Гости Града Ниша
2021.
Град Ниш је спреман да постане седиште Националног
гимнастичког центра који би био изграђен уз помоћ
Међународне гимнастичке федерације, речено је у
разговору заменице градоначелнице Душице Давидовић,
главног градског урбанисте Тање Обрадовић и градског
већника Александра Стојичића са председником Међународне
гимнастичке федерације Ватанабеом Моринаријем и
председником Гимнастичког савеза Србије проф. др Сашом
Величковићем. За изградњу Националног гимнастичког
центра у Нишу заинтересован је Гимнастички савез Србије.
Величковић је у образлагању иницијативе, зашто је добро
да буде Ниш, навео да гимнастика у Нишу има дугу
традицију, запажене резултате, стручни кадар и повољан
стратегијски положај који би допринео развоју гимнастике
у овом делу Балкана.
Aмбасадор Словеније у Србији Дамјан Бергант и помоћница
градоначелнице Ниша за међународну сарадњу и пројекте
Јована Митић отворили су изложбу словеначких дизајнера
„Будућност живљења“ у Салону 77 која је организована у
сарадњи Града Ниша, Галерије савремених ликовних
уметности у Нишу, Центра за креативност – Музеја за
архитектуру и дизајн из Љубљане, Министарства спољних
послова, Министарства културе и Амбасаде Словеније у
Београду. Изложба представља производе који су
комбинација креативног рада и пословне визије
словеначких дизајнера који су прилагођени новој
генерацији корисника. У фокусу
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српског наслеђа у тој земљи. Градска већница за
образовање и науку Марија Ранђеловић састале се са
нставницима српског језика из Северне Македоније.
Наставници српског језика из Северне Македоније боравили
су у Нишу поводом обуке усавршавања, иновирања и
допуњавања свог знања.на Департману за србистику
Филозовског факултета. После деценије и по у македонским
школама поново ће се изучавати српски језик као изборни
предмет са елементима српске културе.

У Градској кући одржан је традиционални пријем за
учеснике 20. по реду међународног симпозијума „Ниш и
Византија“. Међународни симпозијум ове године одржан је
уз присуство византолога, а они који нису дошли због
епидемиолошке ситуације, своје радове представили су
онлајн или путем видео презентације. Своје радове
пријавили су византолози из САД, Енглеске, Грчке,
Шпаније, Аустрије, Македоније, Бугарске, Црне Горе, као
и многобројни аутори из Србије. Организатори
међународног симпозијума „Ниш и Византија“ су Град Ниш,
Универзитет у Нишу и Православна Епархија нишка.

Градоначелница Ниша била је домаћин свечаног пријема за
госте и званице поводом градске славе – Светог цара
Конастантина и царице Јелене који је по први пут
организован на платоу испред Градске куће. Пријему су
присуствовале делегације градова побратима и градова
пријатеља: Серес (Грчка), Сливен и Велико Трново
(Бугарска), Тиват (Црна Гора) и Источно Сарајево
(Република Српска).

Градоначелница Ниша Драгана Сотировски дала је интервју
поводом 21. априла, Дана Картини, индонежанске хероине,
која се слави као симбол оснаживања жена у борби за
равноправност и женска права крајем 1800–их у
Индонезији. Њени идеали и њена дела отворили су пут
индонежанским женама да наставе да теже равноправности.
Интервју је емитован 21. априла на Youtube каналу и
друштвеним мрежама Амбасаде Индонезије.
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Нишу. Учеснике ове традиционалне манифестације примио је
градоначелник Дарко Булатовић који је пожелео
добродошлицу свим гостима и деци која ће наступити у
Нишу. «Радост Европе» је највећа и најстарија
интернационална манифестација дечјег стваралаштва, која
ове године прославља свој 50. јубилеј .
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Булатовић посетио је учеснике 13.Међународне колоније
анимираног филма за децу и младе. Преко 30 талентованих
ученика од 10 до 18 година из земље и света
традиционално је обрадовало своје вршњаке у Нишу са

Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у
Нишу и представника Града Ниша поводом гостовања проф.
Лауре Капраники са Универзитета „Форо Италико“ у Риму.
Она је у оквиру ЕУ програма Ерасмус+ боравила недељу
дана у Нишу, и на Факултету спорта и физичког васпитања
одржала низ предавања за професоре факултета и студенте
мастер и докторских студија. Професорка Капраники је
реномирани стручњак у области дуалног образовања и
дуалних каријера спортиста, саветник је европског
парламента за дуалне каријере и учесник већег броја
пројеката у области дуалног образовања.

