Отворена “Паметна
руског језика”

учионица

Радови на пројекту гимназије „Светозар Марковић“ из Ниша и
регионалног представништва Руске хуманитарне мисије на Балкану
„Паметна учионица руског језика“, а чију реализацију је, у
оквиру програма „Заједници заједно“ подржала Нафтна индустрија
Србије.
“Велика част за Град Ниш је чињеница да од данас у оквиру
једне образовне институције поседује модеран наставни кабинет
за извођење наставе руског језика у Србији. Ово је
најмодернији школски простор
оваковог типа у Србији.
Посебно је важно рећи да овај кабинет почиње са радом у
Гимназији Светозар Марковић која је до сада предњачила у
иновативним идејама и пружала прилику ученицима да се
креативно истакну. Управо у овој гимназији су поникли и
стасали бројни талентовани ученици који су на такмичењима и
олимпијадама широм света постизали запажене резултате” рекао
је заменик градоначелника Ниша проф.др Милош Банђур приликом
отварања.
Простор школе, који је до недавно био у прилично лошем стању,
претворен је у најсавременији кабинет наставе руског језика у
Србији, са вишенаменском функцијом. На овај начин сва деца
града Ниша, добијају простор у коме ће моћи да се на потпуно
нови начин упознају са руским језиком и културом.
Практично од 1. Фебруара овај модерни наставни кабинет биће
спреман за ваннаставне активности, док ће од почетка другог
полугодишта бити на располагању
за извођење наставе у
гимназији „Светозар Марковић“.

Zumtobel Group долази у Ниш
Драги суграђани, данас је велики дан за грађане Ниша.
Иако је Влада Репулике Срије, од јула 2016. до данас, већ
успела да привуче два велика инвеститора у Ниш, који ће
наредних година запослити преко 3.500 радника са великим
уделом високообразованог кадра, а подсетићу вас да су то:
·
Интегрејтед микро-електроникс (ИМИ), са Филипина
који ће инвестирати преко 20 милиона еура и запослити најмање
1250 радника и
·
немачки Леони који ће у новој фабрици у Нишу
инвестирати преко 20 милиона еура и запослити најмање 2200
радника,
свакако да вест која нас је данас обрадовала, а коју је
саопштио премијер Србије, Александар Вучић у отвореном писму
Нишлијама, да ће Аустријски Zumtobel инвестирати у Ниш преко
30 милиона еура у изградњу производног погона са планом за
почетак производње у 2018. години, представља историјски
тренутак за наш Град.
Овим се испуњава оећање које је председник Владе Срије,
Александар Вучић, дао грађанима приликом седмодневног оравка
Владе у Нишу, да ће у Ниш довести неколико светски познатих
компанија и вратити Ниш на место које му припада, а то је
центар и генератор удућег развоја југоистока Срије. Град и
грађани Ниша му се на томе захваљују.
Аустријска компанија Zumtobel Group једна је од водећих у
области иновативних решења за расвету и производњу пратећих
компоненти. Са три међународно призната бренда Thorn, Tridonic
и Zumtobel, и две мање познате марке acdc и Reiss, група нуди
својим клијентима широм света широк спектар производа и
услуга. Групација има 14 производних погона на четири
континента и продајне објекте у око 90 земаља, запошљава преко
7.000 радника. Zumtobel Group се константно шири преузимањем
других брендова, а 2006. групација је изашла на берзу. У свету
је позната као „Мерцедес у свету најновијих технологија
расвете“. Почетком 2016. године компанија Zumtobel донирала је
Граду Београду и Граду Нишу модерну јавну ЛЕД расвету са

паметним управљањем (у Нишу на локацијама у ул. Сремска и код
„каменог моста“).
Zumtobel Group планира изградњу фабрике површине око 40.000м²
и да запосли значајни рој Нишлија, са великим уделом
високооразованих кадрова. За реализацију планираног пројекта,
потребно је oko 10 ха земљишта, које ће Република Србија и
Град Ниш обезбедити у једној од Индустријских зона у Нишу, што
ће ити предмет даљих договора.
Процес доношења одлуке трајао је преко годину дана. Током шест
посета представника компаније Zumtobel Group Граду Нишу
упознали смо их са компаративним предностима Републике Србије
и посебно нашег Града. Посебан акценат у преговорима био је на
индустријској традицији, потенцијалима и плановима за развој
научно–технолошког парка и индустрије напредних технологија у
Нишу, односно предностима које генерише пре свега Универзитет
у Нишу.
Како је премијер истакао „наши инжењери, наши радници и наши
млади иноватори постају чланови ове велике породице“ и
доласком ових фарика имају разлог више да планирају своје
породице и своје каријере наставе у нашем граду.
На крају, још једном се захваљујем Александру Вучићу, на
огромном личном напору да доведе овог значајног инвеститора у
наш Ниш и омогући отварање нових радних места и ново
запошљавање који су кључни предуслов већег стандарда и ољег
живота грађана.
Градоначелник Ниша
Дарко Булатовић

