Представљање Града Ниша на
63.Сајму књига у Београду
У Градској кући у Нишу најављен је сајам књига у Београду где ће сутра
књижевној публици бити представљен нишки књижевни опус.
Издавачка и књижевна сцена Ниша се представља на овогодишњем 63.
Међународном сајму књига у Београду као град-гост. Град Ниш ће имати
посебан излагачки штанд у Хали 4 сајма књига, током целог трајања
(21-28.10.2018), а у петак 26-ог, у промотивној сали „Бранко Миљковић“ ће
бити организован целодневни програм у коме ће се представити нишки
аутори и књижевници, издавачи и академска сцена Ниша.
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“.
На самом београдском сајму књига своје штандове ће имати Нишки културни
центар и Епархија Ниша, уз поменути заједнички штанд Града Ниша.

Нови мобилијар у Мраморској
После потписивања меморандума о обезбеђивању оквира за унапређење
положаја Рома,који су потписали градоначелник Ниша и Министарство
грађевинарства ,саобраћаја и инфраструктуре кренула је реализација
програма „Ромактед“,који подразумева промовисање доброг управљања и
оснаживање ромске заједнице на локалном нивоу, а који је подржан од ЕУ
чији је Савет Европе задужен за његово спровођење.
На основу овог програма данас је у делу града где претежно живи ромско
становништво,на употребу предат мобилијар намењен деци .
Ради се о пројекту који је подржала немачка развојна агенција „Гиз“,а
вредност изградње овог дечјег игралишта са неопходним мобилијаром је 10
хиљада евра.
Градска већница Тијана Ђорђевић Илић присутвовала је отварању дечјег
игралишта и истакла да Град Ниш предузима низ акција како би се
унапредио положај Рома који чине значајан део становништва.
Поред програма који се реализују ,постоје и пројекти који су у фази припреме
, а на којима ради специјално оформљени локални тим на нивоу града.
Према њеним речима веома је важно и то,што су у реализацију програма
побољшања друштвеног положаја Рома умрежене све институције које имају
надлежност да се старају о заштити и унапређењу положаја националних
мањина и заједница.
За релаизацију програма „Ромактед“ град Ниш је формирао и мобилни
тим чији ће задатак бити директан рад на терену , кординатор програма на
основу овлашћења градоначелника и члан мобилног тима је Јелена Петрић.
Један од основних циљева овог програма је да кроз оснаживање ромске
заједнице помогну и појединцима да користе своја основна права и
унапређују личне капацитете и вештине.

СВЕЧАНО ДОДЕЉЕНИ УГОВОРИ О
СУБВЕНЦИЈАМА
ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
У оквиру мера Активне политике запошљавања коју заједнички реализују
Град Ниш и Национална служба за запошљавање, у Нишу су данас уручени
Уговори о субвенцијама другој групи предузећа и предузетника у циљу
поспешивања запошљавања и самозапошљавања незапослених, а посебно
категорија оних који због старосне доби или неких других разлога теже
долазе до посла.
На свечаности у Градској кући уговоре о субвенцијама корисницима програма
уручили су Градоначелник Ниша Дарко Булатовић, директор Националне
службе за запошљавање Зоран Мартиновић и директор нишке Филијале ове
службе Бобан Матић.
Програми и мере Активне политике запошљавања су реализовани на основу
Споразума потписаног између Града Ниша и Националне службе за
запошљавање укупне вредности 72.727.000 динара. Oд тог износа, учешће
Града је 40 милиона динара, док је остатак обезбеђен из средстава
Националне службе, а резултат је упошљавање 410 незапослених лица.
Градоначелник Булатовић је истакао да је пре само три године износ који је
Ниш издвајао за ову намену био 5 милиона динара, а данас 40 милиона кроз
неколико различитих Програма. Резултат свих тих мера је, како је рекао, да
данас имамо нешто више од 25 хиљада незапослених, а пре само неколико
година на евиденцији их је било више од 37 000.
”Истовремено са смањењем броја незапослених, расте и број запослених у
Нишу, и то пут којим ћемо ићи и убудуће, јер је борба против незапослености
један од главних циљева политике и градског и државног руководства на
којој истрајавамо”, рекао је Булатовић.
Иначе, по програму мера Активне политике запошљавања предвиђеним
Локалним акционим планом запошљавања Града Ниша за 2018. годину, 118
корисника добило је субвенције по програму за самозапошљавање, 168 за

отварање нових радних места, 30 за стицање практичних знања и 94 по
програму јавних радова.

