ЧАКАРЕВИЋУ УРУЧЕНА
„БРАНКО МИЉКОВИЋ“

НАГРАДА

Мајран Чакаревић, песник из Београда, добитник је 46.
престижног признања које носи име принца поезије Бранка
Миљковића.
Чакаревић је награђен за књигу „Ткива“ издавача Повеље из
Краљева. Њему је награду, у име Града Ниша, уручио
градоначелник Дарко Булатовић. Овогодишњи лауреат до сада је
издао пет књига поезије. На додели признања у Градској кући
стихове Бранка Миљковића и награђеног Чакаревића читао је
млади глумац из Ниша Милош Унић, док је у музичком делу
програма учествовала хорнисткиња Евица Радевска, уз клавирску
пратњу Марије Динов Васић.

САОПШТЕЊЕ
ЗА
МЕДИЈЕ:
„НЕПОШТОВАЊЕ ДРЖАВЕ И ЊЕНИХ
ЗАКОНА
НЕ
СМЕ
ДА
БУДЕ
НАГРАЂЕНО“
„Фудбалски клуб Раднички Ниш је градски клуб и стога смо
изузетно забринути због најновијих дешавања у вези са
добијањем евро лиценце. Као Град увек смо се трудили да
помогнемо ФК Раднички да превазиђе финансијске проблеме које
је имао у претходном периоду како би несметано могао да се
такмичи у домаћој фудбалској лиги и како би поштовао све
законе наше државе. Из тог разлога брине нас чињеница да
поједини фудбалски клубови, који су дугогодишњи рекордери у

дуговањима и чији су рачуни годинама у блокади, сада буквално
„преко ноћи“ проналазе новац и деблокирају рачун. Сматрамо да
не би било добро да се игноришу закони наше Републике и да је
потребно да се правила поштују у континуитету, а не само онда
када појединцима то одговара. Фудбал није само игра на терену
већ и резултат домаћинског пословања клубова и испуњавање
законом предвиђених обавеза.
Као Град забринути смо развојем ситуације и могућношћу да
лиценца припадне клубу који годинама ради „на црно“. Уколико
се то заиста буде догодило, дефинитивно ће се наградити
непоштовање државе и њених закона. Подаци којима располежемо
говоре да је нишки Фудбалски клуб Раднички само у последња два
месеца платио око 9 милиона динара на име пореза Републици
Србији, као и 30 милиона динара за заостала дуговања из
прошлости.
Град Ниш наставиће да подржава нишки спорт и спортисте и
искрено се надамо да ће поштовање закона ове државе бити нешто
што је изнад свега“, наводи се у саопштењу члана Градског већа
за спорт Бранислава Качара.

ПРИЈЕМ ЗА СТОНОТЕНИСЕРЕ СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
Члан Градског већа, ресорно задужен за спорт, Бранислав Качар
примио је данас у Градској кући чланове Стонотениског клуба за
особе са инвалидитетом Наис који су, такмичећи се за
репрезентацију Србије, освојили 6 медаља и четири пехара на
првом међународном турниру у Подгорици. Осим репрезентативаца
Србије на турниру су учествовале и репрезентације Хрватске,
Македоније и домаћини, репрезентативци Црне Горе. Према речима

стонотенисера, услови за тренинг у Нишу су добри, проблеми
којих је било у претходном периоду, су превазиђени.
Према речима члана Градског већа Бранислава Качара стекли су
се услови да стонотениски клуб за ОСИ Наис учествује на
конкурсу за средства која додељује град. Он је честитао
такмичарима на изврсном резултату и обећао да ће Град помоћи
да се још више побољшају њихови услови за тренирање и најавио
реконструкцију стонотениског дома наредне године, као и
прилагођавање тоалета особама са инвалидитетом, што је
тренутно проблем. Осим тога, преко Спортског савеза Ниша биће
им уручена спортска опрема, а Град ће им помоћи и да оду на
такмичење које се одржава јула месеца у Немачкој.