Рок за легализацију објеката
истиче 1. марта
У великој Сали Скупштине Града Ниша представници министарства
Грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре одржали су у
присуству градоначелника Ниша Дарка Булатовића, састанак са
члановима комисија за пописивање објеката који су задужени за

реализацију процеса озакоњења објеката на територији нишких
општина. Рок за озакоњавање објеката је померен до 1. марта
2017. године, до када би требало да се заврши попис ових
објеката.
У Нишу је до сада овај процес текао веома споро, па је
формирањем нових комисија
за пописивање објеката чији су
чланови правници и инжењери грађевинске струке учињен нови
напор да се овај процес убрза.
Представници комисија имали су прилику да у директном
разговору са стручњацима из министарства отклоне све недоумице
везане за обављање њиховог дела посла.
Закон о озакоњењу објеката усвојен је 20. новембра 2015.
године. Закон о озакоњењу требало би да по брзој и јефтиној
процедури омогући грађанима да легализују своје објекте. Циљ
је да се за што краће време озакони што више бесправних
објеката, по што нижим ценама, како би се сазнао коначан број
некретнина у Србији. Процењује се да је у Србији протеклих
година изграђено око 1,5 милиона нелегалних грађевина које би
требало да буду уведене у легалне токове. Некретнине које су
изграђене “на дивље” које нису пријављене или евидентиране
морају да се попишу и укњиже у катастар непокретности. Цене
такси за озакоњење крећу се од 5.000 до 50.000 динара – у
зависности од површине објекта.

Пријем за угледни
музички састав

кинески

У Градској кући уприличен је пријем за чланове кинеског
ансамбла “Глас Јунана”. Гости из Кине
наступају на
хуманитарном концерту у Нишу, а у ВИП салону градске куће

примили су их заменик градоначелника проф.др Милош Банђур и
градска већница ресорно задужена за културу Јелена Митровски.
Претходно је овај угледни кинески састав наступио у Новом Саду
и Београду.
Кинески ансамбл „Глас Јунана“ наступа у нишком Народном
позоришту. Концерт, који је под покровитељством Министарства
културе и Удружења „Уметност давања“ стигао у Ниш има и
хуманитарни карактер, јер је новац од улазница намењен НУРДОРУ
за завршетак друге фазе изградње онколошког дечјег одељења у
Нишу.

ФИНАЛНИ ТУРНИР КУПА РАДИВОЈА
КОРАЋА – У НИШУ
Финални турнир „Купа Радивоја Кораћа“ биће одржан у Нишу у
периоду од 16. до 19. фебруара у хали Чаир. Тим поводом данас
је у Градској кући потписано писмо о намерама ради даље
сарадње Града Ниша и Кошаркашког савеза Србије.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић рекао је овом приликом да
се нада да ће турнир, као и претходних година, привући велики
број љубитеља кошарке, не само из нашег града него и из целе
Србије. Такође, истакао је да очекује да организација буде на
највишем нивоу и да ће Ниш и овога пута бити добар домаћин.
Председник Кошаркашког савеза Србије Предраг Даниловић
нагласио је да је престиж играти Куп Радивоја Кораћа и да је
то уназад годинама омиљени турнир кошаркаша.Он очекује да
атмосфера у хали Чаир буде на завидном нивоу. „Ниш је
кошаркашки град и одржавање оваквих турнира права је прилика
за даљи развој и афирмацију кошарке“, поручио је.
Иначе, први пут ће, у оквиру Купа Радивоја Кораћа бити одржан

и Мини куп за пионире.

САСТАЛИ СЕ ГРАДОНАЧЕЛНИЦИ
НИША И НОВОГ САДА, ДАРКО
БУЛАТОВИЋ И МИЛОШ ВУЧЕВИЋ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић са сарадницима посетио је
данас Нови Сад где се састао са градоначелником Милошем
Вучевићем како би разговарали о важним темама из надлежности
локалних самоуправа и разменили искуства из области којима се
баве.
Он се захвалио градоначелнику Вучевићу на указаном
гостопримству истакавши да му је задовољство што су
представници две локалне самоуправе имали прилику да
поразговарају о организацији рада и важним питањима.
– Нама је важно да чујемо како у Новом Саду функционишу јавнокомунална предузећа, посебно у зимском периоду, али приоритет
су нам теме везане за радне зоне и стварање услова за долазак
инвеститора, односно запошљавање грађана – истакао је
Булатовић.
Булатовић је позвао представнике Новог Сада да узврате посету
констатујући да је главни циљ сарадње и разговора обезбеђивање
што бољих услова за живот грађана како би се запошљавали и
стварали породице у нашим градовима, а не у свету.
– Ми смо говорили о нашим искуствима везаним за грађевинско
земљиште, порез на имовину, проблеме из комуналног сектора, а
господин Булатовић и његови сарадници изнели су позитвне
стране поједностављења градске управе, односно преласка на

јединствену градску управу. Закључили смо да је најважније да
наставимо са подршком новим инвестицијама, и отварању нових
радних места што директно утиче на приходе локалне самоуправе.
Говорили смо и о заједничком проблему везаном за тужбе против
Града, због уједа паса и слично, и сложили се да морамо
наставити да инсистирамо пред републичким органима да се
недовољно добро дефинисана законска решења, на која са
локалног нивоа указујемо, боље регулишу, јер ти проблеми
погађају цео систем – нагласио је градоначелник Милош Вучевић.

