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Среда, 23. новембра у 11:30 сати, председник Скупштине Града
Ниша обратиће се медијима испред велике сале СГ, а поводом
седнице Комисије за награде Града Ниша, на којој ће бити
донета одлука о објављивању позива за награду „11. јануар“,
највише признање Града Ниша.

Среда, 23.11. у 9.30 часова, велика сала Градске куће,
потписивање уговора о донирању грађевинског материјала за
интерно расељена лица, за адаптацију сеоских домаћинстава

Среда, 23.11. у 11.00 часова, хол Градске куће, Министарство
пољопривреде и заштите животне средине и Министарство здравља
представиће процес животне средине и здравља (Пармска
Декларација) у Репулици Срији.
Позив медијима

Среда, 23.11.у 13.30 часова, оилазак радова на реконструкцији
фасаде зграде Учитељ Тасине школе, а потом оилазак радова у
Топличиној улици.

Уторак, 22.11. у 11.00 часова, хол Градске куће, презентација
извештаја Европске комисије

Уторак, 22.11. у 13.00 часова, хол Градске куће, пријем за
женску кошаркашку репрезентацију Србије

Уторак, 22.11. у 14.00 часова, обилазак Завода за хитну
медицинску помоћ и конференција за новинаре у просторијама
Завода

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Председник Владе Репулике Срије Александар Вучић иће
домаћин током дводневне званичне посете председника Владе
Мађарске Виктора Орана Срији 20. и 21. новемра 2016. године
у Нишу.
Програм посете:
Недеља, 20. новемар 2016. године
НИШ – аеродром „Константин Велики“
16:00 – свечани дочек делегације Владе Мађарске коју предводи
премијер Виктор Оран.
(медијима омогућено снимање свечаног дочека).
Понедељак, 21. новемар 2016. године
9:00 – оилазак деонице „Просек- Банцарево“ на источном краку
Коридора 10.
ВАЖНА НАПОМЕНА:
Оилазак деонице могућ је ИСКЉУЧИВО организованим превозом.
Молимо заинтересоване медије да нагласе да се пријављују за
праћење овог догађаја. Неопходно је да екипе уду испред
Официрског дома (ул. Орловића Павла 28а) у 7:30 часова.

НИШ – (Официрски дом, ул. Орловића Павла 28а)
10:00 – тет-а-тет председника Владе Репулике Срије
Александра Вучића и премијера Мађарске Виктора Орана.
(снимање почетка састанка омогућено је само званичним
сниматељима).
10:00 – илатерални сусрети министара двеју влада.
(медијима је омогућено снимање почетака илатералних сусрета).
10:30 – заједничка седница Владе Репулике Срије и Владе
Мађарске.
(медијима је омогућено снимање почетка седнице).
12:00 – свечано потписивање споразума и конференција за
новинаре премијера Александра Вучића и Виктора Орана.
14:00 – премијери Александар Вучић и Виктор Оран учествоваће
на Бизнис форуму у организацији Привредне коморе Срије.
(хотел „Тами“, Дурмиторска прилаз р.1, Ниш).

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:
–
Акредитације су оавезне. Молимо вас да
акредитације (неопходно да садрже: име и презиме члана
редакције, рој личне карте (или пасоша) и занимање) доставите
на мејл: press@gov.rs најкасније до суботе, 19. октора до
20.00 часова. У акредитацији треа доставити и информацију за
који догађај се акредитујете и регистрациони рој возила којим
долазите.
–
Оилазак деонице „Просек-Брнцарево“ могућ је
ИСКЉУЧИВО организованим превозом. Молимо заинтересоване медије
да нагласе да се пријављују за праћење овог догађаја.
Неопходно је да екипе уду испред Официрског дома (ул.
Орловића Павла 28а) у 7:30 часова.
–
Молимо вас да имате у виду да је програм подложан
променама, о којима ћете лаговремено ити оавештавани.

Kонтакт осое:
Кристина Радовић: 062/88-42-382
Тања Дојчиновић: 064/8329-044

Субота 19.11 у 12.00, трибина Поводом Међународног дана
превенције злостављања и занемаривања деце,
Скупштине Града Ниша, ул. Николе Пашића 24.

велика сала

Четвртак, 17.11. у 10.30, хол Градске куће, седница Савета за
особе са инвалидитетом

Четвртак, 17.11. у 14.00 часова, хол Градске куће,
конференција за новинаре поводом регулисања дуговања из
области здравствене и социјалне заштите. На конференцији ће се
новинарима обратити градоначелник Ниша Дарко Булатовић и
чланови Градског већа Тијана Ђорђевић Илић и Саша Живић

Четвртак, 17.11. у 12.00 часова, Градоначелник Ниша Дарко
Булатовић са сарадницима и председник Градске општине Пантелеј
Братимир Васиљевић обићи ће основну школу Мирослав Антић, ул
Књажевачка 156.

Четвртак, 17.11. у 13.00 часова, хол Градске куће, потписивање
уговора о пословној сарадњи између Града Ниша и Хуманитарноеколошке организације „Чепом до осмеха“

У среду 16.11.2016. године у 15 часова биће одржана седница
Градског већа у велиој сали Градске куће.

Среда, 16.11. у 13.00 часова, ВИП салон Градске куће, пријем
за министра без портфеља задуженог за регионални развој и
координацију рада Јавних предузећа у Влади Србије Милана
Кркобабића

Среда, 16.11. у 12.00 часова, ВИП салон Градске куће, пријем
за Његову екселенцију Амбасадора Аустрије у Србији Јоханеса
Ајгнера

Среда, 16.11. у 10.00 часова, Официрски дом, Свечано отварање
специјализованог сајма запошљавања и професионалне
оријентације. Сајам ће отворити градоначелник Ниша Дарко
Булатовић, заменик директора Националне службе за запошљавање
Драган Сикимић и министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Александар Вулин. Време предвиђено за изјаве
медијима је од 10.15 до 10.30 часова.

Уторак, 15.11. у 11.00 часова, Официрски дом, Свечано отварање
Другог Форума напредних технологија. Форум ће отворити
градоначелник Ниша Дарко Булатовић и потпредседник Владе
Репулике Срије Расим Љајић. У прилогу је детаљна агенда.
Агенда – Други Форум напредних технологија 15. и 16. новембар
Официрски дом Ниш

Уторак, 15.11., у 11.00 часова, хол Градске куће, пријем за

децу-учеснике пројекта „Мој енергетски град“, који реализује
Центар за развој грађанског друштве Протекта, уз подршку
Министарства пољопривреде и заштите животне средине. На
пријему ће деца разговарати са представницима Града Ниша о
енергетској ефикасности и рационалном односу према енергији.

Четвртак, 10.11., са почетком од 16 часова Градоначелник Ниша
Дарко Булатовић обићиће Специјалну болницу за офтамологију
„Клинка Маја“
Византијски булевар 33

Петак, 11.новемар, 10.30 часова, полагање венаца на Војничком
грољу (Делијски вис), поводом 11.новемра-Дана примирја у
Првом светском рату

10.новембар, 18 часова, хол Градске куће-додела награде Стеван
Сремац

СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША ОДРЖАЋЕ СЕ 10.11.2016. ГОДИНЕ
СА ПОЧЕТКОМ ОД 15,00 САТИ У ГРАДСКОГ КУЋИ.
Дневни ред

Четвртак, 10.11., 13.00 часова, хол Градске куће, конференција
за новинаре поводом донације компаније Heineken Срија
Стрељачком клуу Ниш 1881. Донација од милион динара иће
уручена представници овог клуа Лидији Михајловић.
Конференцији ће присуствовати и Ђорђе Вишацки, генерални
секретар Олимпијског савеза Срије.

Среда, 09.11., у 15.00 часова, велика сала Градске куће,
састанак са делегацијом Министарства спољних послова Шведске и

представницима Амбасаде Краљевине Шведске у Србији

Среда, 09.11.2016., у 13.00 часова, хол Градске куће, семинар
на тему: „Доступност превоза за особе са инвалидитетом у
туристичким услугама“. Организатори скупа су Хенди Центар
Колосеум из Београда и Град Ниш, а под покровитељством
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Владе Републике Србије.

10.новембар, 18 часова, хол Градске куће-додела награде Стеван
Сремац

Чланица Градског већа задужена за културу Јелена Митровски,
обићиће нови биоскоп „Cineplexx“
Ниш у петак 4.11. са
почетком од 12:00 часова, Булевар Медијана 21 (STOP SHOP).

Петак, 04.новембар 2016. године у 13.00 часова, хол Градске
куће, конференција за новинаре поводом одржавања Форума
напредних технологија „Ниш-град напредних технологија“ у Нишу,
15. и 16.новембра. На конференцији ће се новинарима обратити
Градоначелник Града Ниша Дарко Булатовић и представници
партнерских организација. Oрганизатор Форума напредних
технологија је Град Ниш и партнери: Регионална привредна
комора Ниш, Национална служба за запошљавање, Електронски
факултет у Нишу и Нишки кластер напредних технологија NICAT.

Петак, 04. новембар у 09.30 сати, Састанак председника

Скупштине Радета Рајковића са председником Асоцијације
европских градова културе (AVEC) и замеником градоначелника
француског града Арла – Кристијаном Мурисаром. Kабинет
председника Скупштине Града, зграда ГУ.

Суота, 05.новемар 2016.године, 10.00 часова, Француски
институт у Нишу (Ореновићева рој 20)- у присуству
Градоначелника Града Ниша Дарка Булатовића, Њена екселенција
Амасадорка Репулике Срије Кристин Моро уручиће књиге
Удружења АДИФЛОР представницима нишких школа. Такође, иће
одржана краћа презентација активности Француског института.

Петак, 04.новемар 2016.године, 17.00 часова, Градска кућа,
ВИП салон, пријем за Њену екселенцију Амасадорку Репулике
Француске у Срији Кристин Моро. Након пријема уследиће
потписивање Писма о намерама, у присуству делегација Жиронда и
Арла са којима Град Ниш има сарадњу. Потписивање ће ити
оављено у холу Градске куће.

Петак, 04.новемар 2016.године, 11.30 часова-отварање апотеке
у оквиру здравствене станице „Горња Топоница“ у Горњој
Топоници. На овај начин унапредиће се квалитет пружене
здравствене заштите имајући у виду да ће становници 17 села у
околини ове здравствене станице (са територије Ниша и
Алексинца), моћи да на бржи и једноставнији начин дођу до
неопходне терапије и лекова. Адаптацију простора апотеке
финансијски су подржали мештани села Горња Топоница,
бесплатним извођењем радова, а ГО Црвени Крст потребним
материјалом.

Петак, 04.новемар 2016. у 10.00 часова– Градска кућа, ВИП
салон, пријем за амасадора Репулике Пољске у Срији, Томаша
Његођиша.

У четвртак 03.11.2016. у 11 часова,градски већник Бранислав
Качар примиће младу нишку тенисерку Теодору Ристић која је у
Будимпешти недавно освојила титулу на турниру узраста до 18.
година-ВИП Салон Градске куће

Четвртак, 03.новембар 13.30 часова-конференција за новинаре у
Регионалном центру за професионални развој запослених у
образовању (Париске комуне бб) поводом пројекта „Креативна
Европа“. На конференцији ће се новинарима обратити
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић, начелник Управе за културу
Града Ниша Небојша Стевановић и руководилац Деска Креативна
Европа у Србији Димитрије Тадић. Пројекат „Креативна Европа“
главни је програм Европске Уније за културу, у оквиру којег
европски пројекти могу да добију финансијску подршку до 200
000 евра. Конкурс за пројекат „Креативна Европа“ биће отворен
до 23.11.2016.

Јавна трибина о Нацрту одлуке о промени Статута града Ниша,
биће одржана дана 09.11.2016. године, у великој сали Скупштине
града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24, са почетком у 12,00
сати.

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обићи ће у уторак
01.11.2016. у 11 сати, топлану „Криви вир“ у улици Благоја
Паровића бр.3, где ће од стране руководтва топлане бити
упознат са функционисањем даљинсог грејања у граду, а затим ће
заједно са пословодством топлане одговарати на питања
новинара.

Уторак 1. новембар у 10.оо сати, „Уводни семинар за нове
одборнике у локалним скупштинама општина из целе Србије“,
Официрски дом.

