успостављена је бесплатна и
анонимна телефонска линија,веб страница и бесплатно саветовалиште за
проблематику злоупотребе дрога.
Такође, представници Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике
Србије говорили су о важности мултисекторске сарадње као и о улози и
надлежностима Канцеларије.

РАСПРАВА
МЕДИЈА

О

ФИНАНСИРАЊУ

Помоћница министра културе и информисања Славица Трифуновић изјавила
је на састанку са представницима Града Ниша и директорима, главним
уредницима и новинарима нишких медија да је то Министарство ове године
издвојило за осам конкурса за суфинансирање медијских пројеката укупно
275 милиона динара, оценивши да се ради о “скромним средствима” с
обзиром на то да у Србији постоји око 2.300 медија.
Она је нагласила да је разлог за то, велико издвајање за буџетско
финансирање јавних сервиса који се, поред таксе, великим делом
финансирају средствима државе.
“Ове године је то било четири милијарде динара”, рекла је Трифуновић уз
напомену да је државна политика таква да су они на врху листе приоритета
када је реч о остваривању јавног интереса у сфери јавног информисања, а
због слабе економске снаге нашег становништва које не може да издваја
више за таксу од садашњег износа.

“Трудићемо се да за наредну годину обезбедимо што више пара за медије,
али то неће обезбедити стабилно и дугорочно финансирање локалних и
регионалних медија, који су, евидентно, веома важни у области јавног
информисања, иако то закон не препознаје у довољној мери”, истакла је
Трифуновић.
“Главна брига око финансијске подршке локалним и регионалним медијима,
остаје на локалним самоуправама”, рекла је Трифуновић.
Према њеним речима, Министарство културе и информисања је протеклих
година путем конкурса за пројектно суфинансирање медија у Нишу издвојило
51,2 милиона динара.
“Највише средстава добили су Сити радио, преко седам милиона динара и
Јужне вести, више од три милиона динара”, рекла је помоћница министра
културе и информисања.
Она је подсетила да је Министарство започело измену Правилника о
пројектном суфинансирању медија јер се испоставило да је потребна већа
транспарентност и праведнија процедура код конкурсног суфинансирања.
Измене правиллника, додала је, требало би да буду завршене до наредне
конкурсне процедуре.
Начелник нишке Градске управе Љубиша Јанић рекао је на састанку у
Градској кући да је од 2015. до сада Град Ниш издвојио из буџета за
суфинансирање медијских пројеката 191 милион динара и најавио да сума
намењена медијима наредне године не би требало да буде мања од 60
милиона динара.
На састанку је предложено, такође, да Град Ниш, по угледу на Министарство,
распише посебне конкурсе за телевизијске, радијске, новинске пројекте и
пројекте осталих медијских кућа, сразмерно различитој висини трошкова
производње медијских садржаја. Поред тога, предложено је да се медијски
конкурси убудуће расписују што раније, почетком године, како би било
довољно времена за њихову реализацију, а самим тим и за остваривање
јавног интереса у овој области, у што већој мери.

ЗАЈЕДНИЧКИ
ПРОТИВ
ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА
У градској кући у Нишу одржан је први састанак представника двадесетак
општина и градова са подручја југоисточне Србије, из слива Јужне Мораве са
челницима Министарства државне управе и локалне самоуправе,
Канцеларије за управљање јавним улагањима и Канцеларије УНДП у
Београду.
Циљ састанка је, како је истакнуто, упознавањe са иницијативом за
удруживање и бољу сарадњу локалних самоуправа са овог подручја у
ситуацијама природних непогода и ванредних ситуација, са посебним
акцентом на превентивно деловање како би таквих ситуација било што
мање.
Према речима државног секретара у Министарству државне управе Ивана
Бошњака, у пракси се показало да је неопходно поново успоставити систем
сличан систему Цивилне заштите који је одлично функционисао у
некадашњој СФРЈ и по коме су и многе западне земље успоставиле своје
системе одбране од ванредних ситуација. Бошњак је нагласио да је потребно
створити систем у коме ће општине и градови искористити и удружити све
своје капацитете и заједнички, координисано, радити пре свега на
превентиви, било да су у питању чишћења и уређења водотокова, шумских
путева за гашење пожара и сличне активности, јер поплаве, пожари,
земљотреси и све друге стихије не познају административне границе, па зато
и у њиховом предупређивању треба деловати заједнички.
Заменик директора Канцеларије за управљање јавним улагањима,
некадашње Канцеларије за обнову, Сандра Недељковић истакла је да је
штета од природних и других катастрофа најмање десет пута скупља од
новца који је потребно уложити у спречавање тих појава. Сви недостаци
наше земље у ванредним ситуацијама набоље су се видели у поплавама
2014. године и зато Канцеларија и ресорно министарство и инсистирају на