Додељене
награде“

„

Видовданске

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић уручио је данас у здању
Официрског дома похвалнице и новчане награде ученицима нишких
основних и средњих школа, који су освојили једно од прва три места на
званичним републичким и међународним такмичењима у појединачној
конкуренцији или екипно.
У школској 2017/2018 години укупно 244ученика и 22 екипе
су освојили једно од прва три места на овим такмичењима, од чега
114 ученика основних школа (који су освојили укупно 150 награда) и
17 екипа, и 130 ученика средњих школа (који су освојили 185
награда) и 5 екипа.
За награде за постигнуте резултате, из буџета Града Ниша су
издвојена средства у укупном износу од 3.195.000 динара.
С обзиром на то да се такмичења по календару Министарства просвете,
науке и технолошког развоја одржавају после термина предвиђеног за
доделу „Видовданских награда“, данас је организовано награђивање.
Ове симболичне награде представљају подстрек за даљи рад и
напредовање,а градоначелник Ниша пожелео је честитајући младим и
талентованим ученицима и студентима,да остану овде у свом граду и својој
земљи.
“ Држава Србија и Град Ниш као локална самоуправа улажу максималне
напоре да се отварањем нових радних места ,млади таленти задрже у земљи
и да своје знање валоризују овде ,јер је то главни интерес сваког здравог

друштва које брине о будућности и младим нараштајима“,рекао је
градоначелник.
Видовданске награде, иначе се додељују традиционално сваке године.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ОБИШАО
РАДОВЕ
НА
ЈАВНОМ
ПАРКИРАЛИШТУ КОД ДОМА
ЗДРАВЉА
Градоначелник Дарко Булатовић и директор ЈКП Паркинг сервис Дејан
Димитријевић обишли су данас радове на изградњи монтажне двоетажне
гараже на паркиралишту код Дома здравља.
Према речима директора Димитријевића грађевински радови на новом
паркиралишту са око 70 места биће завршени у наредних десетак дана, а
након техничких провера објекта и добијања употребне дозволе, почеће и
коришћење новог паркинг простора који ће имати обезбеђење, видео надзор
и много боље осветљење од досадашњег паркиралишта.
Градоначелник Булатовић је нагласио да је ово само почетак новог
начина решавања проблема паркинг простора у граду.
”После овог етажног паркиралишта, градиће се сличан објекат великог
капацитета на више нивоа на Синђелићевом тргу вредан око 65 милиона
динара, а захваљујући и улагању државе од скоро 60 милиона, гради се и
нови велики паркинг на простору између новог и старог Клиничког центра.
Завршетком тих објеката, вредних више од 150 милиона динара, град,
односно грађани добиће више од 200 нових места за паркирање у
најфреквентнијим деловима Ниша”, рекао је Булатовић.

Иначе, вредност нове гараже и паркиралишта код Дома здравља је око
30 милиона динара, обезбеђених из средстава ЈКП Паркинг сервис. Цена
паркирања биће 40 динара по сату, без временског ограничења, а у току
ноћних сати, односно у време када Дом здравља не ради, објекат ће бити на
располагању и грађанима из околних зграда за плаћеним зонским картама за
паркирање.

Отворена
изложба
“Наша
историја наша сећања “
У Официрском дому у Нишу данас је отворена путујућа изложба посвећена
сећању на ослобађање Србије у јесен 1918. и сећање на солидарност српских
и француских војника и цивила у Првом светском рату.
Протекао је један век откада је пробој Солунског фронта омогућио
савезничким трупама Источне армије, напредовање ка Дунаву и Јадрану, као
и ослобађање Србије, тешко страдале у рату.
Осећања која буде беседе о ослобађању Србије од стране Источне армије, са
француским и српским трупама у првим редовима, остају у срцу заједничког
сећања, које чувају многи српски градови.
Отварању изложбе присуствовали су његова екселенција амбасадор
Француске у Србији Фредерик Мондолини и градоначелник Ниша Дарко
Булатовић.
И након сто година, много је српских породица које негују успомену на оне
који су се борили за слободу, на фронту или у позадини. Бројне су приче које
сведоче о посебној солидарности француских и српских цивила и војника у то
ратно доба.
Ова изложба враћа нас у те историјске дане и доноси сведочанства грађана