Недеља 30.10. 2016. год., 8.30.часова, слетање авиона из
правца Дизелдорфа на нишки аеродром „Константин Велики“.
Предвиђено је да чину слетања авиона присуствују медији, док
ће, на захтев медијских екипа, бити могуће добити изјаве
надлежних, након полетања авиона у 9.40 часова. Имена и
презимена особа које ће присуствовати догађају, са неопходним
личним подацима, доставити на маил istanisavljevic@nisairport.com
Понедељак, 31.10.2016.год., 14.30 часова, Аеродром „Константин
Велики“, сала за састанке – конференција за новинаре поводом
успостављања редовног авиосаобраћаја на релацији БратиславаНиш-Братислава. На конференцији ће се новинарима обратити:
директор аеродрома Владица Ђурђановић, амбасадорка Републике
Словачке Дагмар Репчекова, градоначелник Ниша Дарко Булатовић
и министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић.
Након конференције, дочек и испраћај авиона и путника. Имена и
презимена особа које ће присуствовати догађају, са неопходним
личним подацима, доставити на маил istanisavljevic@nisairport.com
Уторак, 01.11.2016.год., 13.30 часова, слетање авиона из
правца Милана на нишки аеродром „Константин Велики“.
Предвиђено је да чину слетања авиона присуствују медији. Имена
и презимена особа које ће присуствовати догађају, са
неопходним
личним
подацима,
доставити
на
маил
istanisavljevic@nis-airport.com

Поштовани,
обавештавамо Вас да ће Седница Градског већа бити одржана
31.10.2016. године са почетком у 11,00 часова, Градска кућа,
велика сала
Дневни ред 27. седнице Градског Већа

ОПЕРАТИВНИ ТИМ ПОЧИЊЕ ОД НИША
Чланови Оперативног тима, одређени од стране Владе Републике
Србије, боравиће у петак, 28. октобра у Нишу, како би започели
проверу документације неопходне за решавање пријављених
потраживања бивших запослених у друштвеним предузећима и у
предузећима у стечају.
Оперативни тим чине чланови Министарства привреде, рада и
финансија. Разговоре са бившим запосленима нишких предузећа
почеће у петак, 28. октобра са почетком у 9 часова, у
просторијама Центра за социјални рад Ниш.
ФОТОГРАФИМА И СНИМАТЕЉИМА БИЋЕ ОМОГУЋЕНО ДА СНИМЕ ПОЧЕТАК
САСТАНКА. ИЗЈАВЕ НИСУ ПРЕДВИЂЕНЕ.

Позивамо вас да присуствујете потписивању Уговора о додели
помоћи за куповину домаћинства са окућницом, уз подршку
Комесаријата за избеглице и миграције. Хол Градске куће у
четвртак, 27.10. са почетком од 9:30 сати

У среду 26.10.2016.године у 14 сати,градски већник ресорно
задужен за спорт Бранислав Качар отвориће „Сајам спорта и
здраве хране“ који се одржава у новој згради основне школе
„Иво Андрић“ у Прибојској улици.

Среда 26.10. у 11.00 часова-хол Градске куће-Јавна расправа о
Предлогу Стратегије унапређења положаја осоа са инвалидитетом
у Репулици Срији до 2020. године и о предлогу Акционог
плана.

Дана, 25.10. у 10.30. часова, Градоначелник Ниша Дарко
Булатовић и члан Градског већа Михајло Здравковић оилазе
радове на изградњи тротоара у улици Византијски улевар, на
потезу од Агрохима до ДИС-а. Радови се изводе по програму
„Градимо заједно“, који
привреде и Град Ниш.

заједно

реализују

Министарство

20.10. у четвртак са почетком од 10:30 , пријем привредне
руске делегације у сали Градске куће.

Министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнаић
посетиће у среду, 19. октора 2016. године општине Сврљиг,
Гаџин Хан и Градску управу у Нишу. У Сврљигу је планиран
састанак са председницом општине и оилазак пољопривредних
газдинстава, а у Гаџином Хану састанак са председником општине
и посета руднику калцита и пчелињаку.
Министарка Брнаић ће у Нишу разговарати са градоначелником и
начелницима у Градској управи, на тему примене Закона о општем
управном поступку, преноса матичних књига у електронски олик,
покретању локалног економског развоја и другим темама од
значаја за град. Пре састанка у Нишу, предвиђен је и оилазак
градског Услужног центра у згради Градске управе, Николе
Пашића 24, као и разговор са грађанима.
***
Представницима медија омогућено је праћење догађаја, а током
посете Гаџином Хану и Нишу предвиђене су и изјаве за медије.
Сатница:

Гаџин Хан – изјаве – око 14 часова
Ниш – Услужни центар посета и разговор са грађанима, изјаве,
снимање почетка састанка – 15.30 – 16.00 часова.
АКРЕДИТАЦИЈЕ за праћење посете, пошаљите у уторак до 20 сати
на: jelena.kovacevic@mduls.gov.rs;

Уторак,18. октобар у 14 часова у Градској кући потписаће се
уговор о подстицајима са компанијом “Леони”.

Уторак 18.10.2016. од 11,00 сати, семинар на тему ”Спречавање
сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера” у
организацији Агенције за борбу против корупције, велика сала
Скупштине града Ниша.
Напомена – изјаве за медије биће дате од 10.45 до 11.00 у
предворју скупштинске сале.

У понедељак 17.10.2016.године у 11 сати у ВИП салону Градске
куће биће одржан састанак Министарке
без портфеља Славице
Ђукић Дејановић
и градоначелника Ниша Дарка Булатовића са
сарадницима.

СУБОТА, 15. октобар, Ниш, Министарство привреде;
13:45 – 14:05 Обилазак локације Лозни Калем у Нишкој Бањи,
угао улице Српских јунака и Банатске.
14:15 – 15:00 Обилазак компаније Бифтек, Мраморско брдо бб.

Недеља, 16.10.
9.30 часова, Градска кућа- састанак министра рударства и

енергетике Александра Антића са руководством Града Ниша

Суота, 15. 10. У

16,30 сати,

Потпредседница Владе Репулике

Срије и председница Координационог тела за родну
равноправност, проф.др Зорана Михајловић одржаће триину о
родној равноправности, женском парламентаризму и
положају жена у политичком и друштвеном животу.
Велика сала Скупштине Града Ниша.
Напомена – Изјаве за медије иће дате у 16.45

учешћу и

испред сале.

Суота, 15.10.

13 часова- Министар омладине и спорта Вања Удовичић и члан
Градског већа Бранислав Качар са сарадницима посетиће Дели
простор у Давидовој улици рој 2. Дели простор је место
настанка нових вредности и центар креативног Ниша
14 часова- државни секретар у Министарству омладине и спорта
Предраг Перуничић и члан Градског већа Бранислав Качар
посетиће Ровче, отворени азен на Чаиру и локацију на којој је
предвиђена изградња Атлетског центра у Брзом Броду

Петак, 14.10.

са почетком у 13 часова

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић
састаће се у Великој сали Градске куће са замеником
градоначелника проф.др Милошем Банђуром и чланом Градског већа
Бојаном Крстићем и његовим сарадницима. На састанку ће се
разговарати о приоритетним пројектима од највишег значаја за
Град Ниш, Универзитет и школство у Нишу

14.10. са почетком
од 13.30 Обилазак школе Иво Андрић,
заједно са Вањом Удовичићем и Младеном Шарчевићем. Са
директором школе или на часу физичког или разговор са

наставницима и децом у фискултурној сали. Тема: спорт у
школама, физичко васпитање и девојчице, смањење насиља у
школама.

14.10. са почетком од 14 сати, састанак Министра Милана
Кркобабића са директорима јавних градских и републичких
предузећа.
Велика сала Градска кућа 7. јули 2.

Агенда посете Нишу Министра културе и информисања Владана
Вукосављевића
СУБОТА 15.10.2016.
12.00-13.00 Посета Народном музеју
у Нишу и састанак са
директором Славишом Поповићем у згради Музеја
13.15- 14.00 Посета археолошком налазишту „Медијана“и састанак
са директорком Еленом Петровић-Васић
14.15-14.45 Посета Нишком културном центру
и састанак са
директорком Бојаном Симовић и директором и оснивачем“ Нишвил“
фестивала Иваном Благојевићем
15.00-15.30 Обилазак Саборне црке у Нишу
дружине „Бранко“
15.30-16.00 Посета Галерије
Нишу

и црквено-певачке

савремене ликовне уметности

16.00-16.30 Обилазак Народног
директором Иваном Вуковићем

позоришта

и

састанак

у

са

Црвени крст Србије-Црвени крст Ниш, град Ниш-Управа за

омладину и спорт, Савез за школски спорт и Атлетски клуб Нишки
маратон као суорганизатор позивају вас на
традиционалну
акцију националног Црвеног крста „Трка за срећније
детињство“,
која се одржава 14. октобра са почетком у 12
часова у центру Града Ниша

Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић и
градоначелник Ниша Дарко Булатовић, обићи ће у четвртак, 13.
октобра 2016. године, пружне прелазе у центру Ниша. У 11,30
часова, Михајловићева ће обићи пружни прелаз код Палилулске
рампе у Нишу, где ће се обратити новинарима.
Овај прелаз познат је као једна од “црних тачака” у Нишу, где
је безбедност учесника у саобраћају посебно угрожена.

Потпредседница Владе Срије и министарка грађевинарства,
саораћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, оићи
ће са градоначелником Ниша Дарком Булатовићем у четвртак, 13.
октора 2016. године, у 10 часова, Аеродром ”Константин
Велики” у Нишу. Михајловићева ће се том приликом састати са
руководством аеродрома и градоначелником Ниша Дарком
Булатовићем и оићи путничке терминале, након чега ће се
оратити новинарима.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у
Влади Републике Србије Александар Вулин и градоначелник Ниша
Дарко Булатовић, уручиће Заводу за хитну медицинску помоћ Ниш
кључеве за санитетско возило у среду, 12. октобра, у 14
часова, Војислава Илића бб.
За возило са пратећом медицинском опремом, донацију Владе
Словачке, издвојено је укупно 5.874.012 динара.
Догађају ће присуствовати и амбасадор Словачке у Београду
Дагмар Репчекова

Среда у 12.00, пријем код председника С.Г. Мр Радета Рајковића
за амбасадорку Венецуеле у Србији
Др. Дије Надер де Ел
Андари.

Поштовани, Специјални известилац УН у области културних права,
Карима Бенун, боравиће у званичној посети Републици Србији и
том приликом у среду 12.10.2016. године у 15 сати посетиће
Градску кућу у Нишу где ће се састати са градоначелником.

Поштовани у среду 12.10.2016. године у 13 часова градоначелник
Ниша Дарко Булатовић примиће у ВИП салону Градске куће
врховног поглавара исламске заједнице у Србији Reisu-l-ulema
проф.Сеада еф Насуфовића и Муфтију нишког Елдина еф Ашћерића.

ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ГОДИШЊИЦА ОСЛОБОЂЕЊА ГРАДА НИША У I И II
СВЕТСКОМ РАТУ
Среда, 12.10.2016. године – Дан ослобођења Града Ниша у I
светском рату
– 10,00 сати………….Полагање венаца на споменик војводи Петру
Бојовићу
Петак, 14.10.2016. године – Дан ослобођења Града Ниша у II
светском рату
– 10,00 сати…………Полагање венаца на споменик Ослободиоцима Ниша
на Тргу краља Милана
-11,30 сати………….Полагање венаца у спомен парку Бубањ

Петак 07.10. у 8.00 сати, 5. седница Скупштине града, Велика
сала СГ.

Поштовани у недељу 9.октобра у основној школи Мика Антић у
Нишу са почетком у 9 сати биће одржана хуманитарна спортска
манифестација у организацији нишких Теквондо клубова на којој
ће учествовати олимпијска шампионка из Лондона 2012.године
Милица Мандић.

Поштовани у понедељак 03.10.2016.године са почетком у 16 и 45
у великој сали Градске куће биће одржана седница Градског
већа.

Поводом Међународног дана старих, чланица Градског већа Тијана
Ђорђевић Илић, обићиће у Мраморском потоку 1.10. у 12 сати
стара лица. Окупљање код школе у Мраморском потоку.

Поштовани,у понедељак 3.октобра у 13 часова градоначелник Ниша
Дарко Булатовић обићи ће водоток Велепољске реке у Доњој
Трнави и изградњу атарског пута Трупале-Поповац.Сви
заинтересовани медији који немају сопствени превоз могу се
јавити у понедељак у току преподнева Одсеку за информисање
Службе за послове градоначелника на телефоне 063424960 и
0648330261,како би се обезбедио превоз и новинари упутили на
овај догађај.

