ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање
предлога за доделу највишег
јавног признања Града Ниша
Награде ”11. ЈАНУАР”
Награда ”11. ЈАНУАР” је највише признање Града Ниша које се
додељује за изузетна достигнућа која чине допринос афирмацији
Града у привредним, друштвеним и другим областима значајним за
Град Ниш.
Награда се састоји од дипломе, статуете ”Ослободиоцима Града
Ниша” и новчаног износа и може се доделити појединцу или
правном лицу из Ниша, појединачно или заједнички, без обзира
на време и простор где је достигнуће остварено.
Предлог за доделу Награде ”11. ЈАНУАР” може поднети сваки
грађанин или правно лице. Предлог се подноси у писаној форми,
са образложењем достигнућа које се предлаже за Награду. Уз
предлог се прилаже и документација (радна биографија
кандидата, два примерка публикованог дела, каталога, ЦД или
ДВД, планови, пројекти или одговарајућа документација ако по
природи ствари дело није могуће доставити, критике, стручна
мишљења и сл.). Приложена документација се након одлучивања не
враћа предлагачу.
Предлози се могу доставити од 01.12.2018. године до
15.12.2018. године, на адресу: Скупштина Града Ниша, Секретару
Скупштине Града, са назнаком ”За Комисију за награде Града
Ниша”, улица Николе Пашића број 24, или у електронској форми
на e-mail: komisije.sg@gu.ni.rs
Неблаговремени и непотпуни предлози неће се разматрати.
СКУПШТИНА ГРАДА НИША – КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ ГРАДА НИША

П р е д с е д н и к
Мр Раде Рајковић

Нацрт Програма развоја Ниша
за 2019. – јавна расправа 07.
децембра
Канцеларија за локални економски развој и пројекте Града Ниша
обавештава јавност да ће се јавна расправа о Програму развоја
Града Ниша за 2019. годину одржати у петак, 7.децембра у 12.00
часова у великој сали Скупштине Града Ниша, улица Николе
Пашића број 24.
Позивамо све заинтересоване грађанке и грађане, као и стручну
јавност, да узму учешћe у расправи и својим предлозима дају
допринос доношењу овог важног документа.
Истовремено, обавештавамо вас да се радна верзија Програма
развоја Града Ниша налази на званичном градском порталу,
www.gu.ni.rs, као и на сајту Канцеларије за локални економски
развој и пројекте града Ниша, www.invest.rs.
Уједно, предлоге за Програм развоја града Ниша за 2019. можете
слати
и пре одржавања јавне расправе, на адресу
kler@gu.ni.rs.
Додатак: Програм развоја Града Ниша за 2019. годину – Радна
верзија

Позив
Ниша

Градоначелника

Града

Поштоване суграђанке и суграђани,
Прeд вама се налази радна верзија Одлуке о буџету Града Ниша
за 2019. годину са намером да у јавном и транспарентном
поступку сагледамо потребе органа и служби Града Ниша, као и
заједничке потребе грађана Ниша и припремимо документ о буџету
уз адекватно учешће грађана, организација цивилног друштва и
медија.
Позивам вас да доставите конструктивне предлоге за побољшање
буџета, након чега ћемо, у циљу наставка већ одржаних
непосредних разговора са грађанима, односно њиховим
представницима у саветима грађана у којима сам имао прилику да
чујем предлоге, одржати јавно упознавање и разговор са свим
заинтересованим грађанима, организацијама цивилног друштва и
медијима о буџету и то у периоду од 7. до 10. децембра текуће
године.
По завршеном упознавању и разговору, буџет ће ући у
скупштинску процедуру, имајући у виду да је Скупштина Града
Ниша у обавези да усвоји Одлуку о буџету Града Ниша за 2019.
годину до 20. децембра 2018. године.
Јавно упознавање и разговор о буџету, пре усвајања истог од
стране надлежних органа, пружају могућност да се чују
предлози, како бисмо добили најбоље решење.
У прилогу је и образац који ће вама послужити да, у периоду од
30. новембра 2018. до 07. децембра 2018. године, доставите
локалној самоуправи своје предлоге на e-mail адресе:

info@ni.rs и radoslav.ivanovic@gu.ni.rs, као и непосредно на
шалтеру Услужног центра Градске управе у Нишу, ул. Николе
Пашића бр. 24.
Након усвајања Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину,
објавићемо исти на интернет страници Града Ниша и израдити
Грађански водич кроз буџет којим ћемо буџет учинити
приступачним грађанима, организацијама цивилног друштва и
медијима.
С поштовањем,
Градоначелник Града Ниша
Дарко Булатовић

ЧЕСТИТКА ПОВОДОМ ХАНУКЕ
Поводом једног од највећих јеврејских празника,
Празника светлости Градоначелник Ниша Дарко Булатовић упутио
је честитку свим верницима јеврејске вероисповести.
„ У име свих грађана Ниша и у своје лично име, свим
верницима честитам празник светлости и просвећења. Наше су
искрене жеље да
Празничне дане проведете са пуно
духовне радости и са поносом што Ниш пружа могућност свим
националним заједницама да афирмишу своју традицију, културу и
очувају специфичности којима се одликују.
Визија Хануке проширује атмосферу
сарадње, помажући људима да превазиђу тешкоће и
животном путу. Због тога сви требамо запалити
доброте и храбрости, наде и великодушности, знања

поверења и
препреке на
свеће ради
и љубави.