Србије који су се одазвали позиву Француког института у Србији и пристали
да поделе приче и успомене чуване у њиховим породицама кроз генерације.
Сведочанства су прикупљана од марта до јуна 1918. и биће представљена на
друштвеним мрежама Француског института. Многа од њих уврштена су у
ову изложбу.
Изложбу је реализовао Француски институт у Србији у сарадњи са градским
управама, архивима и музејима градова Београд, Кладово, Књажевац,
Лесковац, Неготин, Ниш, Пирот, Прокупље, Врање, Зајечар и стручним
сарадницима: др Станислав Сретеновић, историчар и др Александра Мирић,
архитекта-конзерватор.

Изјава градоначелника Ниша
поводом напада Савеза за Србију
на град, градску установу
културе Симфонијски оркестар и
на државни врх
Поводом неаргументованих напада на град Ниш, на Јавну градску установу
културе Симфонијски оркестар и иступе појединаца из странака опозиције
последњих дана, градоначелник Ниша Дарко Булатовић изјавио је за медије
„да не постоји ни трунка истине у наводима које у јавност већ данима износе
представници опозиционог блока – Савеза за Србију“. Булатовић додаје:
„Град Ниш је увек био добар домаћин свакоме ко је уредно и на време
пријављивао организовање својих скупова, без обзира којег и каквог су
карактера. Оптужбе да „Савезу за Србију“ наводно није дозвољено
организовање планираних политичких активности у Нишу, неосноване су и
неистините – никада, ни од кога и ни једним актом тај исти савез није
затражио коришћење и закуп простора Симфонијског оркестра. Ни од саме

установе, нити од било кога у граду.
Како то није први пут да опозиција без икакве основе напада наш град,
установе у њему и актуелно руководство Ниша, постављам питање какав је
циљ тих напада и настојања да се истин замени неистином. И одговорићу:
Њихов циљ је да посумњамо у оно што видимо и да верујемо у оно што нам
они кажу. Изрека гласи: „Култура је мера“. Овде, међутим, културе нема, јер
се измишља и говори неистина како би се искривила стварност и створила
лажна слика у јавности. Они, који би жарко желели да се прихвати та њихова
лажна слика, убеђени су да могу да манипулишу грађанима и сматрају да је
народ вечити малолетник. И, наравно, хтели би да они буду вечити
старатељи тог истог народа. Иако су, што је такође познато, у прошлости
водећи ову земљу уништили све што је вредело и што су могли.
-Јасно је као дан да је на сцени покушај изазивања нестабилности и да се
стабилна атмосфера претвори у неповерење, како би ућарили они који се у
смутним временима много боље сналазе него у у периодима политичке
стабилности. Зато отворено питам: „Чему помињање ватре, ако ватре нема“?
Како се баш у исто време догодило да у Народној скупштини посланик Срђан
Ного из опозиционог Покрета Двери, који је у Савезу за Србију, скандалозно
прети вешањем премијерке Ане Брнабић у центру Београда, а потом и
убиством председника Републике Александра Вучића, враћајући Србију у
најмрачнија и најтрагичнија времена са почетка Другог светског рата и
ранијим периодима, а Бошко Обрадовић челник тих истих Двери дан раније
позивао официре и војску на пуч, односно на насиље, у своје и име свих
грађана Ниша изражавам чврсто веровање да ће надлежни државни органи
и цела српска јавност стати на пут и супротставити се овом и оваквом
насиљу на јавној политичкој сцени наше земље.
Ми у Нишу, који се после страховитог пропадања и за кратко време као
птица феникс издигао из пепела, имамо посебне разлоге да и у овом
тренутку, а из веома добро познатог, великог и континуираног ангажовања и
несебичне помоћи коју је наш град добио од врха наше државе у претходних
неколико година за свој развој у свим областима рада и живота и за
дефинитиван излазак из вишедеценијске кризе, пружимо пуну подршку и
премијерки Ани Брнабић и председнику Србије Александру Вучићу и станемо
у њихову одбрану против појединаца и група који наметањем насиља и не
презајући ни од чега, покушавају да реализују налоге својих страних
послодаваца и донатора да се дестабилизује наша земља.
Господо из опозиције, подсећам вас на познату изреку – „Насиље и