Поштовани у среду 28.09.2016.године са почетком у 15 часова у
великој сали Градске куће биће одржана седница Градског већа
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Обавештавамо да Удружење Азбуки и сарадњи са Канцеларијом за
младе Града Ниша и Туристичком организацијом Ниша организује
обележавање Светског дана туризма, у уторак, 27. септембра
2016. године у Обреновићевој улици на платоу испред Калче, у
13 часова.
Активисти удружења извршиће интерактивно истраживање на тему
културно – историјског и географског потенцијала Града Ниша.
Циљ истраживања је да видимо колико су грађани упознати са
културно – историјским и географским локалитетима града и шта
мисле – на који начин може да се побољша туристичка понуда
Града Ниша.
Ове године тема Светског дана туризма је “Развој туризма и
друштва”, те се фокусира на способности туризма да оснажи
младе људе и научи их вештинама које ће им помоћи да остваре
промене у својим локалним заједницама.
Туристичка организација Ниш, је поводом Светског дана туризма
27.септембра, у сарадњи са Народним музејом Ниш обезбедила
бесплатан улаз у све објекте – Арехеолошка сала, Ћеле кула,
Меморијални комплексналажиште Медијана.

Логор

,,12.фебруар“

и

Археолошко

Волонтери ,,Niš Greeters“ сервиса пружиће своју подршку кроз
бесплатан обилазак града од 14 часова. Позивамо вас да се
придружите и подржите Светски дан туризма кроз упознавање
нашег града.

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић састаће се са саветником
за сарадњу и културу Амбасаде Француске и директора Француског
института у Србији Жан-Батист Кизена (Jean-Baptiste Cuzin),
Марион Вио новом управницом Француског института у Нишу и

Сашом Миљковићем почасним конзулом Француске у Нишу. Састанак
ће се одржати у ВИП салону Градске куће, 27.09. са почетком
од 10 часова.

Српски огранак мултинационалне компаније “Netex Conslating”
позива Вас да нам се придружите на конференцији за новинаре у
холу Градске куће Града Ниша, која ће се одржати у уторак, 27.
септембра, са почетком у 11 часова. Конференцији ће
присуствовати члан Градског већа Михајло Здравковић.

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примиће амбасадорку
Македоније Њ.Е. Веру Јовановску Типко у ВИП сали Градске куће
са почетком од 12 сати , 23.09.

POZIVNICA ZA MEDIJE
“Tura trofeja UEFA Lige šampiona koju predstavlja UniCredit
dolazi u Niš”
Petak, 23. septembar 2016. godine
Hol Gradske kuće, ulica 7.jula 2
10.00 časova
Predstavnici Grada Niša i UniCredit Banke sa velikim
zadovoljstvom Vas pozivaju na konferenciju za medije koja se
organizuje povodom dolaska Ture trofeja UEFA Lige šampiona
koju predstavlja UniCredit i veličanstvenog trofeja ovog
prestižnog fudbalskog klupskog takmičenja u Niš.
Naime, Trofej UEFA Lige šampiona započeo je 13. septembra
svoje osmo proputovanje kroz Evropu, tokom kojeg će obići 5
zemalja i 16 gradova. Jedna od ovogodišnjih stanica je i
Srbija u kojoj će boraviti u periodu od 22. septembra do 2.

oktobra. U Nišu će ’ušati’ trofej biti izložen na dve
lokacije, 22. septembra u FORUM Shopping Centru i 23.
septembra na Trgu kralja Milana.
Na konferenciji će govoriti:
Darko Bulatović, gradonačelnik Grada Niša
Čila Ihas, predsednica Izvršnog odbora UniCredit Bank
Srbija
Vladimir Jugović, UniCreditov ambasador za Turu trofeja
UEFA Lige šampiona.
Moderator konferencije: Milojko Pantić, renomirani sportski
novinar
Napomena:
Nakon konferencije za medije, otvorena je mogućnost
zakazivanja intervjua sa Vladimirom Jugovićem, dok će Darko
Bulatović i Čila Ihas dati grupnu izjavu. Stoga molimo
zainteresovane predstavnike medija da se najkasnije do
četvrtka, 22. septembra, do 12 časova prijave i zakažu
intervjue jedan na jedan ili zasebne izjave nakon svečanog
otvaranja. Budući da je vreme za intervjue UniCreditovim
ambasadorom Vladimirom Jugoviém ograničeno, prednost će imati
oni koji se najbrže prijave.
Za sve dodatne informacije smo vam na raspolaganju.

NACIONALNI KONGRES SA MEDJUNARODNIM UČEŠĆEM PAN2016
Kognitivno bihejvioralna psihoterapija I farmakoterapija
U Nisu, u Oficirskom domu se odrzava Nacionalni kongres sa
Medjunarodnim ucescem. Organizatori Kongresa su Drustvo
bihejvioralne teorije i prakse Specijalna psihijatrijska
bolnica – Gornja Toponica, Klinika za zastitu mentalnog
zdravlja i Uprava za omladinu i sport,.

Kongres se odrzava od 22. do 24. septembra 2016.
Na Kongresu će se govoriti o depresiji, anksioznosti,
bolestima zavisnosti, seksualnim problemima, adolescentima I
decom I druge zanimljive teme.
Svecano otvaranje je u cetvrtak 22. septembra u 19h.
Zatvaranje Kongresa je u subotu 24. septembra u 16h. Kongres
je sa medjunarodnim ucescem. Pored nasih strucnjaka u oblasti
mentalnog zdravlja, ucestvuju i strucnjaci iz BIH, Makedonije
i Crne Gore.
Novinarima će se obratiti 22.09. u 19 časova:
Branislav Kačar, većnik za omladinu I sport
prof. dr Jezdimir Zdravković
bihejvioralne teorije I prakse

,

Predsednik

Društva

Dr Voja Popović, Specijalna psihijatrijska bolnica
Toponica

– Gornja

22.09. са почетком од 12:30 часова у ВИП салону Градске куће,
градоначелник Ниша Дарко Булатовић примиће бивше
градоначелнике града Ниша.

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и члан градског већа Игор
Војиновић, поводом Светског дана без аутомобила присуствоваће
обележавању 22.09. са почетком од 11:15 на Тргу краља Милана.

21.9. са почетком од 20 часова, градоначелник Ниша Дарко
Булатовић присуствоваће завршници пројеката “Помози
најмлађима” у “Официрском дому”

21.09. са почетком од 12 часова, градоначелник Ниша Дарко
Булатовић обићиће радове на базену Чаир.

Позивамо вас да у понедељак, 19. септембра 2016. године у 12
часова у холу Градске куће испратите Свечану доделу 48 потврда
о обављеној пракси студената у јавним институцијама и
установама, по пројекту „У-НИ пракса 2016“, који спроводи Град
Ниш, Служба за послове Градоначелника – Канцеларија за младе и
Универзитет у Нишу, Центар за развој каријере студената.
Модератор скупа биће Стеван Живковић – Координатор Канцеларије
за младе Града Ниша.
Доделу ће обавити
Бранислав Качар – члан Градског већа ресорно задужен за
омладину и спорт
Миодраг Лазић – Управник Центра за развој каријере студената
при Универзитету у Нишу

Нишки културни центар организује од 13. до 18. септембра ове
године 26. Књижевну колонију Сићево 2016, која ће и ове године
окупити еминентне писце из наше земље и иностранства.
По традицији, уручење књижевне награде „Ramonda Serbica“ је
у Градској кући, 16. септемара 2016. године, са почетком у 19
сати.

Позивамо Вас да присуствујете конференцији за медије поводом
промовисања пројекта „ИнтерАкција – развијање социјалних
вештина“ чији је носилац Савез студената Универзитета у Нишу,
а који је подржан од стране Града Ниша на Конкурсу за
финансирање/суфинансирање пројеката за младе у 2016. години.

Конференција ће ити одржана у петак, 16.09.2016.
просторијама Канцеларије за младе у термину од 12 часова

у

Поштовани-а,
Поводом увођења новог облика сарадње градског руководства са
организацијама и удружењима особа са инвалидитетом градска
већница за социјална питања Тијана Ђорђевић Илић ће, са својим
сарадницима, посетити Удружење са менталним инвалидитетом МИ –
Ниш и Удружење за помоћ особама са Дауновим синдромом у петак
16. септембар 2016. године са почетком у 10 сати у улици
Јована Ристића б.б.
Овом приликом Градска већница Тијана Ђорђевић Илић ће
присуствовати и радионицама које се организују за чланове
удружења.

Поштовани, у
петак 16.09.2016. године
у 19 сати у холу
Градске куће иће уприличена традиционална
додела награде
„Ramonda serbica“ .Ове године лауреат је академик Драгослав
Михаиловић.

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обићиће радове на изградњи
цркве Василија Острошког у насељу Дуваниште, са почетком од
16:00 часова 9.9.

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и Градски већник за спорт и
омладину Бранислав Качар примиће данас у 11 сати делегацију
Кик бокс репрезентације Србије освајаче медаља на светском
првенству у Ирској.
Никола Лазаревић златна медаља, Пауновић Стефан сребрна медаља
и Данило Раткић сребрна медаља, тренер репрезентације Србије и
Кик Бокс Клуб Ниш Срђан Радуловић и председник Оливер
Пауновић.

Саопштење
Услед пожара насталог 07.09.2016. године у 23,35 часова у
згради која се налази у улици Расадник број 10 улаз 1 и 2 у
Нишу, Грађевинска инспекција Управе за имовину и инспекцијске
послове изашла је на лице места и на основу утврђеног
чињеничног стања донеће решење о забрани коришћења зграде, с
обзиром да објекат није безбедан.
Градоначелник Града Ниша Дарко Булатовић са сарадницима, Штаб
за ванредне ситуације и председник Градске општине Палилула
Александар Ждрале, предузели су мере у сарадњи са свим
надлежним службама и институцијама, како би се грађанима који
живе у наведеној згради пружила неопходна помоћ.
Град ће у наредних 10 дана обезбедити привремени смештај свим
угроженим породицама у становима чији је власник Град.
Управо из тог разлога, Управа за имовину и инспекцијске
послове је позвала угрожене станаре да поднесу у канцеларији
број 17 у улици Николе Пашића број 24, захтев за решавање
привременог смештаја.
Станари зграде оштећене од пожара, нису изразили спремност да
прихвате
привремени смештај у објекту Дечијег одмаралишта
Дивљана, који је од стране Града био одмах стављен на
располагање.
Центар за социјални рад ће у зависности од степена социјалне
угрожености породица обезбедити једнократну новчану помоћ.
Оброци су обезбеђени од стране Градске организације Црвеног
крста.
Градоначелник ће са свим релевантним службама активно
наставити да прати реализацију договорене помоћи.

Позив за конференцију за новинаре
Удружење грађана “Центар за унапређење друштвене свести –
Супер грађанин”, Управа за омладину и спорт Града Ниша и
Канцеларија за младе Града Ниша позивају вас на конференцију
за новинаре у петак, 9. септембра 2016. године од 10:30х у
просторијама Канцеларије за младе Града Ниша, Цара Душана 15.
На конференцији ће бити промовисане предстојеће активности
удружења у оквиру пројекта “Мултимедијални изазов”, који се
реализује по Конкурсу за финансирање/суфинансирање пројеката
за младе у 2016 години, финансира са позиције Управе за
омладину и спорт Града Ниша уз логистичку подршку Канцеларије
за младе Града Ниша.
Пројекат “Мултимедијални изазов” окупиће од 70 до 100 уметника
који живе или стварају на територији Ниша и околине.
Млади уметници из свих области (сликарства, фотографије,
музике, глуме, луткарства, поезије и прозе… графичари, артисти
и акробате, плесачи, дизајнери…) представиће себе и свој рад
на једном од 5 „Мултимедијалних изазова“ колико ће бити
организовано до краја године.
Први ММ изазов биће одржан у Амфитеатру у парку Чаир у недељу,
11. септембра 2016. године, од 17 до 21 сат.
У програму првог изазова учествоваће 22 уметника и сви ће они
стварати или показивати већ створено дело, одговарајући на
први изазов у низу „МАЊЕ је више“.
У току одржавања манифестације, екипа Супер радија разговараће
са учесницима, али и присутном публиком, пуштаће музику и биће
задужена за добру атмосферу.
Сви изазови ће бити снимљени и постављени на YоуТубе каналима
удружења и Супер радија.

Планирано је да преостала 4 ММ изазова буду одржана 9. и 23.
октобра, 13. новембра и 11. децембра 2016. године.
Учесници конференције:
–
изазова,
–
Ниша

Ешко Куртић, уметник и учесник првог ММ

Стеван Живковић, шеф Канцеларије за младе Града

–
Светлана Рајковић, координатрока за младе у
Удружењу “Супер грађанин”
–
Маријана Прокоповић, председница Удружења
“Супер грађанин”

Удружење грађана “Центар за унапређење друштвене свести –
Супер грађанин”, Управа за омладину и спорт Града Ниша и
Канцеларија за младе Града Ниша позивају вас на конференцију
за новинаре у петак, 9. септембра 2016. године од 10:30 у
просторијама Канцеларије за младе Града Ниша, Цара Душана 15.
На конференцији ће бити промовисане предстојеће активности
удружења у оквиру пројекта “Мултимедијални изазов”, који се
реализује по Конкурсу за финансирање/суфинансирање пројеката
за младе у 2016 години, финансира са позиције Управе за
омладину и спорт Града Ниша уз логистичку подршку Канцеларије
за младе Града Ниша.