РУКОВОДСТВО
А.Д.“ИНСА“

НИША

У

ПОСЕТИ

Руководство Града Ниша посетило је данас, на позив А.Д.
„ИНСА“, ову реномирану компанију у Земуну, основану давне
1950. године као фабрика сатова, да би данас постала значајан
произвођач сатова и сатних механизама, мерила течности и гаса,
компоненти за војну индустрију, као и многих других производа
из домена мерне технике и прецизне механике.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и заменик градоначелника
проф.др Милош Банђур на лицу места су се уверили да стручан и
инвентиван кадар Инсе у сваком моменту удовољава високим
захтевима тржишта и да производе широк спектар производа
високог квалитета, који су изграђени према највишим
стандардима.
За наш град посебно је значајно то што две нишке фирме уско
сарађују са Инсом, на тај начин што уназад неколико година
испручују Инси компоненте штампане плоче које се уграђују у
финални производ, који је комплетно направљен на тржишту наше
земље и као српски пласира се даље.

Град Ниш поносан је што у Нишу послују фирме које раде у
складу са највишим стандардима и које дају значајан допринос
пласирању српских производа на тржишта широм Европе и света.
Ова посета од изузетног је значаја за даљи развој и унапређење
привреде у нашем граду .

ПОЧИЊЕ ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА ЗА
МЕЧЕВЕ ТЕНИСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
СРБИЈЕ И РУСИЈЕ У ХАЛИ ЧАИР
После пет година тениска репрезентација Србије одиграће у хали
Чаир мечеве првог кола Светске групе против селекције Русије
од 3. до 5. фебруара ове године, рекао је члан Градског већа
ресорно задужен за спорт Бранислав Качар. Он је најавио
продају улазница за овај меч, која почиње данас у подне на
продајним местима DD ticketsa и преко web странице
www.ddtickets.rs.
Улазнице се могу наћи на следећим продајним местима:
Win Win радње у Обреновићевој број 42 и број 80, као и број
109, и у улици Војводе Мишића 58/14а. Такође, улазнице се могу
купити и у радњи Emmi, у улици Краља Сревана Првовенчаног број
6.
Од 30. јануара почиње и продаја карата на билетарници хале
Чаир, у периоду од 10 до 16 часова.
Иначе, меч против селекције Русије први је на ком ће Ненад
Зимоњић предводити нашу репрезентацију као селектор, рекао је
Качар.

ПЕТИ СВЕТОСАВСКИ БАЛ
Под покровитељством Града Ниша, Студентски културни центар Ниш
на иницијативу господина Хаџи- Ивана Редија, и уз благослов
Епископије нишке, пету годину заредом организује Светосавски
добротворни бал, 28. јануара у хотелу New City. Бал почиње у
20.00 часова. Слоган овогодишњег бала је „Бољи смо заједно“.
„У духу светосавља, саборности и доброчинства, Нишлијама се
пружа прилика да у јединственој балској атмосфери, негујући
лепу традицију културног живота града, покажу личну и
друштвену одговорност кроз спремност да помогну другима у
локалној заједници“, рекао је Хаџу-Иван Реди.
На данашњој конференцији за новинаре, одржаној у Градској
кући, чланица већа Јелена Митровски поручила је да ће средства
са овогодишњег бала бити намењена Специјалној школи Бубањ, за
набавку комби возила за превоз деце до школе.
Драгана Петковић, в.д. директора СКЦ рекла је да минимална
донација износи 2000 динара и да се уплаћује на рачун школе,
као и да је за бал прописан кодекс облачења, балска или дуга
вечерња хаљина за даме, а за господу тамно вечерње одело, бела
кошуља са прикладном краватом и црне ципеле. За оба пола
могућа гардероба је и староградска ношња, смокинг или парадна
униформа, као и свечана службена одећа.

ОМАЖ ПАВАРОТИЈУ У ЧАСТ
У Нишу ће у недељу бити одржан традиционални Новогодишњи
концерт који је ове године уприличен Паваротију у част. Тим

поводом, у Градској кући је учеснике концерта, солисте из
Италије и Мексика, Марка Фрусонија, Алесандра Фантонија,
Федерика Лепреа и Неиви Мартинез, примила чланица Градског
већа Јелена Митровски.
Она је са њима разговарала о значају оваквог догађаја и
оценила да је концерт који ће бити одржан у нишкој хали Чаир
изузетно значајан догађај за културу, не само града Ниша већ и
читавог овог региона.
Иначе, концерт организује Омладинска филхармонија Града Ниша,
под диригентском палицом Зорана Андрића.