заговарање насиља су увек пораз“.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић

ЊЕГОВО
БЛАЖЕНСТВО
ПАТРИЈАРХ АНТИОХИЈСКИ И
СВЕГА ИСТОКА Г. ЈОВАН X У
ПОСЕТИ
КОНСТАНТИНОВОМ
ГРАДУ НИШУ
У оквиру своје историјске посете Српској Православној цркви, Његово
Блаженство Патријарх антиохијски и свега Истока Г. Јован X, у пратњи
Његове Светости Патријарха српског Г. Иринеја посетио је град Ниш.
Свечани дочек у порти Саборног храма Силаска Светог Духа на апостоле у
Нишу предводио је Његово Преосвештенство Епископ нишки Господин
Арсеније са свештенством и свештеномонаштвом Епархије нишке, верним
народом, припадницима војске и жандармерије, ученицима богословије и
великим бројем школске деце, и у присуству градоначелника градова Ниша,
Пирота и Прокупља, Дарка Булатовића, Владана Васића и Александра
Симоновића, председника нишких градских општина, команданта Копнене
војске Србије генерала Милосава Симовића, Команданта жандармерије,
Начелника полицијске управе и других званичника.
У храму препуном верног народа, који се окупио да искаже састрадалну
љубав и солидарност са хришћанима Сирије и Блиског истока, узимајући
архипастирски благослов најблаженијег Патријарха древне апостолске
катедре великог града Антиохије и сведочећи јединство Православне вере,
свечани чин доксологије служио је високопреподобни архимандрит Серафим,
настојатељ Манастира Суково код Пирота.
Његово Преосвештенство Епископ нишки одржао је поздравно слово,

изразивши посебну радост због прве посете једног антиохијског патријарха
Епархији нишкој. „Оно што вековима повезује наша два народа и наше
Помесне цркве јесте икона Пресвете Богородице Тројеручице, пред којом је
Свети Јован Дамаскин био исцељен, додавши јој у знак благодарности трећу
руку, коју је Свети Сава донео у Манастир Хиландар на Светој гори Атонској“,
рекао је Владика Арсеније.
Његово Блаженство Патријарх Антиохијски и свег Истока Г. Јован X је, у своје
лично и у име делегације, рекао да њихова браћа из Антиохије носе у срцима
љубав према нашем народу и нашој Цркви, посебно исказујући радост што се
ова мирна посета завршава управо у древном Константиновом граду, чему се
Свјатјејши Патријарх Иринеј, као некадашњи Епископ нишки, посебно
радовао.
У пратњи првојерараха Антиохијске Патријаршије и Српске Православне
Цркве били су Високопреосвећени Митрополити Акре г. Василије, Њујорка и
Северне Америке г. Јосиф, Митрополит загребачко-љубљански г. Порфирије,
Преосвећени Епископи бачки г. Иринеј, шумадијски г. Јован, врањски г.
Пахомије, тимочки г. Иларион и мохачки г. Исихије, као и чланови посланства
Антиохијске Цркве: архимандрити Прокопије, Партеније и Алексије.

ПЧЕЛИЦА ДОБИЛА АУТОБУС –
ПОКЛОН ГРАДА
Малишани Јавне предшколске установе Пчелица више неће морати
пешице до Позоришта лутака или у посету другим институцијама у граду, а
то се посебно односи на децу из вртића на рубним деловима града и на
сеоском подручју, која су због удаљености и компликованог превоза,
најчешће остајала ускраћена за могућност да погледају неку позоришну
представу, посете Ћеле Кулу, Медијану, Логор Црвени Крст, или неки други
значајни локалитет.
То је сада могуће, јер је Град Ниш, односно Дирекција за јавни градски