Потписан меморандум о заштити
и
новим
истраживањима
културно-историјског наслеђа
града
У Градској кући данас је потписан меморандум о сарадњи Града
Ниша и Балканолошког и Археолошког института који функционишу
у оквиру Српске академије наука и уметности.
У име Града меморандум је потписао градоначелник Дарко
Булатовић који је истакао значај сарадње са институтима САНУ
како би се очувало и истражило културно-историјско наслеђе
Ниша.
Поптписивање меморандума представља почетак реализације идеје
да се кроз оснивање фондације „Наисус“ ради на очувању и
истраживању богатог археолошког наслеђа које поседује наш

град.
„Aнтичкo нaслeђe Нишa свe oбaвeзуje дa сe прeмa њeму oпхoдимo
сa oсoбитим пoштoвaњeм, стручнo и нeдeструктивнo. Oбaвeзуje
нaс и дa гa нa нeки нaчин oживимo, крoз нaучнe рaдoвe кojи
нeдoстajу aли и дa гa укључимo у приврeднe и туристичкe тoкoвe
грaдa Нишa“, речено је приликом потписивања меморандума.
Грaд Ниш ће крoз Фoндaциjу Нaисус, сaчувaти и валоризовати
трaгoвe свoje прoшлoсти у Tврђaви, нa Грaдскoм пoљу, нa
Meдиjaни и нa брojним другим мeстимa.
Пројекат би требало да окупи научнике из Србије, али и са
престижних европских универзитета
како би се спровело
значајно истраживање Градског поља, где би према наводима
стручњака требало да се налази вила са октагоном из римског
периода у којој су боравили значајни владари Рима укључујући и
Константина Великог.

КРЕЋЕ
РЕАЛИЗАЦИЈА
МЕРА
АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДА И НЗС
На сајму запошљавања, одржаном данас у Официрском дому у Нишу,
градоначелник Ниша Дарко Булатовић и директор нишке филијале
Националне службе за запошљавање Бобан Матић потписали су
споразум о заједничкој реализацији мера Активне политике
запошљавања. За реализацију овог програма укупно ће бити
издвојено 54 милиона динара, од чега Град учествује у
финансирању мера активне политике запошљавања са 30 милиона
динара. Према речима градоначелника Булатовића мере обухватају
програм јавних радова, запошљавање незапослених лица из
категорије теже запосшљивих, мере самозапошљавања и стручну
праксу. Директор нишке филијале Националне службе за

запошљавање Бобан Матић истакао је да НЗС има дугу традицију
одржавања сајмова запошљавања и да је ово 30. Сајам. Он је
нагласио да се путем сајмова годишње у Србији запосли више
хиљада људи. Ове године на сајму запошљавања у Нишу
учествовало је око 30 успешних компанија из града и околине
које су понудиле близу 400 слободних радних места.

Међународни дан борбе против
хомофобије, лезбофобије и
трансфобије
Овај дан се обележава од 1990. године када је хомосексуалност
избачена са листе болести.
27 година касније припадници ЛГБТ популације и даље имају
проблема око остваривања основних људских права, као што су
она на здравствену заштиту и слободу изражавања.
Статистике показују да су често жртве њихових неистомишљеника
и оних који на различитост рагују агресивно.
Представници невладиног сектора подсећају да су дискриминација
и физичко насиље кључни проблеми којима су изложене ЛГБТ
особе.
Поводом овог дана у Официрском дому одржана je трибина на
kоjoj je у име града говорио помоцник градоначелника проф.др
Небојша Ранђеловић.
Град Ниш је почетком године потписао са релевантним
институцијама Меморандум о сарадњи локалне мреже за превенцију

дискриминације ЛГБТ особa.