Пријем за учеснике ликовне колоније Сићево, велика сала
Градске куће са почетком од 14:00 часова 8. септембра.

Позив на Конститутивну седницу Савета за рад са особама са
инвалидитетом на територији Града Ниша

Поштовани-а,
Позивам Вас, на Конститутивну седницу Савета за рад са особама
са инвалидитетом на територији Града Ниша, која ће се одржати
у четвртак 08. септембра 2016.године, са почетком у 10.30 сати
у холу Градске куће, ул. 7. јули бр.2.
Позив са дневним
редом

Поштовани у среду 07.09.2016.године у 12 часова у просторијама
народне илиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу
иће уручена
донација овој установи у виду школске лектире коју поклања
Завод за уџенике.Примопредаји донације присуствоваће
градоначелник Ниша Дарко Булатовић и директор Завода за
уџенике Драгољу Којчић

Позивамо вас на седницу Градског већа у понедељак 5.9. са
почетком у 14:00 сати, Градска кућа, велика сала.
Дневни
ред

Поштовани,седница Градског већа биће одржана у понедељак
05.09.2016.године са почетком у 14 часова у великој сали
Градске куће.
Дневни ред

Поштовани, у петак 2.септембра 2016.године у 11 сати у холу
Градске куће биће одржан пријем поводом доделе подстицајних
средстава по програму буџетског фонда за пољопривреду и
рурални развој за 2016.годину.

Поводом обележавања 1. септембра – Дана младих Града Ниша,
Канцеларија за младе Града Ниша позива све заинтересоване у
четвртак, 1. септембра 2016. године у периоду од 12 до 14 сати

у Обреновићевој улици, на платоу ТПЦ Калча, испред Теленора.
Млади се могу информисати путем штандова различитих
организација, неформалних група и институција које раде са
младима и за младе, као чинилаца омладинске политике у Граду.
Сви заинтересовани могу добити корисне информације о
различитим могућностима, објављеним конкурсима, различитим
едукацијама, прикупити брошуре, флајере из области омладинске
политике, превенције полно преносивих болести, болести
зависности, психолошког саветовања и др.

Конференција за медије поводом Нишке млекаре у холу Градске
куће са почетком од 13 часова, уторак 31.8.

Поштовани, у четвртак 01.09.2016.
поводом почетка нове
школске године градоначелник Ниша Дарко Булатовић са
сарадницима обићи ће прваке основне школе у селу Палиграце.
Обилазак је предвиђен за 12 часова, а за новинаре који немају
сопствени превоз обезбеђено је возило које ће бити паркирано
у 11 сати испред Градске куће.

31.8. са почетком од 9:30 часова у просторијама ЈКП „Дирекција
за јавни градски превоз града Ниша“ одржаће се састанак са
менаџментом Дирекције, превозницима и градоначелником Ниша
Дарком Булатовићем. Повод састанка је Зимски ред вожње, као и
неки од пролема у јавном градском превозу.

ПОЧЕТАК РАДА КЛУБА ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА И ЦЕТРА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И
ПРОФЕСИОНАЛНО САВЕТОВАЊЕ (ЦИПС) У НИШУ

Реализација ИПА 2012 пројекта

„Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим
групама“
Ниш, 29.август, 2016. године
Ореновићева , ТПЦ Калча, приземље, локал 14, ламела Е
11:50
Оилазак прве групе полазника Клуа за тражење посла
Представници Града Ниша и Националне служе за запошљавање.
– Дарко Булатовић градоначелник,
– Даријо Мачкић председник УО НСЗ,
– Зоран Мартиновић генерални директор НСЗ,
– Бобан Матић директор филијале НСЗ.

Саопштење
Град Ниш је 2012-те године добио привремени прикључак за
снабдевање електричном енергијом на стадиону „Чаир“, чији је
временски рок истекао без могућности продужења.
Град Ниш предузима све што је у његовој моћи да се проблем
снабдевања електричном енергијом на делу стадиона „Чаир“,
(пролази и свлачионице на источној трибини) реши добијањем
трајног прикључка. У том смислу, Дирекција за изградњу града
Ниша предузела је неопходне кораке према надлежном
министарству.

Поштовани,
седница
Градског
већа
иће
одржана
24.08.2016.године у 9:30 часова у великој сали Градске куће.

Поводом пријема грађана, Градоначелник Ниша Дарко Булатовић
22.08. са почетком од 19:30 у Градској кући иће организова
изјава за медије.

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић одржаће прес-конференцију
поводом решавања проблема у ЈКП “Горица”. Прес-конференција
одржаће се у понедељак, 22.8. са почетком од 10:00 часова у
холу Градске куће.

У петак 19. 8. са почетком у 13 часова у ВИП салону Градске
куће, ресорни већник Бранислав Качар примиће Сташу Гејо.

МИНИСТАР КНЕЖЕВИЋ СУТРА У НИШУ

МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ ЗА НОВУ ИНВЕСТИЦИЈУ
Министар привреде Горан Кнежевић потписаће у петак, 19.
августа 2016. године у Нишу
Меморандум о разумевању о
отварању новог производног погона холандске компаније
Cooperatief
IMI Europe са генералним директором Ериком Де
Кандидо и градоначелником Града Ниша Дарком Булатовићем ове
компаније у Нишу.
Компанија Cooperatief IMI Europe послује у оквиру групације
Integrated Mickro- Electonics Incorporated (IMI)
која је
представља водећег светског доављача електронских доара у
оласти аутоиндустрије, индустрије, медицине. Производне,
продајне и истраживачке огранке имају у Азији, Европи и
Северној Америци, као и 13 фарика у шест земаља. Европски
огранак основан је у Бугарској 1997. године, а с озиром да
ова индустријска локација ележи велики раст, највећим делом у
аутомоилском сектору, инвеститор је одлучио да се отвори нови
производни погон у југоисточној Европи, односно као коначна
дестинација изаран је Ниш.
Током посете Нишу, министар Кнежевић ће се састати са
градоначелником Дарком Булатовићем и члановима Градског већа.
Предвиђено је да министар са градским челницима разговара о
инвестицијама, стварању повољнијег привредног амијента и
планираним активностима на привредном развоју Ниша и околине.

Поштовани,градоначелник Ниша Дарко Булатовић са сарадницима
оићи ће данас 18.08.2016. у 17 и 15 радове на реконструкцији
улице 1300 каплара у Паси пољани

озивамо вас на седницу Градског већа у великој сали Градске
куће у петак, 19.08. са почетком од 9:00.

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић оићи ће радове на
уређивању Старог Гроља у Нишу, које реализују ЈКП „ Медиана“
, Казнено – поправни Завод и Национална служа за запошљавање.
У четвртак, 18.08. у 11 сати.

Члан Градског већа Града Ниша за спорт и омладину, Бранислав
Качар и члан Општинског већа ГО Нишка Бања, Душан Живковић
отвориће спортски терен у насељу Прва Кутина (центар), у
четвртак 18. 08. са почетком од 12 часова. Градска општина
Нишка Бања завршила је реконструкцију спортског терена у
насељу Прва Кутина. Извршено је асфалтирање, обележавање и
опремање терена, као и монтажа рефлектора.

Поштовани у среду 17.08.2016. са почетком у 12 сати у
Официрском дому у Нишу биће уприличена додела карата за
Фестивал глумачких остварења домаћег играног филма успешним и
талентованим ученицима и студентима из Ниша, који су освојили
награде на међународним такмичењима.

Поштовани,у суботу 20.08.2016 године са почетком у 19 часова у
холу Градске куће биће организован традиционални пријем за
учеснике 51.Фестивала глумачких остварења домаћег играног
филма.

Поштовани у петак 12.08.2016. у 10 часова у ВИП салону Градске

куће биће уприличен пријем за нишког спортисту Ненада
Филиповића који ће ускоро отићи на Олимпијске игре у Рију где
ће представљати Србију у ателетској дисциплини брзо ходање

Позивамо вас на конференцију поводом Нишвила, са почетком од
14 часова у холу Градске куће. Среда 10. јул.

У уторак 9.08. са почетком од 11:30 часова, на амфитетру на
Нишави у сарадњи са ЈКП“ Медиана“ и Казнено-поправним заводом,
радиће се
на чишћењу корита реке Нишаве. Акцији ће
присуствовати, члан Градског већа
градоначелник Ниша Дарко Булатовић.

Поштовани у среду, 10. августа у
јула) у 14:00 сати

Игор

Војиновић

и

холу Градске куће (Улица 7.

Биће одржана прва прес конференција фестивала „Нишвил 2016“
Учествују:
Конг Хонгвеи (Голден Буда) – лидер кинеског састава ” Голден
Буда Џез Бенд”
Хуанг Јоунг (Адам) – члан састава ” Голден Буда Џез Бенд” и
потпредседник Кинеске џез асоцијације
Занг Ксиаолеи (Мелинда) – ПР Кинеске џез асоцоијације
Дарко Булатовић – градоначелник Ниша
Иван Благојевић-дректор фестивала

4. Седница Скупштине
11.08.2016 од 8 сати

града,

велика

сала

СГ.

четвртак

Поштовани
у Саборном храму у Нишу 05.08.2016. године са
почетком у 11 часова биће служен парастос жртвама војне акције

„Олуја“

Поштовани, 7. седница Градског већа Града Ниша одржаће се
05.08.2016. године са почетком у 14,30 часова у великој сали
Градске куће.

Поштовани, седница Градског већа која је заказана за
05.08.2016. године је одложена. О новом термину седнице
обавестићемо вас накнадно. Хвала вам на разумевању.

Поштовани, обавештавамо Вас да је раније заказан термин
седнице Градског већа за 04.08.2016. промењен и да ће се 7.
седница Градског већа Града Ниша одржати 05.08.2016. године у
14,00 часова.

Поштовани, седница Градског већа биће одржана у четвртак
04.08.2016.године у великој сали Градске куће са почетком у 14
сати

Поштовани у уторак 02.08.2016. године са почетком у 10 сати у
Вип салону Градске куће биће организован пријем за конзула
Бугарске у Нишу Едвина Сугарева

Поштовани, у уторак 02.08.2016. са почетком у 15 часова у
Градској кући у великој сали биће одржана седница Градског
већа.

Поштовани у понедељак 01.08.2016. биће одржана седница
Градског већа у великој сали Градске куће са почетком у 14
часова

Поштовани у петак 29.07.2016. у 12 часова градоначелник Ниша
Дарко Булатовић са сарадницима обићи ће радове на уређењу
нишавског корита на потезу од Железничког до моста у
Медошевцу. Окупљање новинарских екипа је на платоу код старог”
Вулкана” у близини железничког моста.

Поштовани у петак 29.07.2016. у 9 и 30 часова градоначелник
Ниша Дарко Булатовић у Градској кући разговараће са грађанима
који су затражили пријем код градоначелника. Пријем грађана
биће организован сваког петка,а поред градоначелника са
грађанима ће разговарати и ресорни већници.

Поштовани, у среду 27.07.2016. године у 12 сати у Градској
кући биће уприличен пријем за нишке спортисте који су на
Европској универзитетској олимпијади у Хрватској освојили
медаље.

Поштовани 26.07.2016. У 10 сати градоначелник Ниша Дарко
Булатовић са сарадницима обићи ће ЈКП “Горица” на Новом
гробљу.

У уторак 26.07.2016 године у 13 часова градоначелник Ниша
Дарко Булатовић са сарадницима ће обићи угао Књажевачке улице
и Матејевачког пута код основне школе “Мика Антић”, где ће

бити обављена замена лантерни на семафорима.

