ПРИЈЕМ ЗА ОРТОПЕДЕ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и члан Градског већа за
здравство Саша Живић примили су данас у Градској кући
реномиране лекаре-ортопеде из Кине, Јапана, Јужне Кореје,
Индије и Индонезије који на позив Клиничког центра бораве у
Нишу и учесници су Симпозијума ортопеда о лечењу обољења и
повреда рамена и лакта који се одржава у нашем граду. Поред
ових светски признатих лекара, на симпозијуму ће учествовати и
ортопеди из Србије и Македоније. Први пут у Нишу пре неколико
дана обављена је и сложена операција рамена захваљујући
искуству пренетом управо од гостију из далеких земаља. Ортопед
Иван Мицић који је иначе боравио у Сеулу ради усавршавања
управо је имао прилику да од ове групе лекара додатно усаврши
своје знање. Према речима професора Минхо Џело из Јужне Кореје
циљ њиховог боравка у Нишу је да са својим колегама
поразговарају о новитетима у области ортопедије, тачније у
области лечења повреда рамена и лакта која иначе и у
развијеним земљама западне Европе може представљати
непознаницу. Он је нагласио да ће се посебно осврнути на
лечење повреда код старих и код спортиста. Такође, изразио је
задовољство што су он и његове колеге у Нишу који претендује
да постане озбиљан центар за лечење оваквих повреда.

ПРИЈЕМ ЗА НИШЛИЈУ КОЈИ
МОТОРУ ПРЕШАО 16000 КМ
НИША ДО ВЛАДИВОСТОКА

НА
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Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и чланица Градског већа
Јелена Митровски примили су данас у Градској кући Нишлију

Предрага Перуновића који је на мотору прешао 16 000 км од Ниша
до Владивостока-града на руској обали Тихог океана, за 43
дана. Прошавши кроз Бугарску, Турску, Грузију, Јерменију,
Азербејџан, Казахтан, Монголију и Русију, Перуновић се вратио
са ове екстремне авантуре и своје утиске пренео челницима
града Ниша. Овом приликом, Градоначелник је поручио да ће Град
Ниш радо подржати неки од следећих подухвата овог свог
суграђанина и то не само материјално. Он је рекао да Град Ниш
има добру сарадњу са многим светским градовима а да Перуновић
своју земљу представља на најбољи могући начин.
Иначе, овај Нишлија 20 година ради при мисији УН и то у
Србији, Авганистану, Либану, Тунису, Индонезији и Источном
Тимору.

Потисан уговор и постављен
камен темељац за изградњу
фабрике “Цумтобела” у Нишу
У присуству председника Србије Александра Вучића и
градоначелника Ниша Дарка Булатовића, министар привреде у
Влади Републике Србије Горан Кнежевић и представник
аустријске компаније Цумтобел потписали су уговор о изградњи
фабрике ове компаније у Нишу.
Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је веома
срећан што је потписан уговор са компанијом Цумтобел и што
таква инвестиција долази у Ниш.
“Посебно сам срећан да је уговор потписан и да идемо одмах на
полагање камента темељца. Оно што је врло важно је да ће први
производи угледати светлост дана у мају следеће године”,
рекао
је Вучић.

Реч је о инвестицији од 30,6 милиона евра у фабрику за
производњу ЛЕД расвете, која ће запослити 1.100 радника.
Субвенција владе износи осам милиона евра, казао је Вучић и
додао да су неистинити наводи који су се појавили у јавности
да ће влада давати 50.000 евра по запосленом.
У наредне две и по финансијске године, фабрика ће се градити
на локацији у јужној индустријској зони Ниша, а када буде
завршена покриваће површину од 40.000 квадратних метара.
Први производи, како је најављено, изаћи ће у финансијској
2018/19. године, а потпуни завршетак објекта очекује се у
периоду од две и по године.
Цумтобел група има 13 фабрика и продавница у скоро 90 земаља,
у којима запошљава 6.562 радника.
После протоколарног дела делегације су посетиле локацију где
ће бити изграђена фабрика, а председник Вучић заједно са
директором Цумтобела Улрихом Шумахером и градоначелником Ниша
Дарком Булатовићем положио камен темељац новог постројења.