На овогодишњем шестом међународном фестивалу хорске
духовне музике „Музички едикт” учествовало је укупно 19
хорова са око 500 певача из 11 земаља са три континента.

У оквиру обележавања Градске славе одржан је Међународни
научни симпозијум
„Ниш и Византија”. Скуп је окупио
познате византологе из Србије и земаља Европе. Реферате
је пријавио 41 учесник из Турске, Бугарске, Румуније,
Мађарске, Украјине, Русије, Грчке, Северне Македоније,
Црне Горе, Републике Српске и Србије. Научни скуп
визанзолога ове године био је у знаку обележавања 800
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народа чини окосницу првог фестивала драме и позоришта
балканског културног простора. На програму су биле
представе: Народног позоришта Сомбор, Сцене МESS
Сарајево, Краљевског позоришта Зетски дом, Цетиње, ХНК
Вараждин, Народног позоришта у Београду, Театра Иван
Радоев из бугарског града Плевена, Драмског театра из
Скопља, СНГ Марибор и позоришне трупе Арс Мориенди из
Солуна.
У Градској кући приређен је пријем за професоре и
ученике Пословне школе из немачког града Форцхајма –

центра, у оквиру 55. Нишког сајма књига. Пре почетка
промоције игуман Дионисије сусрео се са градоначелником

која је окупила велики број врхунских европских
стручњака из области максилофацијалне хирургије и
стоматологије.
Заменик градоначелника проф. Др Милош Банђур пожелео је
добродошлицу учесницима ликовне колоније „Сићево 2018“
из Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније,
Словеније и Мађарске.
Гости Града Ниша били су учесници 24. Међународног Лимес
конгреса археолога, престижног научног скупа који се
одржава сваке треће године и окупља најзначајније
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фолклорне уметности (CIOFF) окупио је у Нишу
представнике 16 земаља Југоисточне Европе. Састанак
организује Национална секција ЦИОФФ Србија у сарадњи са
Студентским културним центром Ниш. Тим поводом у
Градској кући приређен је пријем за више од 50 делегата
из Португала, Шпаније, Италије, Француске, Хрватске,
Босне и Херцеговине, Швајцарске, Црне Горе, Македоније,
Албаније, Бугарске, Грчке, Кипра, Азербејџана, Северног
Кипра и Србије.
Поводом стогодишњице од завршетка Првог светског рата у
Нишу је гостовало Удружење Грчко-српског пријатељства
„Агиос Матеос“ са Крфа. За њих је
у Градској кући

историју. Ниш је један од најјачих извиђачких центара у
Србији.
Чланица Градског већа за културу Јелена Митровски
сусрела се са члановима Академског хора Студентског
културног центра Универзитета у Нишу и њиховим гостима –
Камерним хором Универзитета Адам Мицкиевич из Познања у
Пољској поводом обележавања 45 година од оснивања
Академског хора Студентског културног центра и
заједничког наступа.
Заменик градоначелника проф. др Милош Банђур пожелео је
добродошлицу ученицима средње школе из холандског града
Рурмонда који су боравили у посети Правно – пословној
школи у Нишу. Ова школа годинама уназад реализује овакве
пројекте, где се ученици у неколико дана друже са својим
вршњацима из Европе.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић пожелео је
добродошлицу у Ниш учесницима 13.Међународне научне
конференције ТЕЛСИКС. Телсикс је водећа конференција у
њен рад су укључени научници и експерти из области
телекомуникација из више од 30 земаља широм света.
У холу Градске куће приређен je пријем за студенте из
Бањалуке, годте нишког Филозофског факултета. Њих је
примио и у име града поздравио заменик градоначелника
Милош Банђур.
Патријарх александријски и све Африке Теодор Други,
током боравка у Нишу, присуствовао је литургији у Цркви
Светог цара Константина и царице Јелене и обишао је