Поштовани, обавештавамо Вас да ће се 4. седница Градског већа
одржати 22.07.2016. године са почетком у 08,30 часова.
Дневни ред

Делегација ЕУ у посети Нишу поводом презентације студије
изводљивости за највећи инфраструктурни пројекат у области
заштите животне средине у овом граду.
Поштоване колеге новинари,
Позивамо вас на конференцију за медије поводом презентације
Студије изводљивости за
Пројекат постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода
у Нишу, који
представља највећи инфраструктурни пројекат из области заштите
животне средине који се
финансира из претприступних фондова Европске уније.
Конференцији ће присуствовати
представници Министарства пољопривреде и заштите животне
средине, Делегације Европске уније у
Србији и Канцеларије за Европске интеграције Владе Републике
Србије.
Четвртак, 21. јул 2016. у 12:30 х
Градска кућа у Нишу
(Ул. 7. јули бр. 2)
Овом приликом присутнима ће се обратити:
 Дарко Булатовић, градоначелник Града Ниша
 Ричард Маша, представник Делегације Европске уније у Србији
 Стана Божовић, државна секретарка, Министарство пољопривреде
и заштите животне
средине
Студија треба да омогући да се Нишу, кроз програм
претприступне развојне помоћи фондова
ЕУ, ИПА 2017, обезбеде бесповратна средства за изградњу

постројења за третман отпадних
вода и изградњу канализационе мреже града Ниша. Комплетна
пројектно техничка
документација за постројење и канализацију ће се финансирати
из новог програма подршке
Шведске развојне агенције сектору заштите животне средине у
Србији, ПЕИД, „Припрема и развој
инвестиција у животној средини’’, који почиње 25. јула 2016. и
вреди скоро 3 милиона еура.
Молимо Вас да потврдите Ваше присуство на емаил:
marko.rajic@gu.ni.rs и на тај начин се
акредитујете за присуство овом догађају.
У наставку документа се можете упознати и са протоколом
догађаја.

Пријем за учеснике 9. Међународног студенског фестивала
фоклора, у холу Градксе куће 18.07. са почетком од 11:00
часова

Позивамо вас на седницу Градског већа са почетком од 12
часова, велика сала Градске куће.
Дневни ред

14.7. са почетком од 17:00 часова у Вип салону Градксе куће ,
градоначелник Ниша Дарко Булатовић примиће Њ.Е.амбасадорку
Републике Словачке у Србији Дагмар Репчекову.

Поводом Године предузетништва 2016 у холу Градске куће,
одржаће се презентација Програма сарадње науке и привреде у
организацији Регионалне развојене агенције југ и Града Ниша,
са почетком од 12:00 сати 14.07.

Позивамо вас 13.7. у среду, са почетком од 9:00 часова на

примопредају дужности између доскорaшњег градоначелника Ниша
Проф. др Зорана Перишића и новопостављног градоначелника Ниша
Дарка Булатовића.

Уторак 12.07. у 8 сати, 3. седница Скупштине града.

СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША ОДРЖАЋЕ СЕ 08.07.2016. ГОДИНЕ
СА ПОЧЕТКОМ У 11,00 САТИ У ВЕЛИКОЈ САЛИ ГРАДСКЕ КУЋЕ – ДНЕВНИ
РЕД

САОПШТЕЊЕ ИЗ КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Председник Скупштине Града Ниша, мр Раде Рајковић, заказао је
у складу са својим законским овлашћењима и законом утврђеним
роковима, другу седницу Скупштине Града за понедељак 11. јул,
са почетком у 8 сати.
На седници ће ити извршен изор градоначелника, заменика
градоначелника, Градског већа и заменика председника
Скупштине, као и постављење заменика секретара Скупштине
Града.

Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић имаће пријем
делегације у Градској кући са почетком од 10 часова у уторак
6. 7. из Бугарске, град Ловеч. Делегацију из Ловеча чине
Кoрнелиа Маринова , градоначелница и Вастислав Христов,
заменик градоначелнице, поводом могуће сарадње на пројекту са
Заводом за здравствену заштиту радника Ниш.

Пријем делегације из Дакса (југозапад Француске), која броји
четри члана и почасног конзула Француске у Нишу Сашу
Миљковића, угостиће градоначелник Ниша Проф др Зоран Перишић

у

Градској кући дана 06.07.2016. године у 11:45 часова.

5.07. у уторак са почетком од 11 сати, Градоначелник Ниша
Проф. др Зоран Перишић оићиће радове у Дурмиторској улици,
радове на установи Мара.

(Промена времена) Градоначелник Града Ниша проф. др Зоран
Перишић уручиће у петак 01.07.2016. године са почетком од 12
часова, у холу Градске куће у улици 7. jули у Нишу, уговоре о
финансирању, односно суфинансирању пројеката за младе у 2016.
години, које реализују удружења младих, удружења за младе и
неформалне групе младих са територије Града Ниша.

У четвртак 30.06.2016. са почетком у 18 и 30 у Официрском дому
биће уприличен пријем за учеснике Интернационалних хорских
свечаности.

ПОЗИВАМО ВАС НА СЕДНИЦУ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША, СЕДНИЦА ЋЕ
СЕ ОДРЖАТИ 30.06.2016. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 12,00 САТИ (ВЕЛИКА
САЛА ГРАДСКЕ КУЋЕ).
Дневни ред

Cредa, 29. јун 2016. године у 9 сати, kонститутивнa седницa
Скупштине Града, Велика сала СГ.

У уторак 28.06.2016.године са почетком у 12 сати биће отворен
нови мост на Кутинској реци у насељу Никола Тесла .Отварању
овог инфрастуктурног објекта присутвоваће и градоначелник Ниша
проф.др Зоран Перишић.

Град Ниш ће ове године поделити 271 новчану награду ученицима
нишких школа, који су освоји једно од прва три места на
републичким и међународним такмичењима. Награде ће доити 225
ученика основних и средњих школа и то:
–
120 ученика
основних школа и
–
105 ученика
средњих школа
За Видовданске награде издвојено је 2.557.500,00динара из
буџета града.
Одлуком Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и
студената, утврђена је висина Видовданских новчаних награда у
зависности од нивоа такмичења и освојеног места и то за:
републичка такмичења:
I – 9.000,00 , II – 7.500,00 , III 6.000,00 динара
међународна такмичења:
I – 12.000,00 , II – 10.500,00 , III – 9.000,00 динара
екипна и друга групна такмичења:
I – 30.000,00 , II – 25.000,00 и III место 20.000,00
динара
Доделу Видовданских награда организује и реализује Управа за
образовање и Служба за послове Градоначелника.
По традицији, дипломе и новчане награде најбољим ученицима
уручиће Градоначелник Града Ниша у згради Официрског дома.
Свечана додела видовданских награда одржаће се у уторак
28.06.2016.године, у Згради официрског дома – Нишавски кеј,
ул. Орловића Павла бр.28 са почетком

у 11 часова.

24. јуна, са почетком од 10 часова прес-конференција у холу
Универзитета поводом Бизнис форума југа Србије.

U četvrtak 23. Juna, sa početkom od 11 časova u holu Gradske

kuće održaće se prezentacija završenog projekta “Da te ceo
svet razume” i dodela sertifikata učesnicima koju organizuje
Kancelarija za dijasporu.

16.06. четвртак са почетком од 11:00 часова, градоначелник
Ниша проф. др Зоран Перишић оићиће завршене радове у Улици
Петра Аранђеловића (горња страна) и Улицу хајдук Вељкова.

У уторак 15.06. са почетком од 12:00 часова, градоначелник
Ниша проф. др Зоран Перишић отвориће мини аква парк на азену
„Чаир“.

У среду 08.06.2016. године у холу Градске куће са почетком у
18 сати биће уприличен пријем за учеснике Међународног
такмичења угоститеља које се одржава у Нишу.

5. јуна у недељу, пријем учесника скупа Ниш и Византија у холу
Градске куће са почетком у 09:30h.

Понедељак 06. 06. 2016. у 09.оо, Конститутивна седница
Скупштине града, Велика сала СГ.

ПРОГРАМ СЛАВЕ ГРАДА НИША ДАНИ СВЕТОГ ЦАРА КОНСТАТИНА И ЦАРИЦЕ
ЈЕЛЕНЕ ОД 31. МАЈА ДО 05. ЈУНА 2016.ГОДИНЕ – документ

ПОЗИВАМО ВАС НА 187. СЕДНИЦУ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША, СЕДНИЦА
ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 31.05.2016. ГОДИНЕ
СА ПОЧЕТКОМ У 11,00 САТИ, ВЕЛИКА САЛА ГРАДСКЕ КУЋЕ.
Дневни ред

Obaveštavam Vas da će 207. godišnjica Boja na Čegru biti
obeležena sledećim aktivnostima:
Utorak, 31.5.2016. godine
8,00-9,40………Pomen čegarskim junacima u dvorištu Ćele kule
11,00 – 11,45…Centralna državna ceremonija na Čegru u
organizaciji

Удружење АзБуки и Канцеларија за младе организују Параду
мехурића 2016 у Нишу, као део интернационалне параде која се
одржава на свим континентима у недељу, 29.05.2016. и која има
за циљ ширење схватања да живот може да буде леп кроз мале
ствари и стварања позитивне енергије између града и његових
становника. Планирано је да окупљање почне у недељу,
29.05.2016. у 11:30 и да парада крене у 12:00 сати од платоа
на кеју, испред хотела MyPlace и кејом до Трга краља Милана.
На Тргу је планирано да се окупљени грађани задрже до 14:00
часова, уз програм који обухвата музику, плес и остале видове
уличног перформанса.

26.05. са почетком у 11:15 сати, у холу Градске куће,
градоначелник ће угостити децу из села Кусце, код Гњилана са
Косова и Метохије, која ораве у Нишу и учествују на ликовној
колонији Грачаница.

СТОП! СВИ НА СПОРТ“ Место одржавања: ОШ „Душан Радовић“,
отворени спортски терени. Време одржавање: четвртак
26.05.2016.године у
10,00 сати. Манифестацији ће присуствовати градоначелник проф.
др Зоран Перишић и ресорни већник Милан Пешић.

25.5. 11:30 хол Градске куће. Пријем ђака Правно пословне
школе и средње школе из града Тераса, поред Бареселоне. Ђаке
ових школа, који су на размени и у гостима у Нишу, примиће
градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић.

Уторак 24.05.2026. у 09.00, 43. седница Скупштине Града Ниша.

Понедељак 23.05.2016. у 09.00, седница Одбора за именовање.

„QUADRILLE- EUROPEAN DANCE FESTIVAL“ – „МАТУРАНТСКИ ПЛЕС
2016“, манифестација која окупља матуранте целе Европе који ће
уз Штраусову нумеру „Слепи миш”, заплесати на трговима својих
градова, орећи се да уједињени, ооре нови Гинисов рекорд
највећег симултаног плеса на свету.
1200 матураната Града Ниша ће сутра 20. маја 2016. године
заплесати на Тргу Краља Милана, тачно у подне.
Град Ниш, као финансијски покровитељ наведене манифестације,
потписао је Уговор о реализацији Матурантског плеса са
организатором Ла Луна из Јагодине, који је у сарадњи са
Плесним клуом БУМ 018 вршио оуку матураната и координирао
овим пројектом.
Република Србија
Град Ниш
Служба за послове ГрадоначелникаКанцеларија за младе Града
Ниша
адреса: Цара Душана 15
телефон: 018/504-770, 062/270-920
https://www.facebook.com/kzm.nis

Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић, састаће се са
амасадорком Словачке у Срији Дагмар Репчековом у вип салону
Градске куће са почетком од 9:30 сат, четвртак 19.мај.

ПОЗИВАМО ВАС НА СЕДНИЦУ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША, СЕДНИЦА ЋЕ
СЕ ОДРЖАТИ 18.05.2016. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 САТИ Дневни
ред

У уторак 17.05.2016. у 12 сати у Великој сали Скупштине града
Ниша одржаће се KОНСУЛТАТИВНИ САСТАНАК
учесника у
консултативном процесу о садржају Нацрта националног акционог
плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених
нација –Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2016-2020)

САОПШТЕЊЕ ИЗ КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Председник Скупштине Града Ниша, проф. др Миле Илић, заказао
је данас, у складу са својим законским овлашћењима и законом
утврђеним роковима, конститутивну седницу Скупштине Града, за
понедељак 06. јун ове године.
На конститутивној седници биће донета одлука о потврђивању
мандата одборницима Скупштине Града, биће извршен избор
председника Скупштине Града и постављење секретара Скупштине
Града.

16.05. са почетком од 11 часова заменик градоначелника
Љубивоје Славковић и градоначелник Зоран Перишић обићиће
установу дечијег одмаралишта „Дивљана“.

Дана 16.5.2016.године у холу Градске куће у Нишу , улица 7.
Јули бр. 2 биће одржана конференција за новинаре поводом
доласка представника авиокомпаније ,,Рајан ер“, почетак
конференције 16:00 часова.

Позивамо вас на доделу награде „ Бранко Миљковић“ са почетком
од 18:00 сати, у петак 13. маја 2016. године, хол Градске
куће.

Посета

амасадора

Словеније

у

Срији

Нишу,

Владимира

Гаспарича. Амасадора ће угостити градоналечелник Ниша проф.
др Зоран Перишић, среда 11.05. са почетком од 18:00 часова,
ВИП салон Градске куће.