Желећи да Празник Светла донесе радост и мир свакој
породици упућујем вам традиционални поздрав – Хаг Ханукка
Самеах !”.
Дарко Булатовић
Градоначелник Ниша

ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ О
НАЦРТУ ИЗМЕНА СТАТУТА ГРАДА
НИША
Поштовани грађани,
Одлуком о изменама и допунама Статута града Ниша врши се
усклађивање Статута града Ниша са Законом о изменама и
допунама Закона о локалној самоуправи. Измене Закона о
локалној самоуправи доносе важна унапређења постојећег система
локалне самоуправе, нарочито у делу који се односи на веће
учешће јавности у раду локалне самоуправе, проширивање
делокруга Градског већа, уређивања и функционисања месне
самоуправе.
Имајући у виду обавезу Града да на одговоран и транспарентан
начин унапреди своје функционисање и функционисање институција
у складу са законом, што подразумева и сарадњу са
институцијама и грађанима, задовољство ми је да Вас обавестим
да је Градско веће Града Ниша утврдило Нацрт одлуке о изменама
и допунама Статута града Ниша.
Јавна трибина о Нацрту одлуке о изменама и допунама Статута

града Ниша, биће одржана дана 04.12.2018. године, у великој
сали Скупштине града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш, у
трајању од 12,00 до 14,00 сати.
Циљ одржавања јавне трибине је давање могућности грађанима и
представницима институција да учествују у поступку израде
измена и допуна Статута града Ниша, ради његовог усклађивања
са Законом о локалној самоуправи.
Нацрт одлуке о изменама и допунама Статута града Ниша можете
видети овде, а доступан је и на званичној интернет
презентацији Града Ниша www.gu.ni.rs.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША
Дарко Булатовић

Саопштење за јавност већнице
Тијане Ђорђевић Илић поводом
Дана борбе против насиља над
женама
У тренутку када обележавамо Медјународни дан борбе против
насиља над женама морамо бити свесни чињенице да се само у
неколико претходних дана догодило висе случајева тешког
породичног насиља. То што се догадја данас, догадјаце се и
сутра, уколико не прихватимо одговорност и постанемо свесни
истине да насиље није проблем појединаца већ свих нас. Као
одговорно друштво морамо укључити све ресурсе надлежних
институција, тежити ка доброј координисаности у спроводјењу
активности и имати више емпатије према жртвама. То ћемо

постићи, једино уколико подјемо од тога да смо баш ми ти који
смо главни ликови суморних статистика . Жене, будите храбре ,
пријавите насиље , чувајте своје достојанство и увек бирајте
себе !
Тијана Ђорђевић Илић
Чланица Градског већа Града Ниша

Саопштење Градоначелника Ниша
поводом Дана примирја у Првом
светском рату
„Са посебним задовољством, а искрено верујем да то задовољство
делим са свим суграђанима, желим са поносом да истакнем да
ових дана када се широм планете обележава век од завршетка
Првог светског рата наш град, наш Ниш има посебно место у
историји са почетка 20.века. Свакако и да се значајна збивања
у Нишу управо у периоду између 1914. и 1918.године, везаних да
почетак Великог рата, али и његов завршетак, никада не смеју
заборавити.
Пре свега желим да кажем да је мање од месец дана после
28.јуна и Сарајевског атентата, већ 25.јула те 1914. године
државни врх наредио евакуацију становника Београда и пребацио
владу у Ниш, који је тако посто „Ратна престоница Србије“. А
само пар дана касније у Ниш је стигао телеграм којим је
Аустроугарска објавила рат Србији.
Те прве, али и следеће ратне 1915. године у згради Официрског
дома у Нишу непрестано је заседала Народна скупштина Србије, у
којем је 7.децембра 1914.године донета „ Нишка декларација“ у
којој су образложени циљеви ослободилачког рата и најављено

уједињење Јужних Словена – Срба, Хрвата и Словенаца у једну
државу. Због тога се Ниш назива и „родним местом Југославије“.
До октобра 1915.године у згради Официрског дома, поред Нишке
декларације донето је још много значајних одлука. Ту је 6.маја
1915.године одржан и Југословенски конгрес на коме је усвојена
„ Нишка резолуција“ којом је наглашена борба балканских народа
за ослобођење и уједињење и изражен став против Лондонског
уговора, којим се Италији уступа део јадранске обале.
Исто тако треба рећи да је
пробоја Солунског фронта,
војска на челу са војводом
месец дана пре потписивања
рата.