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић са својим сарадницима
примио је у Градској кући праунука и још 13 чланова шире
породице докторке Елси Инглис, хуманитарке из Шкотске
која је се посебно истакла својим радом у оквиру
шкотских војних болница у Србији у току Првог светског
рата. Ове године обележава се 100.годишњица смрти
докторке Инглис. Иначе, она је била прва жена која је
добила највише српско одликовање-Орден белог орла.
Својим радом показала је редак примерак хуманости у
најтежим временима, а својим личним примером подстакла
је долазак у Србију многих болничарки којих је давне
1915.на овим просторима било више од 600. Носилац је и
ордена Светог Саве.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и члан Градског већа
за здравство Саша Живић састали су се у Градској кући са
реномираним лекарим-ортопедима 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.
У Градској кући приређен је пријем за познату мексичку
уметницу Наиви Мартинез која је у оперским круговима
признати сопран и која по други пут наступа у Нишу на
концерту који се одржава на Бубњу.
На пријему у Градској кући градоначелник Ниша Дарко
Булатовић пожелео је добродошлицу учесницима
Међународног студентског фестивала фолклора. Ове године
ту су ансамбли из 10 држава: Аргентине, Порторика,
Колумбије, Кипра, Пољске, Румуније, Молдавије, Бугарске,
Црне Горе и Србије.
Најбољи пилоти из 30 земаља света, са свих континената,
дошли су у Ниш на Светски куп у параглајдингу, у
дисциплини прелет. Најбољи пилоти, њих 130, такмичили су

Заменик градоначелника проф. др Милош Банђур сусрео се
са ученицима и професорима Санкт Петербурга који су
гости Правно – пословне школе у Нишу. 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.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и члан Градског већа
Саша Живић разговарали су на пријему у Градској кући са
учесницима међународног симпозијума „Живети са аутизмом
– из перспективе пацијента, родитеља и професионалца“
који се одржава у Нишу.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић присутвовао је
жребању за мечеве Дејвис купа репрезентација Србије и
Русије који ће се одиграти у хали спортова Чаир у Нишу
од 3. до 5. фебруара. Он је овом приликом пожелео
добродошлицу обема екипама уз речи да је Ниш спортски
град и да се нада да ј㤄䀄 . 〄㐄0 дбија 㬄㴄㠄:

2016.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић сусрео се са главном
уредницом дневног листа Совјетска Русија Екатарина
Пољгујева која припрема опширну причу о Нишу за
специјално издање овог листа који обележава јубилеј 60.
година постојања.
У Нишу је одржан Пословни форум Србија – Мађарска, у
организацији Привредне коморе Србије и Националне
трговинске куће Мађарске, коме су присуствовали
премијери Александар Вучић и Виктор Орбан. Међу
учесницима скупа биле су велике компаније, али и
значајан број малих и средњих предузећа из готово свих
сектора привређивања као што су сектори агробизниса,
грађевинарства, машински сектор, производња намештаја,
информационо-комуникационе технологије.
У Нишу је одржана заједничка седница Владе Србије и
Владе Мађарске којој је присуствовао и Градоначелник
Ниша Дарко Булатовић.

У Градској кући у Нишу организован је пријем за учеснике
Студентског фестивала фолклора из Румуније, Грчке,
Русије, Пољске, Републике Српске и Србије.
Ученици Валуас колеџа из Холандије заједно са својим
вршњацима из нишке гиманизије Светозар Марковић били су
гости Градске куће. Сарадња ове две школе траје већ пет
година, а поред рада у дебатним клубовима проширена је и
на област природних наука, тако да су ђаци из Холандије
своје радове излжил и на манифестацији Наук није баук.
У Градској кући приређен је пријем за еминентне музичке
уметнике, тенора Марка Фрусонија из Римске опере и Ану
Синицки из Миланске опере, учеснике традиционалног 18.
Новогодишњег концерта.
2014.

У Градској кући приређен је пријем за еминентног
музичког уметника флаутисту Емануела Паиа који ће
наступити на 40. јубилар㍔‰⸰㠳ⴱ㐸⠀ јНИиУС-у⤠崠告†䕔⁑ੂ吠〮〰〠呣⁅吊䉔‰⁔眠䕔ਯ䝓