удруживању и заједничком раду у превенцији оваквих догађаја, којих ће,
како је рекла, због климатских промена бити сигурно све више.
До сада је, под окриљем Сталне конферениције градова и општина већ
формирано неколико удружења територијално одређених сливовима река, па
су се тако већ удружиле општине и градови из слива Западне Мораве, Дрине,
Дунава, Колубаре, а покренуте су и сличне иницијативе у сливу Велике
Мораве, Тимока и у Војводини.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић нагласио је да Град Ниш подржава
ову иницијативу и да је спреман да, као највећи град на овом подручју и град
кроз који протичу две највеће реке у овом делу Србије, Нишава и Јужна
Морава, све своје капацитете стави на располагање и суседним општинама,
јер се, како је рекао, од природних катастрофа ниједна општина не може
сама ни заштитити ни одбранити и да је сарадња у тој области од
неизрециве важности.
Сличну оцену је изнео и председник општине Гаџин Хан Саша Ђорђевић, који
је на челу Одбора за деловање у ванредним ситуацијама СКГО. Он је рекао да
је сарадња малих општина које немају велике техничке, материјалне и
капацитете у људству са већим општинама и градовима просто неопходна, и
нагласио да очекује да ће се овом процесу прикључити свих тридесетак
општина и градова са овог подручја, јер је то једноставно у интересу свих.
О овој Иницијативи, у наредним месецима, треба да се изјасне Скупштине
свих општина и градова са подручја слива Јужне Мораве, а званично
потписивање Протокола о удруживању најављено је за средину фебруара.
Град домаћин тог скупа, како је договорено, биће Град Лесковац.

ПОЧЕЛЕ 44. НИШКЕ МУЗИЧКЕ

СВЕЧАНОСТИ
Наступом Нишког Симфонијског оркестра под диригентском палицом
Свилена Симеонова и виртуоза на виолини Мариа Хосела, синоћ су отворене
44. Нишке музичке свечаности – НИМУС.
Прве фестивалске вечери на програму су била дела Бетовена, Маскањија,
Росинија и наравно, Паганинија, који је и омиљени аутор чувеног аустријског
виолинисте бугарског порекла.
Фестивал су свечано отворили уметнички директор овогодишњег НИМУС-а и
директор Нишког симфонијског оркестра Светозар Везенковић и Секретар
градског Секретаријата за културу и информисање Небојша Стевановић, који
су истакли да су Нишке музичке свечаности већ готово пола века један од
културних симбола Ниша и Нишлија, који су, управо захваљујући једном
оваквом фестивалу, имали прилику да угосте нека од највећих имена светске
музичке сцене.
Иначе, овогодишњи НИМУС трајаће до 7. новембра. Поред синоћњег, публика
ће имати прилику да ужива у још осам концерата, а између осталих,
наступиће и квартет Креативо, трио Аура, пијаниста Виктор Радић, а за мало
другачије звуке задужени су Биљана Крстић и група Бистрик, нишки хор
Учитељска Лира са омажом преминулом професору Јовици Гавриловићу,
шпански Џез квартет ‘’St Fusion’’ и градски камерни оркестар Шлезингер из
Крагујевца.
Последње вече НИМУС-а, по традицији, припада Нишком симфонијском
оркестру , за ту прилику специјално појачаном чувеном руском
пијанисткињом Златом Чочиевом.

НИС улаже 5 милиона динара у
реализацију три пројекта из
Ниша
У оквиру програма „Заједници заједно 2018“ компанија НИС подржала је
укупно 26 пројеката чијом ће се реализацијом значајно унапредити квалитет
живота и рада грађана у 12 градова и општина широм Србије. Резултати
одабраних
пројеката
објављени
су
на
веб
страници
http://zajednicizajedno.nis.eu, као и на сајтовима локалних самоуправa.
Компанија је ове године определила фонд од 114,5 милиона динара за
реализацију пројеката од капиталног значаја за развој заједница. И ове
године, НИС је подржао пројекте чији је циљ побољшање квалитета живота
грађана локалних заједница. Одабрани пројекти су из области образовања,
спорта, културе, екологије, јавног здравља и социјалне заштите. У Нишу,
подржана су три пројекта за чију је реализацију предвиђено укупно 5
милиона динара. Реч је о пројектима којима су конкурисали Дом здравља
Ниш, Народно позориште и Позориште лутака.
Одлуку о приоритетним областима дефинисали су представници локалних
самоуправа, који су позивали установе и удружења из својих градова или
општина, које се тим областима баве, да пријаве пројекте од дугорочног
значаја за развој њихове заједнице. Коначну одлуку о пројектима који су
подржани, донела је комисија коју чине представници компаније НИС и 12
локалних заједница.
Програм друштвене одговорности „Заједници заједно“ један је од
најзначајнијих пројеката НИС-а који се успешно спроводи већ 10 година у
сарадњи са локалним заједницама у Србији. Током тог периода реализовано
је преко 900 пројеката вредних више од милијарду динара, а који су значајно
унапредили живот грађана у заједницама у којима компанија послује –
Београд, Нови Сад, Ниш, Чачак, Панчево, Кикинда, Зрењанин, Кањижа,
Србобран, Житиште и Нови Бечеј. Од ове године програму се прикључио и
град Пожаревац, чиме је НИС наставио да проширује круг партнерских
заједница у Србији.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ ПОДРЖАНИ У НИШУ :
1. Дом здравља Ниш

