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Националног центра за управљање у кризним ситуацијама
Министарства за ванредне ситуације Руске Федерације,
нови је кодиректор Руско-српског хуманитарног центра.
Нови кодиректор РСХЦ-а представљен је на пријему код
заменика градоначелника Ниша проф. др Милоша Банђура у
Градској кући, а том састанку присуствовао је начелник
Департмана за међународну сарадњу руског Министарства за
ванредне ситуације Владимир Салавјов.

Руски хор „Капела дечака и младића” Свердловске дечје
филхармоније из Јекатеринбурга, на челу са уметничким
руководиоцем, Фридрихом Вејсгејмом, одржао је свечани
концерт пред препуном салом Народног позоришта у Нишу.
Наступ једног од најпознатијих хорова у свету овог типа
омогућила је комп㼄䀄㠄䄻а ᴄ᠄Ⅎ.
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Поводом Дана победе над фашизмом у Нишу је гостовао
хорски квартет из руског града Перма. У Градској кући
уметнике из Перма примио је заменик градоначелника проф.
др Милош Банђур који је овом приликом уручио гостима из
Русије уметничку слику са симболима Цара Константина
рођеног у Нишу.

У Нишу је одржана Међународна конференција “Могућности
за ширење економске сарадње између Русије и земаља
Балканског полустрва у оквиру тренутне политичке
ситуације” у организацији Балканско- Руског економског
форума уз финансијску помоћ Фонда подршке јавној
дипломатији А.М.Горчаков Министарства спољних послова
Руске Федерације и Града Ниша. Циљ конференције је
стварање платформе за размену знања, информација и
контаката у циљу проширења трговине и инвестиција, што
је и у духу намера међудржавне српско-руске комисије за
економску сарадњу и технички развој, која има у плану
повећање трговинске размене Србије и Русије.

Града Ниша учествовали су у раду Форума са три теме –
Могућности и правци сарадње древних градова, Културна
баштина Ниша током две хиљаде година постојања и
Реализација мера за унапређење тргова, приобаља, улица,
пешачких зона, паркова и других јавних површина. Како су
истакли организатори, одржавање овог Форума треба да
послужи учвршћивању и развијању културних веза између
градова, региона и држава.

2018.
Пре тачно 10 година руски специјалци започели су
деминирање терена и писте аеродрома у Нишу.Овим поводом
на терминалу аеродрома откривена je спомен-плоча.
Церемонији су присуствовали највиши градски функционери
и аташе за културу и први саветник Амбасаде Руске
Федерације Александар Николаевич Конанихин.Поред
касетних бомби, руски специјалци открили су и четири

Ниша, приказана је тематска изложба фотографија нишког
фотографа Даворина Динића „Сенке старог Ниша”, као и
филм о Нишу, а одржано је и културно-уметничко вече, на

конкурс за доделу финансијских средстава за реализацију
пројеката из области спорта, културе, заштите животне
средине, науке и социјалне заштите. Јавни конкурс, који
је и ове године реализован под слоганом “Заједници
заједно”, расписан је на територијама градова Београд,
Нови Сад, Панчево, Зрењанин, Ниш, Чачак и општина
Кикинда, Нови Бечеј, Кањижа, Житиште и Србобран. Из Ниша
је подржано 13 пројеката у укупном износу од пет милиона
динара.
Представници руске стране Српско – рускрбо
㠱䀄㔄娄あ㐄㠄㴽䌄䄄㨄⠠ጩ⁝

Под слоганом “Заједници заједно”, Нафтна индустрија

2012.
На згради Народног позоришта у Нишу откривена је спомен
плоча архитекти Всеволоду Татаринову, који је 1937
године пројектовао ову зграду, по узору на зграду
минхенског театра. Спомен плоча посвећена архитекти
Татаринову постављена је на предлог Амбасаде Руске
Федерације у Србији, уз помоћ Града Ниша и Завода за

2010.
Потписан Споразум о социјално економској сарадњи између
Града Ниша и НИС а.д. Нови Сад

2008. – 2009.
Потписан Протокол о сарадњи између Града Ниша и Нафтне
компаније „ЛУКОИЛ – Беопетрол“ АД из Београда
Сарадња Града Ниша са Предузећем за изградњу гасоводних
система, транспорт и промет природног гаса „ЈУГОРОСГАЗ“
А.Д. Београд:
Закључен Споразум

о

заједничким

активностима

на