У уторак
10.05.2016. у 14 сати у Официрском дому биће
отворена изложба “Поглед на Мађарску”којој ће присуствовати
амбасадор Мађарске у Србији и градоначелник Ниша.

У среду 11.05.2016.године у 10 сати у ВИП салону Градске куће
иће приређен пријем за амасадора Краљевине Белгије Леа Даса.
У среду 11.05.2016.године у 13 сати у ВИП салону Градске куће
биће приређен пријем за шефа делегације ЕУ у Србији Мајкла
Девенпорта.
У среду 11.05.2016.године у 11 и 30 градоначелник ће обићи
завршетак радова у улици Димитрија Туцовића

Поводом написа у појединим дневним листовима о ситуацији у
Заводу за здравствену заштиту радника у Нишу и навода да један
лекар ради на 1800 пацијената у понедељак 09.05.2016.године у
11 часова у просторијама Завода иће одржана конференција за
новинаре.

У понедељак 9.маја са почетком у 10 сати, а поводом Дана
поеде над фашизмом иће положени венци на споемник

ослоодиоцима у центру Ниша.

У понедељак 9.маја са почетком у 11 сати биће положени венци
на споменик руским пилотима на платоу испред логора на Црвеном
крсту.

У суботу 7.маја са почетком у 11 сати испред споменика жртвама
НАТО агресије преко пута спомен капеле биће одржана државна
церемонија
посвећена Дану сећања на цивилне жртве НАТО
агресије.

Градска изборна комисија Ниш, са седнице одржане 27. априла
2016. године, издаје следеће саопштење за медије:
Обавештавају се штампани и електронски медији на територији
Града Ниша, да су поновни избори за одборнике у Скупштини
Града Ниша, расписани за 30. април 2016. године, на 20
бирачких места, тако да је у складу са изборним прописима,
забрањена изборна пропаганда и објављивање процена резултата
избора 48 часова пре дана одржавања избора и на дан избора, до
затварања бирачких места, односно у времену од 28. априла
2016. године почев од 00,00 часова до 30. априла 2016. године
до 20,00 часова.
Председница
Јелена Жарић Ковачевић, с.р.

28.4. са почетком од 12 сати , градоначелник Зоран Перишић
уручиће стипендије талентованим ученицима средњих школа и
студентима у 2016. години. Стипендију Града Ниша доиће 131
кандидат. Свечана додела је у Официрком дому.

28.4. са почетком од 11 сати , градоначелник Зоран Перишић и
дректор ЈКП „ Медиана“ оићиће депонију „Буањ“ поље С4.

Градска изборна комисија утврдила је прелиминарне резултате
избора одржаних 24.04.2016. и на основу утврђених резултата
донела одлуку о понављању избора на 20 бирачких местa.
Поновљени избори за одборнике Скупштине Града Ниша ће се
одржати у суботу 30. априла 2016. године, на бирачким местима
на којима је Градска изборна комисија Ниш поништила гласање.
Саопштење са списком бирачких места

27.4. У 12 часова, Градоначелник Ниша проф др Зоран Перишић,
обићи ће радове на уређивању корита Нишаве које се ради од
низводно од Управе за пољопривреду (Медошевачки мост) . Након
обиласка, обићиће радове на Првомајској улици (Раскрсница ул.
Ћирила и Методија и Првомајска) и у Брзом Броду.

26.априла у 12 00 сати свечано отварање 17. Међународног
сајама туризма и активног одмора Ниш који ће се одржати у
периоду од 26/28. априла 2016. у Хали СЦ “Чаир”.

22.4. у 10 сати Градоначелник ће обићи Сарајевску улицу.
22.4 у 11 сати посета поводом Дана војске касарне Књаз
Михајло.
22.04. у 12 сати додела спортских стипендија, хол Градске
куће.

ПЕТАК 22.04.2016. СА ПОЧЕТКОМ У 12 ЧАСОВА ,ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА
КОЈЕ ГРАД НИШ ДОДЕЉУЈЕ ТАЛЕНТОВАНИМ СПОРТИСТИМА-ХОЛ ГРАДСКЕ
КУЋЕ

Позивамо вас на седницу Градског већа са почетком од 13
часова, велика сала Градске куће.

21.04. са почетком у 13 и 30 у холу Градске куће биће потписан
Меморандум о разумевању између Града Ниша
и власника
компаније” Улцињ аква парк и ентертајмент” Сахрета
Хајдарпашића у вези изградње аква парка у Нишкој бањи

21.04. са почетком од 11 сати, Градоначелник и државни
секретар Предраг Перуничић отвориће рекреативни базен на СЦ
Чаир.

21.04
у 10 сати позивамо вас на потписивање колективног
Уговора. Градска кућа

Четвртак 21.04. у 11.00, Конференција за медије председнице
Градске изборне комисије (ГИК) Јелене Жарић Ковачевић у холу
испред Велике сале СГ.

20.04. са почетком од 14:00 сати градоначелник Ниша Проф. др
Зоран Перишић, састаће се са турским амасадором Њ.Е. Мехметом

Кемалом Бозајем. Састанак ће се одржати у ВИП салону Градске
куће.

Дана 20.4.2016.године у холу Градске куће у Нишу , улица 7.
Јули бр.2 биће одржана конференција за новинаре поводом
доласка представника авиокомпаније ,,Рајан ер“.
Време
окупљања 11:50 часова, почетак конференције 12:00 часова.

У среду, 20. априла у 10 сати, испред Велике скупштинске сале,
биће одржана завршна конференција за медије председника
Скупштине Града Ниша, проф. др Милета Илића.

20.04. Јавна расправа поводом оилазнице пруге око Ниша, са
почетком од 11:00 сати, велика сала Скупштине Града Ниша

У уторак 19.04.2016. са почетком у 13 часова на простору
некадашње касарне Бубањски хероји биће постављен камен темељац
будућег стамбено-пословног комплекса “Нови Ниш”.

У уторак 19.04.2016.године у 11 часова на Нишком сајмишту
биће отворен Сајам запошљавања и Сајам професионалне
орјентације у орагнизацији филијале из Ниша Националне службе
за запошљавање .

У уторак 19.04.2016 године у 12 часова у Регионалном центру за
професионални развој запослених у образовању биће отворен
Научни клуб. Ниш је један од 12 градова у Србији који добија
свој научни клуб.

У уторак 19.04.2016 године у Холу градске куће са почетком у
18 часова биће уприличен пријем за светски познатог мотиватора
и предавача Ника Вујичића, који ће током посете граду Нишу
одржати предавање у хали Чаир .

18.04 .понедељак: Одржаће се Градско веће
сати у великој сали Градске куће.

са почетком од 9:30

18.04. понедељак са почетком од 11 сати, градоначелник Ниша
проф. др Зоран Перишић отвориће амулану у Чокоту.

18.04. понедељак са почетком од 12 сати, градоначелник Ниша
проф. др Зоран Перишић присутвоваће почетку радова деонице
пута Нишка Бања – насеље Никола Тесла и улице Буањских
хероја.

15.04. Отварање “Кутка за родитеље” у Обреновићевој изнад
“Моне”

У петак 15.04.2016 са почетком у 11 и 30 у Градској кући биће
потписан ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ
између:ЈКП Дирекција за јавни
превоз Града Ниша, које заступа директор, Саша
Петронијевић,Град Београд, Секретаријат за саобраћај,
Дирекција за јавни превоз, коју заступа директор, Угљеша
Митровић иГрадска агенција за саобраћај Крагујевац, коју
заступа директор саобраћаја, Александар Поповић
_____________________________________________________________
15.04. петак 11 часова Дом војске, градоначелник ће
присуствовати отварању сајму Образовања.

Петак, 15.

април

2016. у 14 сати, Градска кућа у Нишу

Позивамо вас на конференцију за медије поводом презентације
Студије изводљивости за Пројекат постројења за прикупљање и
пречишћавање отпадних вода у Нишу. Студија треба да омогући да
се граду Нишу, кроз програм претприступне развојне помоћи
фондова ЕУ, ИПА 2017, обезбеде бесповратна средства за укупан
приоритетни пројекат у износу до око 43 милиона евра.

Позивамо вас на прес-конференцију у четвртак 14.04. са
почетком од 13 сати, којој ће присуствовати министар привреде
Жељко Сертић, привредници и градоначелник Ниша проф. др Зоран
Перишић у великој сали Градске куће
Након прес-конференције
Електронске индустрије.

обићиће

фабрику

на

простору

Позивамо Вас да присуствујете конференцији за новинаре
14.4.2016.године са почетком у 10:00 часова у холу Градске
куће.
Тема: рекапитулација реализованих активности на аеродрому и
планови будућег развоја авио саобраћаја са нишког аеродрома.
______________________________________________________________
_________
У четвртак 14.04.2016. са почетком у 10 и 30 у Градској кући
биће одржана конференција за медије на којој ће бити
презентована обилазница железничког чвора.На конференцији ће
говорити градоначелник и заменик градоначелника Ниша,као и
архитекта овог пројекта.
______________________________________________________________
_________
У среду 13.априла у 11 и 30 у великој сали Градске куће биће
одржана седница Градског већа
Дневни ред
______________________________________________________________
_________
У среду 13.априла са почетком у 13 сати у холу Градске куће

биће одржана прес конференција “Meet Magneto prvi put u Nišu”
коју организује компанија Younify, а на којој ће говорити
власник ове компаније Емил Колстра и градоначелник Ниша
проф.др Зоран Перишић
______________________________________________________________
_________
У уторак 12.04.2016. у 10 сати градоначелник Ниша проф.др
Зоран Перишић обићи ће са сарадницима радове у Дурмиторској
улици ,Првомајској и улици Хризантема.
______________________________________________________________
__________
Комисија за доделу награде за толеранцију ”Цар Константин”
објавила је Јавни позив за достављање предлога за доделу
награде за толеранцију ”ЦАР КОНСТАНТИН”. Предлози се могу
доставити од 15.04.2016. године до 30.04.2016. године.
Детаљније на страни ……..
______________________________________________________________
_________
У понедељак 11.04.2016. са почетком у 13 сати у холу Градске
куће биће свечано уручена грађевинска дозвола компанији “Филип
Морис” за изградњу новог пословног постројења
______________________________________________________________
_________
У понедељак 11.04.2016.године са почетком у 11 сати министар
полиције Небојша Стефановић свечано ће отворити испоставу
полиције у Градској општини Медијана
______________________________________________________________
__________
У петак 08.04.са почетком у 12 и 30 у Градској кући,Град Ниш у
сарадњи са Заводом за уџбенике уручиће комплет лектире од
првог до осмог разреда за библиотеке основних школа “Мирослав
Антић” и “Вук Караџић”
______________________________________________________________
___________

Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић у петак
08.04.2016.обићи ће са сарадницима најпре радове у Хумској
улици у 9 и 45,а затим и радове у улицама Димитрија Туцовића и
Хајдук Вељковој.
______________________________________________________________
__________
Понедељак 11.04. у 9.00 – 42. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
______________________________________________________________
__________
Поводом Светског дана Рома у петак 08.04. 2015 са почетком у
18 часова на нишавском кеју поред споменика Шабану Бајрамовићу
биће одржана културно-музичка манифестација ,којом ће бити
обележен најзначајнији датум у историји ромске националне
заједнице.Манифестацији ће присуствовати и градоначелник Ниша
проф.др Зоран Перишић.
______________________________________________________________
___________
У петак 08.04.2016. у Управи саобраћајне полиције поред
Ватрогасног домаса почетком у 12 часова биће извршена
примопредаја опреме коју је Град Ниш обезбедио за потребе
саобраћајне полиције.
У складу са Програмима коришћења средстава Савета за
безбедност саобраћаја Града Ниша за 2015. и 2016. годину, на
основу спроведених јавних набавки и потписаних Уговора, за
потребе саобраћајне полиције ПУ Ниш, набављено је:
8 (осам) алкометара (марке Drager alcotest 6820),
800 (осамстотина) ПВЦ усника за алкометре,
3 (три) фотоапарата (марке Nikon D7100),
2 (два) компатибилна блица за фотоапарате (марке Nikon
SB-910),
6 (шест) СД меморијских картица за фотоапарате и

33 комплета тонера (за штампач HP laserjet color LJ M
251n који служи за штампање прекршаја са раскрснице
опремљене видео надзором – Црвени певац).
Укупна вредност набављене опреме је 1.307.830,00 динара.

______________________________________________________________
___________
У четвртак 7. априла 2016. године, у 11:00 часова у Градској
кући биће уприличен пријем
ученика и наставника Правно
пословне школе и њихових гостију ,учесника пројекта
,,Солидарност – усуди се и подели загрљај”.
______________________________________________________________
__________
6. априла са почетком од 12:30 часова, на Тргу kраља Милана
обележиће се Међународни дан спорта. Догађају ће присуствовати
градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић и ресорни већник
Милан Пешић.