2.500.000,00 дин.

Адаптација просторија заменом прозора, подних облога, кречењем
просторија и постављањем енергетски ефикасне расвете у здравственој
станици Расадник Дома здравља Ниш, у циљу унапређења услова рада и
безбедности пацијената и запослених.
2. Народно позориште Ниш

1.472.300,00 дин.

Обнова подних подлога равнањем и поставком нових теписона у
унутрашњости зграде Позоришта са циљем унапређења услова рада и
боравка у позоришту.
3. Позориште лутака Ниш

1.027.700,00 дин.

Адаптација 4 санитарна чвора у приземљу зграде Позоришта односно замена
санитарне опреме и галантерије, водоводних и канализационих инсталација
у 4 предпростора, 7 кабина и 1 туш кабина са циљем унапређења хигијенских
услова за децу посетиоце позоришта.

Град Ниш на 63.Сајму књига у
Београду
На 63.београдском сајму књига данас се представио Град Ниш.
На свечаности у сали ,”Бранко Миљковић” присутне је поздравио заменик
градоначелника проф.др Милош Банђур који је истакао важност наступа
нишких књижевника на најзначајнијој књижевној манифестацији у земљи.

Поред штанда града Ниша ,публици се представила и Епархија нишка ,а
његово преосвештенство владика нишки Арсеније говорио је на промоцији
капиталног дела сабраних рукописа светог Јована Златустог.
Овакав наступ издавача и
књижевника из Ниша значи и велики повратак на културну сцену Србије,
после низа година у којима је Ниш био неадекватно присутан како на сајму
књига у Београду, тако и на издавачкој сцени Србије.
Током ранијих деценија велики
углед су уживале нишке издавачке куће као што су „Градина“ и „Просвета“,
а на овогодишњем сајму се представљају следећи нишки издавачи: Нишки
културни центар, Центар за црквене студије, Епархија нишка, Студентски
издавачки центар, Универзитет у Нишу са Филозофским,
Природно-математичким и Уметничким факултетом, Огранком САНУ у Нишу и
Универзитетском библиотеком „Никола Тесла“, приватни издавачи Медивест,
Свитац, Вране, Удружење „Бранко Плавшић“…
Међу учесницима промоција су и
проф. Др Драгиша Бојовић, проф. др Драган Антић, проф. др Ненад Павловић,
мр Јелена Младеновић,
проф. др Снежана Милосављевић-Милић, глумац Дејан Цицмиловић, др
Бранка Драгосавац, Дејан Стојиљковић, Владимир Вучковић, Зоран Пешић
Сигма, Велибор Петковић,
Марија Ранђеловић,
Биљана Вујовић, Јовица Ђурић Мајор,
Љиљана Марковић, Душан Мијајловић Адски, Зоран Вучић, Радомир
Виденовић, Стана Динић Скочајић, Звонко Палански,
Снежана Бојовић, Срђан Савић, Верица Новаков, Дејан Дабић, Зоран Николић,
Зоран Стефановић, Дејан Костић, Милан Илић…
Такође, на саjму учествуjу и значајне књижевне личности из других средина,
сарадници нишких издавача:
Марјан Чакаревић, Енес Халиловић, Звонко Карановић, Гордана Малетић,
Ласло
Блашковић, проф. др Милан Алексић, Жељко Пахек и Игор М. Тохољ.