Студентски фестивал фолклора
10. Међународни студентски фестивал фолклора НИШ 2017, биће одржан од 16. до 20.
јула. Наступиће ансамбли из 10 држава: Аргентине, Порторика, Колумбије, Кипра,
Пољске, Румуније, Молдавије, Бугарске, Црне Горе и Србије.
Концерти ће бити одржани у Нишу, Белој Паланци и Књажевцу.На конференцији за
новинаре манифестацију су најавили директорка СКЦ-а Драгана Петковић и градска
већница ресорно задужена за културу Јелена Митровски. Ово је прилика да Нишлије,
али и љубитељи етно мелоса и игре у градовима у
програму.

околини уживају у богатом

Отварање је заказано за 16. јул у Нишу, где ће бити дефиле кроз Обреновићеву
улицу, а потом концерт у амфитеатру на Кеју. Завршни концерт је 20. јула на
платоу испред цркве Св. Цара Константина и Царице Теодоре у парку Светог Саве у
Нишу.

СРБИЈА У РИТМУ ЕВРОПЕ СЛЕДЕЋЕ
ГОДИНЕ У НИШУ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и члан Градског већа за
образовање Бојан Крстић приредили су пријем за нишку екупу
која је први пут учествовала на манифестацији „Србија у ритму
Европе“ и из Сомбора, где се ово такмичење одвијало минулог
викенда, вратила се као победничка екипа.
Члан Градског већа Бојан Крстић који је био и члан жирија на
овом такмичењу и у Сомбор путовао са такмичарима, каже да је
ово било једно посебно искуство и да су младе Нишлије и
Нишлијке, које су наступале представљајући Турску и певали на
турском језику, одушевили публику и били најбољи, и по оценама
жирија и по гласовима публике. Сања Крстић, учесница
такмичења, рекла је да је за све њих велика част била да на
овој манифестацији учествују и представљају свој град. Она је
истакла да се посебно радује што су се са првог такмичења
вратили као првопласирани.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић честитао је деци, али и
њиховим родитељима и још једном захвалио некадашњем амбасадору
Турске у Нишу Мустафа Кемалу Бозају који је предложио да деца
из Ниша представљају Турску на овом такмичењу. Он се захвалио
на подршци представницима медија који су, заједно са
родитељима и градом, трудили се да на најбољи могући начин
представе учешће нишке деце на овом такмичењу, захвалио је и

онима који су смс порукама подржали Нишлије.

ПОТПИСАН УГОВОР СА ИМИ-јем О
КУПОПРОДАЈИ
ЗЕМЉИШТА
ЗА
ИЗГРАДЊУ ФАБРИКЕ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и директор компаније ИМИ
Ерик де Кандидо потписали су данас у Градској кући уговор о
отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на локацији Лозни
Калем, површине око пет хектара. На овај начин почела је
реализација инвестиције изградње фабрике ове компаније у нашем
граду.
Према речима градоначелника Булатовића инвеститор је на јавном
надметању, по тржишној цени од 236 451 008,00 динара купио
земљиште за реализацију инвестиционог пројекта и уз помоћ
Владе Србије и Града Ниша покренуће производни погон и
запослити 1250 радника. У овој фабрици биће запослен велики
број високошколаца, углавном инжењера. Градоначелник је овом
приликом рекао да ће Град и Електронски факултет пружити сву
неопходну подршку инвеститору како би се ова инвестиција
реализовала у складу са плановима и динамиком која је раније
договорена са компанијом ИМИ. Директор ИМИ-ја Ерик де Кандидо
најавио је да се у лето очекује и полагање камена темељца.
Имаче, компанија Integrated MicroElectronics Incorporated
(IMI), Филипини
бави се састављањем микроелектронских
компоненти, превасходно за аутомобилску индустрију. Меморандум
о разумевању са Републиком Србијом и Градом Нишом потписали су
19. августа 2016. Укупна вредност ове инвестиције у основна
средства за период од 2016. до 2026. године је 32 329 000
евра.

Пријем за ученике из Санкт
Петербурга
Правно – пословна школа ових дана

домаћин је руских ученика и

професора из Санкт Петербурга.
Током боравка у Нишу гости из Русије учествоваће у неколико
акција, али и обилазити историјске споменике и природне
знаменитости овог краја.
У Градској кући за госте из Русије приређен је пријем, а
ученике је примио заменик градоначелника проф. др Милош
Банђур.
Током разговора ученици из древног руског града истакли су да
се пријатно осећају у Нишу и да је посебно изражено
гостопримство на сваком кораку.
Сарадња Правно – пословне школе из Ниша
и школе из Санкт
Петербурга траје већ неколико година, а током оваквих сусрета
поред дружења, ученици имају прилику да размене искуства и
међусобно се упознају са културом и традицијом два пријатељска
народа.