У среду 06.04.2016. године у 09.00 у просторији Центра за
превентивне здравствене услуге Дома здравља Ниш, одржаће се
конференција за новинаре.
Повод је уручење кључева аутомобила, које ће представницима
Дома здравља Ниш свечано уручити градоначелник Ниша проф. др
Зоран Перишић.

Завод за хитну медицинску помоћ Ниш, 05.04.2016. године у 13
сати, свечано отвара подстаницу Нишка Бања. Подстаница се
налази у просторијама Дома здравља у Нишкој Бањи. Отварању ће

присуствовати градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић.

Уторак 05.04.2016 у 14.30, Седница Одбора за административна
питања, сала бр.13, зграда ГУ.

Понедељак 04.04.2016 у 12.00,

Конференција за медије

поводом захтева за одржавање ванредне седнице Скупштине града,
хол испред Велике сале СГ.

Поштоване колеге,
У току је поступак уређења функција прес стране на нашем
сајту.
Та страна ће ити доступна свим заинтересованим редакцијама, а
приступаће јој се уз ваше корисничко име ( име медија ) и
лозинке која ће вам ити додељена.
Стога вас молимо да до петка 08.04.2016. на мејл адресу
djnikola@gu.ni.rs пошаљете захтев за коришћење, који ће
садржати:
1
контакт мејл адресу редакције или дописника
2
име и телефон осое која ће ити задужена за контакт.

У четвртак
градоначелник
са Државним
Стевановићем.
основну школу

31.03.2016. године са почетком у 12 и 30
Ниша обићи ће основну школу “Бранко Миљковић”,
секретаром Министарства привреде Драганом
Након обиласка школе “Бранко Миљковић”, обићи ће
” Мика Антић”

У четвртак 31.03.2016. године са почетком у 18 часова,градски
већник Светозар Алексов примиће у Вип салону Градске куће
учеснике традиционалног такмичења младих пијаниста које
организује Музичка школа Ниш.

У четвртак

31.03.2016. године са почетком у 12 и 30

градоначелник Ниша обићи ће основну школу “Бранко Миљковић”
која је недавно реконструисана.

У четвртак 31.03.2016. са почетком у 12 сати у метеоролошкој
станици у Тврђави биће представљен нови уређај који ће бити
коришћен у прогностичке сврхе,а овом догађају присуствоваће и
градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић.

Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић обићи ће у среду
30.03.2016. године у 20 часова,раскрницу улица Драгише
Цветковића и Сремске где је постављено ново лед
осветљење.Постојеће 24 светиљке Z2, старе преко 30 година са
светлосним изворима Натријум високог притиска, снаге 250 вати,
замењене су ЛЕД светлосним изворима снаге 78 вати. Заменом
ових светиљки потрошња електричне енергије смањена је за 3,5
пута за исти квалитет светлости.

Седница Градског већа биће одржана у среду 30.03.2016. године
са почетком у 13 часова у великој сали Градске куће

01.04.2016. са почетком у 12 часова испред Градске куће
,градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић дочекаће дефиле деце
из дечијег центра у оквиру традиционалног маскенбала поводом
Светског дана књиге за децу и том приликом малишани ће
градоначелнику уручити књигу дечијих радова “Град какав
желим”.

29.03. са почетком у 12 сати у холу Градске куће, потписаће
се Меморандум о сарадњи са „Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V“ –
немачком хуманитарном невладином организацијом.

29.03. са почетком у 13 и 30 сати, градоначелник Ниша проф.
др Зоран Перишић оићиће радове у Првомајској улици.

Задовољство нам је да Вас позовемо да учествујете на јавној
презентацији „Подршка повратничким заједницама на Косову* –
остварени резултати и планови даље подршке” и постанете наш
партнер у промовисању ове теме од општег значаја.Презентација
ће бити одржана у понедељак 28.03.2016. у холу Градске куће са
почетком у 11 часова

у четвртак 24.марта са почетком у 11 сати у холу Градске куће
биће одржан пријем за ватерполисте Србије који учествују у
хуманитарној утакмици у којој се сакупља помоћ за нишку
народну кухињу.

24. марта у 10:30 часова обавиће се парастос
и полагање
венаца на спомен капелу и споменик жртава НАТО агресије.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЉУБИВОЈЕ СЛАВКОВИЋ ОДРЖАЋЕ КОНФЕРЕНЦИЈУ
ЗА МЕДИЈЕ У ХОЛУ ГРАДСКЕ КУЋЕ 23. МАРТА СА ПОЧЕТКОМ 13: 30
ЧАСОВА, ТЕМА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЈЕ ОДАЗИВНИ ИЗВЕШТАЈ НА ИЗВЕШТАЈ ПО
НАЛАЗУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И
ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ГРАДА НИША ЗА 2014. ГОДИНУ
Одазивни
извештај

Позивамо вас на седницу Градског већа у великој сали Градске
куће, 24.марта са почетком у 13:00 часова.

ПОЗИВАМО ВАС НА СЕДНИЦУ ГРАДСКОГ ВЕЋА, 18.03.2016. ГОДИНЕ СА
ПОЧЕТКОМ У 14,30 САТИ, ГРАДСКА КУЋА, ВЕЛИКА САЛА
Дневни ред

Позивамо вас на отварање нове станице Одељења комуналне
полиције, 18.марта са почетком од 13:30 часова, Булевар
Немањића р. 69 (зграда “Лепа Брена” )

У петак, 18. марта у 12 сати, председник Скупштине Града
разговараће у свом каинету са новопостављеним конзулом
Репулике Бугарске у Нишу – Њ. Е. Едвином Сугаревим.

Subota 19.03.2016. godine u 20:00 časova u amfiteatru na
Nišavskom keju. Centralni događaj manifestacije‘’Sat za našu
planetu’’.

Позив и програм

Седницa Савета за рад са особама са инвалидитетом
градоначелника Града Ниша иће одржана у четвртак
2016. године у холу Градске куће са почетком у 10
сати.
Позив и дневни ред седнице

17. марта

Позивамо вас 16. марта 2016. године са почетком од 10 часова
на отварање ординација које је Завод за здравствену заштиту
радника Ниш и Град Ниш издао бившим запосленима у
стоматолошкој служби после проглашења технолошког вишка у
Диспанзеру Машинске индустрије, и амбуланте „Нитекс“. Догађају
ће присуствовати градоначелник Ниша.

14. марта са почетком од 10 сати у Центару за превентивне
здравствене услуге, Дома здравља Ниш одржаће се примопредаја
нове опреме, Ултразвучни апарат „Esaote, MayLabSEVEN „ за
потребе, Службе за здравствену заштиту жена,Тимпанометар- „
МADSEN OTOFLEX 100 Quick- Chek“ за потребе Службе за
специјалистичко-консултативне делатности Одељења за
оториноларингологију.

ПОЗИВАМО ВАС НА 173. СЕДНИЦУ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША. СЕДНИЦА
ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 11.03.2016. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ
ВЕЛИКА САЛА ГРАДСКЕ КУЋЕ.

У 10,00 САТИ,

Дневни ред

10. марта у 12:00 часова градоначелник проф. др Зоран Перишић
оиће радове на колектору од пута за Доње Међурово до насеља
Виногради, затим мост на Кутинској реци.

9. марта у Рода центру (Византијски улевар 1), са почетком од
16:50 сати, Градоначелник ће уручити награде поедницима на
Регионалном такмичењу ученичких компанија југоисточне Срије.
На овом такмичењу
представили су се ученици из Лесковца,
Бољевца, Куршумлије, Ниђа, Пирота, Сврљига и Власотинца.
Чланови жирија ће изарати 5 најољих компанија које ће се
директно пласирати на Национално такмичење најољих ученичких
компанија које ће у мају ити одржано у Београду. На том
такмичењу иће изарана најоља компанија на националном нивоу
која ће у јулу ове године представљати Срију у Швајцарској на
европском такмичењу ученичких компанија.

8. марта 2016 у 12 сати градоначелник Ниша проф.др Зоран

Перишић са сарадницима оићи ће локацију на којој ће ити
постављен нови семафор у граду на углу улица Вождове и
Првомајске.

07.03. Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић са почетком
од 12 сати оићиће радове на уређењу Трга Патријарха Павла,
Трга Репулике, као и радове на колектору од пута за Доње
Међурово до насеља Виногради.

07.03.

У холу Градске куће са почетком од 10 сати извршиће се

потписовање уговора са приватним вртићима.

07.03. Посета Бугарског конзула, вип салон Градске куће са
почетком од 11 сати.

11. Седница Одора за административна питања,
04.03.2016. у 14.30, канцеларија 56, зграда ГУ.

петак

Оавештење – На насловној страни постављена је вест о Јавном
позиву за остваривање права на помоћ при плаћању топлотне
енергије.

10. Седница Одора за административна питања, среда 02.03.2016
у 15 сати, канцеларија 56, зграда ГУ.

Настојећи да подстакну и унапреде сарадњу и институционално
партнерство локалне самоуправе и полиције, зарад веће
безбедности грађана и имовине, СКГО, МУП и ОЕБС су крајем
2015. године заједно објавили “Приручник за деловање савета за
безбедност у градовима и општинама”

Предвиђено ја да представљање “Приручника” за градоначелнике и
председнике општина са територија Нишавског, Топличког,
Пиротског, Јабланичког и Пчињског округа, као и за старешине
подручних јединица полиције са тих територија, буде одржано 2.
марта 2016. године у Скупштинској сали ул. Николе Пашића 24.
скупу ће присуствоати градоначелник Ниша и председник Сталне
конференције градова и општина проф. др Зоран Перишић.

29.Седница Корисничког савета јавних служи, среда 02.03.2016
у 9.00 сати, сала р.29.

Позивамо вас на прес-конференцију 29.02. са почетком у 17
часова, хол Градске куће, коју ће одржати Градоначелник Ниша
Проф. др Зоран Перишић и ресорни већник Михајло Здравковић.

41. Sednica Skupštine grada, Četvrtak 03.03.2016. u 9 sati,
Velika sala SG.

У понедељак, 29. феруара у 12 сати, председник Скупштине
Града ће у свом каинету приредити пријем поводом презентације
новe књиге сараних дела Бранка Миљковића.

ПОЗИВАМО ВАС НА 172. СЕДНИЦУ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША,
КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 26.02.2016. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10,00
САТИ У ВЕЛИКОЈ САЛИ ГРАДСКЕ КУЋЕ – Дневни ред

26.02.2016 у 12 сати, Седница Одора за именовање Скупштине
града, сала р.29, зграда ГУ.

Оавештавамо Вас да ће шеталиште за псе у Чаирском парку,
званично ити отворено у четвртак, 25. феруара 2016. године
са почетком у 12 сати.
већник Јован Стојковић.

Отварању ће присуствовати ресорни

У четвртак, 25. фебруара у 12 сати, председник СГ примиће у
свом кабинету студента Јована Милића, који ће најавити
формирање Фонда за младе научнике.

ПОЗИВАМО ВАС НА 171. СЕДНИЦУ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША, КОЈА ЋЕ
СЕ ОДРЖАТИ 25.02.2016. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ
У 10,00 САТИ У
ВЕЛИКОЈ САЛИ ГРАДСКЕ КУЋЕ – Дневни ред

Пријем делегације КСС и учесника КУП-а Радивоја Кораћа 2016.
Петак 19.02. са почетком у 11:00, хол Градске куће.

У четвртак 18.феруара у 10 сати у Заводу за Хитну
медицинску помоћ ул.Војислава Илића , иће уприличена
примопредаја амулантног возила ,дар „Јура Корпорације“.

Пријем за чланове удружења “Наис” из Ниша који су освојили
медаље на јуиларним, 40. Међународним играма за осое са
инвалидитетом “Малме Опен 2016“.
Хол Градске куће
,четвртак18.02.2016. у 11 часова.

Поводом годишњице оележавања прооја логора на Црвеном крсту
иће одржан парастос и полагање венаца у петак, 12.02.2016.

са почетком у 11.сати у оквиру Меморијалног комплекса 12.
феруар.

Позивамо вас на СЕДНИЦУ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША. СЕДНИЦА ЋЕ
СЕ ОДРЖАТИ 11.02.2016. ГОДИНЕ у великој сали Градске куће са
почетком од 10,00 сати.