Форум напредних технологија
Четврти Форум напредних технологија одржаће се у Официрском дому у
Нишу од 6. до 8. новембра. Према речима Михајла Здравковића, градског
већника и председника радног тима овогодишњег форума, циљ ове
манифестције је мапирање Ниша као града напредних технологија.
„Желимо да промовишемо циљеве за које смо се залагали претходних
година, да те циљеве ревидирамо са нашим партнерима и стручњацима кроз
панеле који ће се одржавати сва три дана, као и да привредни субјекти који
послују на територији нашег града виде шта је то што могу да очекују, али и
да ми чујемо од њих шта је то што они раде. Поред тога, желимо да
незапосленима током трећег дана пружимо могућност да пронађу запослење
у компанијама које ће потраживати раднике“, каже Здравковић и додаје како
очекује да компаније у оквиру сајамске поставке прикажу своја најновија
решења и производе, као и да се дефинишу циљеви за наредне године у
области напредних технологија.
Према речима Александра Милићевића, директора Регионалне привредне
коморе Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа, форум еволуира
из године у годину, а у складу са тим се и град отвара у том смеру.
„Долазе нове компаније које развијају нове технологије, а ове године форум
треба да добије национални значај. Томе у прилог говори и чињеница да ће
на отварању форума бити представника републичких органа на највишем
нивоу, а очекујемо да ће их бити и током целе манифестације. Такође,
присуствоваће и представници великих компанија“, каже Милићевић и
додаје да ће на панелима бити доста учесника како из земље, тако и из
иностранства, све у циљу повећаног запошљавања и бољих резултата у
привреди и економији. Поред тога, треба радити и на повећању квалитетне
радне снаге и побољшању конкурентности како би једна компанија која
послује у Нишу била што успешнија, додаје он.
Раст у области напредних технологија огледа се у броју компанија,
повећаном обиму послова и извозу, али неминовно тај раст прати и већи број
запослених, каже Бобан Матић, директор Националне службе за
запошљавање – филијала Ниш.

„Људски ресурси су најбитнији фактор за напредовање у било којој области,
па је из тог разлога саставни део форума и специјализовани сајам
запошљавања. Ту ће на једном месту бити образовне институције Града
Ниша и привреда. Треба видети које су то потребе привреде, какав је
технолошки развој у свету и да ли наш образовни систем може да прати
трендове у напредним технологијама“, прича Матић и додаје да ће компаније
које буду учествовале у форуму показати потребу за кадром који им је
неопходан како би наставили свој раст и развој.
„То је прилика за све незапослене Нишлије, али и оне који већ раде, да
предају молбе жељеним компанијама и да евентуално дођу до посла. Такође,
тог дана ће бити и специјализовани сајам професионалне оријентације на
коме ће учествовати све еминентне школе и факултети са територије нашег
града, који школују кадар способан да се носи са технолошким развојем у
свету“, најављује Матић.
Према његовим речима, Сајам професионалне оријентације прилика је да
ученици завршних разреда основних и средњих школа на једном месту виде
чиме то располаже град, у којим средњим и високим школама, али и
факултетима могу да стекну формално образовање, али оно што је
најбитније – да то своје образовање примене у компанијама које раде у Нишу.
Најбитније је, каже Матић, да млади остану да раде у граду, а да буду
конкурентни на светском тржишту.
На претходна три сајма која су одржана у оквиру Форума напредних
технологија највише су се тражили електронци, машинци, стручњаци из ИТ
сектора и сви они који имају посебне сертификате за посебне вештине и
знања из машинства, електронике и медицине.
Панели који ће се одржавати сва три дана треба да покажу шта су трендови
у области дигитализације, где су Ниш и Србија тренутно позиционирани, али
и да охрабри компаније да користе високотехнолошка решења у свом
пословању.
Форум ће пратити и изложба „Ниш, град електронике кроз време“,
представљање монографије „Ниш – град напредних технологија“, као и
традиционална додела награда у области напредних технологија за
најуспешнију компанију, најбољим студентима и младим предузетницима из
ове облести.
Постхумно ће бити додељена награда за најуспешнијег стручњака у региону
у области напредних технологија професору Горану Ђорђевићу за допринос
развоју напредних технологија.

“Златна рукавица” у Нишу
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је данас председника
Боксерског савеза Србије Ненада Боровчанина поводом 61.”Златне рукавице
“традиционалне боксерске манифестације .После тачно 21.године Ниш ће
бити домаћин боксерског спектакла који је у златно време некадашње
Југославије био прворазредни спортски догађај.
Боксери из 25 држава представиће се Нишлијама у квалификационим
мечевима 28.,29. и 30.новембра и у финалу 1.децембра.
Како је рекао градоначелник Град Ниш ће и логистички и материјално
подржати ову манифестацију дуге традиције .
Сви добитници медаља на турниру биће у конкуренцији за трофеј ,а о
добитнику “Златне рукавице”одлучиће комисија састављена од
прослављених боксера попут Пузовића,браће Качар и Дамира Шкаре.
Цео спектакл биће преношен директно на тв Арена спорт ,а улаз у халу Чаир
биће бесплатан .