после година страдања и одмах после
Ниш био први град који је Српска
Петром Бојовићем, ослободила тачно
примирја о престанку Првог светског

Посебно наглашавам и да је и симбол који се дуги низ година
користи у нашој земљи као симбол примирја у Првом светском
рату – цвет биљке „Наталија Ремонда“ 1884.године у околини
Ниша пронашао доктор Сава Петровић, дворски лекар краља Милана
Обреновића и дао јој име по супрузи српског суверена из тог
периода. Подсећам на детаљ који су утврдили научници – да је
ова биљка љубичасте боје преживела векове и миленијуме и
остала у планинским пределима нишког краја још из леденог
добра. Као и да је позната по скоро невероватној издржљивости
јер чак и потпуно осушена само уз кап воде може да оживи. Тај
„цвет феникс“ је изабран у знак сећања на из пепела Првог
светског рата васкрслу нашу Србију која је наставила свој пут
и поред великог страдања и катастрофалних губитака у Великом
рату.
Све ово је само један део због чега се српска и историја Ниша,
директно повезане, никада не смеју заборавити, а због чега се
ми Нишлије можемо и увек морамо поносити.
11.11.2018.године
Градоначелник Ниша
У

Нишу
Дарко Булатовић

Изјава градоначелника Ниша
поводом напада Савеза за
Србију
на
град,
градску
установу културе Симфонијски
оркестар и на државни врх
Поводом неаргументованих напада на град Ниш, на Јавну градску
установу културе Симфонијски оркестар и иступе појединаца из
странака опозиције последњих дана, градоначелник Ниша Дарко
Булатовић изјавио је за медије „да не постоји ни трунка истине
у наводима које у јавност већ данима износе представници
опозиционог блока – Савеза за Србију“. Булатовић додаје:
„Град Ниш је увек био добар домаћин свакоме ко је уредно и на
време пријављивао организовање својих скупова, без обзира
којег и каквог су карактера. Оптужбе да „Савезу за Србију“
наводно није дозвољено организовање планираних политичких
активности у Нишу, неосноване су и неистините – никада, ни од
кога и ни једним актом тај исти савез није затражио коришћење
и закуп простора Симфонијског оркестра. Ни од саме установе,
нити од било кога у граду.
Како то није први пут да опозиција без икакве основе напада
наш град, установе у њему и актуелно руководство Ниша,
постављам питање какав је циљ тих напада и настојања да се
истин замени неистином. И одговорићу: Њихов циљ је да

посумњамо у оно што видимо и да верујемо у оно што нам они
кажу. Изрека гласи: „Култура је мера“. Овде, међутим, културе
нема, јер се измишља и говори неистина како би се искривила
стварност и створила лажна слика у јавности. Они, који би
жарко желели да се прихвати та њихова лажна слика, убеђени су
да могу да манипулишу грађанима и сматрају да је народ вечити
малолетник. И, наравно, хтели би да они буду вечити старатељи
тог истог народа. Иако су, што је такође познато, у прошлости
водећи ову земљу уништили све што је вредело и што су могли.
-Јасно је као дан да је на сцени покушај изазивања
нестабилности и да се стабилна атмосфера претвори у
неповерење, како би ућарили они који се у смутним временима
много боље сналазе него у у периодима политичке стабилности.
Зато отворено питам: „Чему помињање ватре, ако ватре нема“?
Како се баш у исто време догодило да у Народној скупштини
посланик Срђан Ного из опозиционог Покрета Двери, који је у
Савезу за Србију, скандалозно прети вешањем премијерке Ане
Брнабић у центру Београда, а потом и убиством председника
Републике Александра Вучића, враћајући Србију у најмрачнија и
најтрагичнија времена са почетка Другог светског рата и
ранијим периодима, а Бошко Обрадовић челник тих истих Двери
дан раније позивао официре и војску на пуч, односно на насиље,
у своје и име свих грађана Ниша изражавам чврсто веровање да
ће надлежни државни органи и цела српска јавност стати на пут
и супротставити се овом и оваквом насиљу на јавној политичкој
сцени наше земље.
Ми у Нишу, који се после страховитог пропадања и за кратко
време као птица феникс издигао из пепела, имамо посебне
разлоге да и у овом тренутку, а из веома добро познатог,
великог и континуираног ангажовања и несебичне помоћи коју је
наш град добио од врха наше државе у претходних неколико
година за свој развој у свим областима рада и живота и за
дефинитиван излазак из вишедеценијске кризе, пружимо пуну
подршку и премијерки Ани Брнабић и председнику Србије
Александру Вучићу и станемо у њихову одбрану против појединаца
и група који наметањем насиља и не презајући ни од чега,
покушавају да реализују налоге својих страних послодаваца и