превоз данас уручила поклон Пчелици, модерни нископодни, климатизовани
аутобус, који ће, како је на свечаном уручењу кључева рекао в.д директор
Дирекције Милан Милић, значајно унапредити капацитете ове предшколске
установа, пре свега када је едукација најмлађих у питању.
Реч је о возилу произведеном 2015. године које је пре две године стигло
у Ниш као поклон ГСП Београд, а по налогу Председника Републике Србије
Александра Вучића. Имајући у виду да је нишка Дирекција за јавни градски
превоз у фази трансформације, створена је могућност да се ово модерно
возило уступи ономе коме је и најкорисније и најпотребније, а то су свакако
најмлађе Нишлије.
Градоначелник Дарко Булатовић, који је присуствовао свечаном
уручењу аутобуса, поручио је да је ово још један доказ да држава и све њене
инститиције воде одговорну друштвену политику, и да се на листи
приоритета налазе пре свега деца.
”Деца су темељ и стуб сваке заједнице, и све у једном друштву треба да
буде усмерено и намењено њиховим потребама и добробити”, поручио је
Градоначелник Булатовић.
Испред ЈПУ Пчелица на вредном поклону захвалила је директора
Светлана Митић која је поручила да је ово велики дан за све малишане и
запослене у Пчелици, јер ће, после готово две деценије, поново имати
могућност да брзо и безбедно превезу децу и њихове васпитаче до свих
занимљивих места у граду.
Поклону су се, наравно, највише обрадовали најмлађи из вртића
Бубамара, који су за ову прилику припремили специјалну приредбу, а потом
добила прилику да буду први возачи и путници у свом новом црвеном
аутобусу.

ПОЧЕЛИ
СУСРЕТИ
ЗАШТИТИ

24.
У

ОКТОБАРСКИ
СОЦИЈАЛНОЈ

У организацији Центра за социјални рад ”Свети Сава” и Коморе
социјалне заштите, у Официрском дому у Нишу, данас су почели
традиционални Октобарски сусрети у социјалној заштити. Овај значајни
стручно-научни скуп и ове године је окупио велики број еминентних
стручњака из области социјалног рада, правосуђа, органа државне управе и
различитих домена науке. На овим сусретима, као и на претходним, биће
изнет обиман опус радова, саопштења, стручних приказа и дискусија, којима
се мултидисциплинарно обрађивала тема скупа, а то је ове године,
”Родитељство, дар, тешкоћа, шанса” .
Како је истакнуто на свечаном отварању дводневног скупа, радници
центара за социјални рад, као и сви остали ангажовани у овој важној
области модерног друштва, свакодневно се сусрећу са најразличитијим
изазовима. Како су корисници услуга особе из најразличитијих категодија
друштва, неопходно је у пружању услуга, најпре кориснику прићи на један
професионалан начин, при чему је неопходно водити рачуна о свим могућим
тешкоћама и начинима за њихово превазилажење, посебно када је тако
осетљива тема у питању као што је родитељство, и однос родитеља и деце.
Стога је, како је наглашено, било и неопходно организовати научну
стручну конференцију којој би се сагледали сви аспекти професионалних
изазова као одговора на потребе корисника, а то су у овом случају најмлађи.
Конференција је одржана уз велику подршку Министарства за рад,
запошљавање, социјална и борачка питања, чији је представник, Драган
Вуловић, нагласио да је тема родитељства и очувања и заштите здравог
односа унутар породице један од најважнијих задатака не само овог
министаства, већ и свих који су професионално усмерени социјалној заштити.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић, поздрављајући учеснике
скупа, који су у Ниш пристигли из буквално свих делова Србије, поручио је да
уколико осигурамо деци срећно детињство, мир и хармонију у породици и

добро васпитање, можемо очекивати да ће се формирати здрави и морални
људи које ће красити доброта и хуманост.
У том случају, наш понос ће надмаштити све бриге родитељства, рекао је
Булатовић.
”У сваком одговорном друштву, какво Ниш тежи да буде, на врху
листе приоритета, треба да буду управо родитељство, породица и васпитање
деце. Зато сви ми, свако са своје позиције, треба одговорно и свесно да
учествујемо у решавању ових проблема који,без сваке сумње, представљају
темељ и стуб живота сваке заједнице”, поручио је Градоначелник Ниша.
Октобарски дани социјалне заштите, који се у Нишу ове године
одржавају по 24. пут, завршавају се сутра.

