Додељена признања „Екран“
телевизијским новинарима
Центар за истраживање медијског простора (ЦИМП) као правни
наследник агенције за истраживање „Лубрис екстра плус“,
обновио је доделу признања „Екран“ телевизијским новинарима
под покровитељством градоначелника Дарка Булатовића и Града
Ниша, која се додељује на основу резултата истраживања јавног
мњења-гледалаца у више категорија.
У холу Градске куће лауреатима су уручене награде уз присуство
градоначелника Дарка Булатовића,начелнице Нишавског округа
Драгане Сотировски и директора ТОН-а Уроша Парлића.
Добитници награда су
ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ
ДОПИСНИШТВО РТС – ПРИЛОЗИ- СНИМАТЕЉ ЈОВИЦА КРСТИЋ
ЈУТАРЊИ ПРОГРАМ
НИКОЛА МАРКОВИЋ, НТВ НИШ
ПОПОДНЕВНИ КОНТАКТ ПРОГРАМ
МАЈА ВОДЕНИЧАРСКИ, ЕМИСИЈА „ДАНАС“, ТВ ЗОНА ПЛУС
ИНФОРМАТИВНА КОНТАКТ ЕМИСИЈА
РУЖИЦА СИМОНОВИЋ, „ПРИЗМА“ ТВ КОПЕРНИКУС
ВЕЧЕРЊИ КОНТАКТ ПРОГРАМ
ДАНИЈЕЛА ИВАНКОВИЋ, „У ФОКУСУ“ ТВ ЗОНА ПЛУС
ВЕЧЕРЊА ДРУШТВЕНО ПОЛИТИЧКА ЕМИСИЈА
ДУШИЦА ДЕЈИЋ, ЕМИСИЈА „ИЗМЕЂУ РЕДОВА“ РТВ БЕЛАМИ

ВИКЕНД КОНТАКТ ПРОГРАМ
СВЕТЛАНА ПЕТРОВИЋ ЦЕЦА , ЕМИСИЈА „ИЗЈАВА НЕДЕЉЕ“
ХРОНИКА НИША
МИЛЕНА ВИДОЈКОВИЋ, ТВ ПРИЛОГ „МИЛЕНИНО ЋОШЕ“ РТВ БЕЛАМИ
ЗАБАВНИ ПРОГРАМ
ДРАГАН ЖИКА СТОЈАНОВИЋ, ЕМИСИЈА „КАФЕ ПРОМАЈА“ ТВ ЗОНА ПЛУС
СПОРТСКИ ПРОГРАМ
ЕМИСИЈА „ТАЈМ АУТ“, ТВ КОПЕРНИКУС,
ШИПОВАЦ

МИЛАН КОСТИЋ-НИКОЛА

СПЕЦИЈАЛНА ПРИЗНАЊА
РАДИО БУМ 018 – за радијску промоцију Ниша
СУПЕР РАДИО – за контакт програм
ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ – Далиборка Алихоџић – објективно извештавање
из региона
ПОРТАЛ НИШКЕ ВЕСТИ – за културну промоцију града Ниша
ПОРТАЛ ЈУЖНЕ ВЕСТИ – за истраживачко новинарство
ИВАНА АНТОВИЋ – за промоцију промоцију музике као туристичке
понуде
Сви аутори су добитници признања „Екран“ на основу истраживања
јавног мњења од 750 испитаника телефонским путем у периоду од
15.септембра до 7. октобра 2018. године.
Ове године установљена је и награда за прва три места, односно
добитницима са највећим бројем гласова биће уручене и
материјалне награде у виду туристичког путовања за прво место,
док ће аутори који су освојили друго и треће место добити
поклон иненађење.