ТУРСКИ АМБАСАДОР САСТАО СЕ СА
ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић састао се данас са Његовом
Екселенцијом Амбасадором Турске у Србији Тању Билгицом који

борави у првој званичној посети нашем граду. На састанку који
су имали разговарало се о модалитетима будуће сарадње Града
Ниша и амбасаде Турске у Србији, како на пољу привреде, тако
и у области културе. Амбасадор је поручио да је велики број
турских инвеститора заинтересован да улаже у Србију а да је
Ниш посебно интересантан због свог географског положаја, али и
због квалитетне и квалификоване радне снаге. Градоначелник је
изразио наду да ће у наредном периоду бити успостављена
путничка авио-линија на релацији Ниш-Истанбул, као и да је то
заједнички задатак који Град и Амбасада Турске треба да
реализују. У Градској кући данас су боравили и малишани који
ће крајем јуна на дечјем музичком фестивалу „Србија у ритму
Европе“ играти, певати и плесати у ритму Турске коју ће на том
такмичењу представљати. Фестивал ће крајем јуна бити одржан у
Сомбору, а уколико победе, нишки основци и средњошколци
отпутоваће у Турску о трошку манифестације. Ниш је један од
градова који ће се такмичити, а нишку екипу чини 10 плесача и
два певача. Амбасадор и градоначелник поздравили су ову децу,
а амбасадор је између осталог рекао да је у Ниш дошао и да би
се упознао са Нишлијама који ће на такмичењу „Србија у ритму
Европе“ предстваљати Турску. Република Турска већ 8 година
подржава ову манифестацију која се у нашој земљи одржава пуних
9 година и чији је циљ да препозна и промовише младе таленте у
складу са Европском повељом о учешћу младих у животу на
општинском и регионалном нивоу. До сада се широм Србије
такмичење одржало у 8 градова.

Амбасадор Норвешке у посети
Нишу
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић разговарао је данас у
Градској кући са његовом екселенцијом господином Арне Санес

Бјорнстадом, амбасадором Краљевине Норвешке коjи jе са
представницима Нордијске пословне алијансе боравио у Нишу.
Испред Нордијске алијанске састанку са градоначелником Ниша
присуствовала
je и Јасмина Вигњевић – председница УО
Нордијске пословне алијансе и менажер Теленор – а са
сарадником, Андреја Павловић – извршни директор Нордијске
пословне алијансе у Србији, Младен Продановић – представник
амбасаде Шведске и Игор Маџаревић – представник амбасаде
Финске.
Градоначелник
je
после састанка разговор оценио као
конструктиван са акцентом на економску сарадњу, док je
Амбасадор Норвешке наjaвио ускоро долазак jeдне компаниje из
ове земле коja би на нашем тржишту пословала у оквиру сектора
напредних технологиja.

Амбасадор
Нишу

Финске

у

посети

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић
и његова екселенција
амбасадор Финске Перти Иконен засадили су данас у парку испред
Градске баште у Тврђави пет нових стабала брезе у знак
поштовања према вредном јубилеју Финске, стогодишњици стицања
независности.
После победе Октобарске револуције у Русији, фински Сејм је,
6. децембра 1917, изгласао декларацију о проглашењу независности Финске. Веран лењинској политици о праву сваке нације
на самоопредељење, Савет народних комесара РСФСР признао је,
31. децембра 1917. године, Финској независност.
Данас је модерна Финска једна од еколошки најчистијих држава
Европе, али и земља у којој се грађани у просеку баве спортом

по 2,4 сата дневно, што је европски рекорд. Пре церемоније
садње стабала, амбасадор је обишао нишку тврђаву и укратко се
упознао са богатом историјом нашег града.
Претходно је у Градској кући одржан састанак на којем су
градоначелник и амбасадор разговарали о могућностима пре свега
привредне сарадње Града Ниша и Финских градова, а било је речи
и о могућностима да се одређене финске компаније појаве у Нишу
у својству будућих инвеститора.