Шаховско првенство у Нишу
Од 9. до 17. јуна Ниш ће бити центар шаха пошто ће се у нашем
граду одржати Европско аматерско шаховско првенство.
Место одржавања биће Конгресна сала хотела „Тами“, а укупан
наградни фонд турнира у Нишу износи 3000 евра.
Осим овог турнира од 27.јуна до 5.јула биће одржан и Ниш опен
у хотелу Зелени вир.
На конференцији за новинаре турнир је најавио градски већник
Бранислав Качар, који је изразио задовољство чињеницом да ће
Ниш предстојећих месеци бити град шаха. Недавно је у Градској
кући уприличен пријем за младе и успешне нишке шахисте.

У НИШУ ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПОБЕДЕ
НАД ФАШИЗМОМ
Полагањем венаца на споменик Ослободиоцима Ниша на Тргу Краља
Милана обележен је 9.мај, Дан победе над фашизмом у Другом
Светском рату.
Венце су положиле делегације Града Ниша, Војске Србије,
Полиције, Нишавског управног округа, Руско-српског
хуманитарног центра и многи други. Ово је велики дан, истакли
су представници Града, дан када одајемо почаст прецима који

су животе дали за нашу слободу. Значајну улогу у победи над
фашизмом имао је српски народ са хиљадама бораца који су дали
живот за слободу и поштовање људског достојанства. Република
Србија данас чврсто заступа принципе мирољубиве сарадње и
залаже се за толеранцију и сарадњу са осталим државама
Балкана, али и доприноси укупним напорима за постизање
стабилности у региону, речено је након полагања венаца.
У склопу обележавања Дана победе над фашизмом, венци су
положени и на споменик палим руским војницима испред логора на
Црвеном крсту.

Пријем за младе нишке шахисте
У Градској кући приређен је пријем за младе нишке шахисте који
су на државном првенству освојили неколико медаља.
Шахисте је примио градски већник Бранислав Качар који је овом
приликом освајачима медаља уручио плакете Спортског савеза
Града Ниша.
Медаље су на недавно завршеном државном првенству освојене у
брзопотезном, убрзаном, проблемском и стандардном шаху.
Јован Стевановић био је најбољи у стандардном и убрзаном шаху,
Павле Ћирић је тријумфовао у проблемском шаху док је у овој
категорији Ања Симић освојила друго место.
У стандардном шаху Илија Станојевић и Филип Здравковић
освојили су прво, односно треће место.
У питању се деца која похађају нишке основне школе и један
гимназијалац, а
која представљају будућност града у овој
древној спортској дисциплини.

ПОСЛЕ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА НА НИШКИ
АЕРОДРОМ
СЛЕТЕО
100
000.ПУТНИК
Нишлија Нинослав Миленковић слетео је јутрос, као 100 000.
путник, на нишки аеродром Константин Велики. Њега је на
аеродрому сачекала делегација Града Ниша на челу са
градоначелником Дарком Булатовићем и директором нишког
аеродрома Владицом Ђурђановићем. „За Ниш и за развој нишког
аеродрома ово је значајан дан јер после само четири месеца
нишки аеродром
бележи 100 000 превезених путника, што је
рекорд у односу на прошлу годину када само на 100 000. путника
чекали до краја 2016.“, поручио је градоначелник. Он је
истакао да се реконструкција аеродромске зграде приводи крају
и да ће он засијати до краја маја месеца. Уколико све буде
текло по плану, наредне године очекују нас бројне новине на
аеродрому Константин Велики. Ми смо, заједно са Владом
Републике Србије показали да нам је јако стало да се ваздушни
саобраћај у овом делу Србије развија и унапређује и оволико
интересовање путника, како из Ниша, тако и из окружења,
потврђује да перспективе итекако има, истакао је овом приликом
градоначелник Булатовић. Нинослав Миленковић, који је иначе
долетео из Дортмунда, каже да је редован путник нишког
аеродрома јер му породица живи у Немачкој и да лети сваке
недеље. Он је нагласио да му успостављање редобне линије
између Ниша и овог немачког града пуно значи јер му је сада
одлазак код породице много једноставнији.