Пријем за амбасадора Чешке Републике њену екселенцију Ивану
Хлавсову.08.02.2016 са почетком у 12 сати ,Хол Градске куће

У четвртак 04.02.2016. године у 11 и 30 у холу Градске куће
биће организовано заједничко свечано потписивање споразума о
сарадњи између француских и нишких установа образовања, као и
споразум о сарадњи између градова Арл и Ниш који ће озваничити
досадашње вишегодишњу плодотворну сарадњу оба града у области
размене знања и добре праксе у јачању капацитета за
валоризовање постојећег богатог историјског градитељског
наслеђа.

У уторак 02.02.2016. са почетком у 11 сати у Вип салону
Градске куће биће уприличен пријем за његову екселенцију
Олександра Александровића амбасадора Украјине у Републици
Србији

У уторак

02.02.2016 .са почетком у 13 и 30 у великој сали

Градске куће биће одржана 169.седница Градског већа.

Поводом 31. јануара – Националног дана без дуванског дима,
Управа за омладину и спорт Града Ниша и Институт за јавно

здравље Ниш (Центар за промоцију здравља) организују, у
понедељак 1. фебруара са почетком у 12 сати у Градској кући,
Конференцију ”Свака цигарета смета”.

У понедељак, 1. феруара у 12 сати, председник Скупштине Града
ће у свом каинету примити студенте Правног факултета, који су
се пласирали на међународну симулацију суђења у Стразуру.

29.01.2016. у 11 и 30 у холу Градске куће биће одржана друга
седница Савета за рад особа са инвалидитетом градоначелника
Града Ниша

У петак, 29. 01. 2016. године са почетком у 11,30 сати у
Градској кући биће одржана друга седница Савета за рад са
особама са инвалидитетом градоначелника Града Ниша. У
присуству представника Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Републике Србије биће речи о
активностима на унапређењу положаја особа са инвалидитетом у
локалној заједници.

У Среду 27.01.2016. са почетком у 13 и 30 у Градској кући
биће одржана конференција за новинаре поводом доласка у Ниш
шведског модног бренда Хенес и Мауриц (H&M) који ће отворити
продајни објекат на тргу Краља Милана .

27.01.2016. са почетком у 14 сати у Градској кући биће
уприличена доделa награда најбољим студентима и студентима
који су 2015.г. дипломирали са просечном оценом 10.

У среду 27.01. у 9 и 30 у изложеном павиљону у Тврђави иће
одржана конференција за штампу поводом конкурса за идејно
решење споменика ослоодиоцима Ниша у Другом светском рату, а
приспели радови иће изложени у павиљону.

26.01.2016. Свечана додела признања
учесницима конкурса
огранка Вукове задужине у Нишу. Хол Градске куће у 12 сати

У Петак 15.01. 2016. у 14 и 30 у великој сали Градске куће
иће одржана седница Градског већа

Позивамо вас,

да у петак, 15.1.2016. године, у 12 часова, на

отварање ОМЛАДИНСКОГ КЛУБА, у оквиру Канцеларије за младе
Града Ниша (Обреновићева 38, приземље).
Пројекат „Успостављање Омладинског клуба у оквиру Канцеларије
за младе Града Ниша“ финансира Министарство омладине и спорта.

Поводом 11. јануара, Градоначелник ће 11.1.2016. године са
почетком у 11 сати положити венац на Cпоменик oслободиоцима
Ниша.

Odrzavanje svečane sednice Skupstine Grada i dodela nagrade
“11.januar” u sali Univerziteta, u 12 sati.

Поштовани,
ЈП ,,Аеродром Ниш“ и Град Ниш организују састанак са

званичнцима калушке области поводом реализованог чартера из
Калуге и планова сарадње у будућности.
Састанку ће присуствовати:
-представници Града Ниша на челу са градоначелником Зораном
Перишићем
-руководство Аеродрома Ниш
-представници калушке области из Русије
Након састанка планиране су изјаве за медије поводом
излагања договора и планова будуће сарадње.
Време доласка: 10.01.2016.године у 10:50 часова.
Место : просторије ЈП ,, Аеродрм Ниш“ .
Напомена: састанак и изјаве за медије биће реализовани у
слободној зони тако да дозволе БИРОА за сарадњу са медијима
нису потребне.

6.1.2016. године са почетком од 10 часова , хол Градске куће.
Градоначелник Ниша Проф. Др Зоран Перишић уручиће легитимације
и нови аутомоил Комуналној полицији.

Сатница обиласка током новогодишње ноћи
01.01.2016. 00,00 Новогодишња честитка градоначелника
окупљенима на Тргу краља Милана
01.01.2016. 00,15 Обилазак дежурне екипе у Полицијској
управи…. 00,50 обилазак завода за хитну медицинску
помоћ….обилазак прворођене бебе у породилишту

31.12. у 10:30 подела пакетића на Дечијој интерној и хирушкој
клиници
31.12. у
12:00 сати подела пакетића најмлађим суграђанима
испред Дечјег културног центра

Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић
одржаће у среду, 30. децембра 2015. године, у 14,30 часова,
заједно са градоначелником Ниша, проф. др Зораном Перишићем,
конференцију за новинаре на којој ће говорити о резултатима

Аеродрома “Константин Велики” у 2015. години.
Конференција за новинаре ће се одржати у холу Градске куће у
Нишу (Улица 7. јули бр. 2).

30.12.2015
У 10 сати додела сатова припадницима полиције у холу Градске
куће
У 13 и 30 установа Мара ,градоначелник ће поделити новогодишње
пакетиће штићеницима ове установе.
У 18 сати у Градској кући биће приређен традиционални
новогодишњи коктел.

29.12.2015.У 17 сати градоначелник ће уручити новогодишње
пакетиће ученицима Специјалне школе са домом ученика Бубањ у
Нишу.

Свечана додела награда нишким олимпијцима, понедељак
28.12.2015. у Холу Градске куће, улица 7. Јули 2 , са почетком
у 12 часова.

Drago nam je što smo u prilici da Vas pozovemo na trku
prijateljstva, radosti i
sporta – IZAZOV DARUJE –
biti održana u nedelju
Milana sa početkom u 13

Поштовани, позивамо
градоначалника

humanosti, na trku za razvoj školskog
trči za sebe, daruj drugima. Trka će
27.12.2015. godine na Trgu Kralja
sati.

вас

на

прес-коференцију

заменика

Љубивоја Славковића у 12: 30 часова, петак 25.12.2015.године у
Градској кући.

Позивамо вас на потписивање Уговора о ораганизацији турнира

Куп Радивоја Кораћа у петак 25.12.2015. године са почетком
од13,00 часова, хол Градксе куће.

Петак 25.12.2015. године са почетком у 11:15

сати

Поводом новогодишњих празника градоначелник Ниша Проф. Др
Зоран Перишић, поделиће пакетиће деци из установе Душко
Радовић у позоришту лутака

У петак 25.12.2015. године у 11 сати, испред Велике сале СГ
одржаће се конференција за медије на којој ће бити саопштени
добитници овогодишње награде “11. јануар”.

Свечана седница Савета за младе, петак 25.12.2015. у Сали
Скупштине града Ниша, улица Николе пашића 24, са почетком у 12
часова.
Обраћање медијима поводом свечане седнице почиње у 11,5о
часова.

Позивамо вас у четвртак 24.12.2015. године, са почетком у
11:30 сати, у ВИП салону Градске куће на састанак др. Снежане
Лакићевић из Нафтне индустрије Србије (Менаџер за сарадњу са
научним и образовним институцијама у Нишу) и Руководилац
Пројекта Енергија знања а са њом долази и Гђа Марија
Шибанова. Састанку присуствују градоначелник Ниша Проф. др
Зоран Перишић и градски већник Михајло Здравковић, на коме ће
се представити Пројекти подржани и финансирани од стране НИС-а
у оквиру пројекта “Заједници заједно” у 2015. години.

Четвртак 24.12.2015. године са почетком у 10 сати

Поводом новогодишњих празника градоначелник Ниша Проф. Др
Зоран Перишић, поделиће пакетиће деци оолелој од малигних
олести у родитељској кући подржница Нурдоа у Нишу,
Византијски улевар 12.

28 СЕДНИЦА КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ
Седница ће се одржати у ЧЕТВРТАК, 24.12.2015. године у сали
број 29 Скупштине града Ниша, улица Николе Пашића број 24, са
почетком у 09,00 сати.

четвртак 24.децембар
У 12 сати у холу Градске куће биће одржана традиционална
додела награда фондације “Капетан Миша Анастасијевић”.
У 14 сати у холу Градске куће биће уприличена додела
Видовданских награда најуспешнијим ученицима основних и
средњих школа који су на републичким такмичењима освојили
једно од прва три места.

Поштовани-а,
Позивам Вас, за I седницу Савета за рад са особама са
инвалидитетом градоначелника Града Ниша, која ће се одржати
дана 25.12.2015.године, са почетком у 09.00 сати у холу
Градске куће, ул.7.Јули бр.2.

28.12. u 9 сати, 40. Седница Скупштине града, велика сала СГ.

Среда 23.12.2015. у 10 сати Градоначелник обилази основну
школу Бранко Миљковић, а потом обилазак моста на Кутинској
реци.

Обавештавамо Вас да ће се 162. седница Градског већа Града
Ниша одржати 22.12.2015. године са почетком у 17,00 сати.
Дневни ред биће Вам накнадно достављен

Оилазак радова пута између села Хум и Бреница уторак 22.11.
2015. у 10 сати

Поштовани, позивамо вас на пријем
домаћих привредника
и
послодавца града Ниша у понедељак 21.12.2015. године у холу
Градске куће са почетком од 20 сати. Домаћин коктела ће ити
градоначелник Ниша Проф. Др Зоран Перишић.

1.Utorak 22.12.2015. u 12h -Pres konferencija sekcije
sportskih novinara povodom proglasenja najboljih sportista
Grada Niša –Hol gradske kuće
2.Utorak 22.12.2015. u 12h –Promocija projekta “Pokreni se za
posao” u organizaciji nevladine organizacije ENEKA-Velika sala
Skupstine Grada,ul.Nikole Pašića

У уторак 22.12.2015. године од 11 часова, позивамо вас да
пропратите догађај који ће ити у Скупштинској сали (Николе
Пашича 24,
I спрат), поводом одржавања промоције програма
„Покрени се за посао“ који спроводи ЕНЕКА и Канцеларија за
младе града Ниша.
Програм обезбеђује подршку предузетницима у отпочињању или
унапређењу сопственог пословања кроз бесповратне донације у
опреми, обезбеђивање стручних и пословних обука и пословно
саветовање.
Сваке године, 100 малих породичних бизниса има могућност да
покрене или унапреди сопствени посао.
У оквиру 100 грантова, 30 грантова је посебно намењено младим
људима до 35 година старости.

У петак 18.12.2015. године од 14 часова у Медиа центру почиње

обука за младе и консултативни процес у коме ће сами млади
дефинисати какав Омладински клуб желе. Ова едукација се
спроводи у оквиру пројекта Успостављање Омладинског клуба у
оквиру Канцеларије за младе Града Ниша који финансира
Министарство омладине и спорта.

09.00h

39. Седница Скупштине града, Велика сала СГ.

Позивамо вас да у четвртак 17.12.2015. године у 12 сати у
Градској кући, у ул. 7. јули бр. 2, да подржимо младе који су
одлучили да активно учествују у животу локалне заједнице кроз
практиковање волонтерског рада, уз помоћ чега ће моћи да
ојачају индивидуалне капацитете, едукују се за самостални рад,
добију прилику да испоље креативност и учествују у промоцији
вредности локалне средине у којој живимо. Такође ће ТОН
представити свој рад.

Позив за медије
Градоначелник
Ниша оићи ће радове на депонији „Буањ“ у
уторак 15.12. у 11 сати.

27. седница корисничког савета јавних служби. Седница ће се
одржати у СРЕДУ, 16.12.2015. године у сали број 29 Скупштине
града Ниша, улица Николе Пашића број 24, са почетком у 10,00
сати.
Дневни ред

Четвртак 17.12.2015. у 09:00h, 39. седница Скупштине града,
Велика сала СГ.

11.12.2015 године у 09:00, сала 29, зграда ГУ, Николе Пашића

24, одржаће се 43. седница Одбора за именовање.

Поштовани,
Оавештавамо Вас да ће у четвртак, 10. децемра 2015. године
са почетком у 10.00 сати
у холу Градске куће извршити
потписивање Уговора између Града Ниша, интерно расељених лица
и изеглица. Овај пут потписиваће се две врсте Уговора и то за
економско оснаживање и
помоћ у грађевинском материјалу.
Уговоре са Градом ће потписати укупно 23 корисника.

Оавештавамо Вас да ће у четвртак, 10. децемра 2015. године
са почетком у 17.00 сати, одржати седница Градског већа у
Градској кући, (Велика сала).

Дневни ред за 159. седницу Градског већа
Služba za poslove Gradskog veća