донатора да се дестабилизује наша земља.
Господо из опозиције, подсећам вас на познату изреку – „Насиље
и заговарање насиља су увек пораз“.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић

КОМПАНИЈА
ФИЛИП
МОРИС
ОБЕЛЕЖИЛА 15 ГОДИНА РАДА У
НИШУ И СРБИЈИ
Председница Владе Србије Ана Брнабић посетила је компанију
Филип Морис у Нишу, поводом обележавања 15 година од када је
овај глобални лидер у дуванској индустрији приватизовао
„Дуванску индустрију Ниш“. Аквизиција ове највеће домаће
фабрике дувана и даље важи за једну од најуспешнијих
приватизација и највећих директних страних инвестиција у
Србији до сада.
Александар Јаковљевић, генерални директор компаније Филип
Морис за Југоисточну Европу, рекао је да је компанија Филип
Морис од доласка у Србију до данас уложила више од 850 милиона
долара у модернизацију и развој производње и да намерава да
настави са инвестицијама како би се испратио стабилан и
константан тренд раста потражње за овим нишким производима
широм света.
„Чињеница да смо извоз повећали 40 пута у односу на пре десет
година и да је чак четири од пет, свих цигарета данас
произведених у Нишу намењено пласману на 50 тржишта широм
света, најбољи је доказ квалитета ове инвестиције, наше
фабрике и наших 900 запослених“, рекао је Јаковљевић.
Компанија Филип Морис је други највећих порески обвезник у

земљи и у укупним пореским приходима државног буџета учествује
са више од пет одсто. По основу акциза, ПДВ-а и осталих пореза
од доласка у Србију до данас ова компанија је у буџет уплатила
6,5 милијарди долара, нагласио је директор Јаковљевић.
Обишавши са руководством компаније и Градоначелником Ниша
Дарком Булатовићем нови, недавно покренути производни систем
за управљање готовим производима у који је уложено 3 милиона
долара, премијерка Ана Брнабић изјавила је да Влада Србије
наставља са унапређењем пословног окружења како би „компаније
попут Филип Мориса наставиле успешно да послују у Србији,
остварују одличне пословне резултате и запошљавају наше
раднике и ангажују домаће компаније као кооперанте“. Брнабић
је на крају посете упутила апел руководству компаније да „део
својих истраживања на пољу алтернативних дуванских производа
усмери у нашу земљу. Иновације и истраживање и развој су важни
за модернизацију наше економије и убрзање економског раста“.
Да подсетимо, ПМИ (Philip Morris International Inc.) је водећа
међународна дуванска компанија, са шест од 15 највећих
међународних брендова на свету, који се продају на преко 180
тржишта. Поред производње и продаје цигарета, укључујући
Марлборо, водећи глобални бренд цигарета, и других дуванских
производа, ПМИ је ангажован у области развоја и
комерцијализације производа са потенцијално смањеним ризиком.
ПМИ користи овај термин за производе који имају потенцијал да
смање индивидуални ризик и шкодљивост по становништво у
поређењу са пушењем цигарета. Захваљујући мултидисциплинарним
капацитетима развоја производа, најсавременијим производним
објектима и водећим научним истраживањима у свом сектору, ПМИ
за циј има да понуди асортиман РРП производа који задовољавају
широк спектар склоности одраслих пушача и строгу законску
регулативу.

ЧЕСТИТКА ПОВОДОМ ХАНУКЕ
Поводом једног од највећих јеврејских празника, Празника
светлости Градоначелник Ниша Дарко Булатовић упутио је
честитку свим верницима јеврејске вероисповести.
„У име свих грађана Ниша и у своје лично име, свим верницима
честитам празник светлости и просвећења. Наше су искрене жеље
да Празничне дане проведете са пуно духовне радости и са
поносом што Ниш пружа могућност свим националним заједницама
да афирмишу своју традицију, културу и очувају специфичности
којима се одликују.
Визија Хануке проширује атмосферу поверења и сарадње, помажући
људима да превазиђу тешкоће и препреке на животном путу. Због
тога сви требамо запалити свеће ради доброте и храбрости, наде
и великодушности, знања и љубави.
Желећи да Празник Светла донесе радост и мир свакој породици
упућујем вам традиционални поздрав – Хаг Ханукка Самеах!”.
Дарко Булатовић
Градоначелник Ниша