ПРВО МЕСТО ПРИПАЛО ЈЕ ДУШИЦИ ДЕЈИЋ – РТВ Белами
ДРУГО МЕСТО ПРИПАЛО ЈЕ МАЈИ ВОДЕНИЧАРСКИ – ТВ Зона плус
ТРЕЋЕ МЕСТО ПРИПАЛО ЈЕ РУЖИЦИ СИМОНОВИЋ – ТВ Коперникус

Завршене
прилазне
саобраћајнице поред фабрике
“Цумтобел”
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић са сарадницима обишао је
данас деонице прилазног пута фабрици” Цумтобел” које су у
потпуности завршене.
Ради се о две деонице од којих је свака дужине око 350 метара
и које представљау прилазне саобраћајнице фабрици “Цумтобел”
са две различите стране.
Једна се налази са доње стране и води ка главном улазу
компаније ,док је друга направљена на потезу преко Суводолског
потока и поред запослених у фабрици моћи ће да је користе и
мештани оближњег насеља.
На овом делу пута,тачније на његовом самом крају,средствима
града биће асфалтирано и завршно проширење где ће моћи да се
паркирају возила.
Укупна вредност ових радова је 35 милиона динара и поред
асфалтирања обухвата и изградњу водоводно канализационе мреже.
Посебно је важно истаћи да су радови завршени у тачно
предвиђеном року ,јер је као датум завршетка фигурирао
20.фебруар.

Хуманитарни концерт „Млади за
Николину Ранђеловић“
–

Дечији хорови, солисти и фолклораши у истој мисији –

Нишка канцеларија за младе у сарадњи са Нишким Симфонијским
оркестром, организује хуманитарни концерт за Николину
Ранђеловић, малу нишлијку
којој су потребна средства за
лечење у иностранству. Сва
средства од продаје карата
биће прослеђена за лечење ове
девојчице.

„Ми као Канцеларија за младе кроз Савет за хуманитарне
активности и Савет за социјална питања се трудимо да помогнемо
свима којима је помоћ потребна. Путем овог хуманитарног
концерта прикупљамо средства за лечење мале Николине. Очекује
се да наступе млади музичари, дечији хорови. Желимо да

пошаљемо јасну поруку остатку Србије да су млади у Нишу сложни
око једне приче, а то је прича хуманости“ – изјавио је Јован
Милић, координатор Савета за хуманитарне активности.
Малој Нишлијки, Николини Ранђеловић (2) потребна је помоћ за
лечење у износу од око 300.000€. Николина болује од једног од
најтежих малигних обољења код деце – потпуно изненада и без
икаквих здравствених проблема дијагностификован јој је
неуробластом. Безбрижном детињству мале Николине, која је пре
пар месеци закорачила у другу годину живота, на пут је стао
велики здравствени проблем. Како каже њена рођака, никаквих
показатеља није било јер се симптоми код овог облика обољења
не разазнају, једноставно, Николина је престала да једе што је
био први знак да нешто није у реду. Родитељи су тада брзо
реаговали а први резултати говорили су да се ради о тежем
облику упале. Ипак, пар дана касније установљена је дијагноза
какву нико није очекивао. До сада је организовано много
хуманитарних догађаја, али за лечење мале Николине још увек
није прикупљено довољно средстава. Организатори позивају све
нишлије и оне који буду у Нишу да дођу и прикључе се концерту.
Концерт се одржава у петак, 23. фебруара од 19.00х у Великој
Сали Нишког Симфонијског оркестра, а минимална цена карте је
200 динара. Наступају: Дечији хор „Чаробна нота“, Црквено
певачка дружина „Сретење“ из Јелашнице, солисти дечијег хора
„Чаролија“, хор Основне школе „Ћеле кула“ – Лептирићи,
културно уметничко друштво „Мозаик“ и солисти на гитари из
нишких средњих школа. Водитељи програма су: Марјан Здравковић
и Татјана Динић.
„Минимална цена карте је 200 динара, а они који имају више
могу дати и више. На улазу ће стајати и кутија за добровољни
прилог, тако да ко год може било би лепо да убаци новац за
лечење ове девојчице. Што се тиче карата, карте ће се
продавати на сам дан концерта испред улаза, али грађани их
могу купити и у банци доброчинства, код Марине Адамовић. Пар
дана пред коцнерт биће и наши штандови на локацијама у центру
Града“ – закључују организатори.

Подсећамо да Николини можете помоћи путем фондације „Буди
хуман“ уписом 431 и слањем СМС-а на 3030, затим уплатом на
динарски или девизни рачун, као и путем линка е-донирај.
Динарски: 160-492871-34
Девизни: 00-540-0002490.5
IBAN број: RS35160005400002490572
Дођите да будемо хумани! Концерт организују Савет за
хуманитарне активности и Савет за социјална питања Канцеларије
за младе у сарадњи са Нишким симфонијским оркестром.

