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Низом манифестација обележен

Дан града

Хуманитарни турнир у малом фудбалу. Победник
турнира екипа 4. бригаде Војске Србије. Екипа
Града Врања освојила 3. место.

Одржан Куп у Скијању на Бесној Кобили. Осваjач
Купа у мушкоj конкуренциjи jе Ненад Петковић, док
jе код жена наjбоља била Гордана Анђелковић.

Пријем за припаднике 4. бригаде Војске Србије
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Додељена
признања
најбољим
спортистима.
Најбоља
спортисткиња Драгана Сретеновић из КБК „Jуниор“, док jе
наjбољи спортиста Мирољуб Недељковић из КБК „Врање“.
Наjбољи спортски колектив у 2011. години jе КМФ „Врање“.

У Галериjи Народног музеjа, отворена изложба
фотографиjа „Врање – људи и догађаjи“, у
организациjи Историjског архива „31. jануар“.

Полагањем венаца на споменик Чика Мити испред зграде
Начелства, одата пошту погинулима у борбама за
ослобођење Врања од Турака, 31. jануара 1878. године.
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ВЕСТИ
Секретаријат
комунaлне полиције
је поднео 25 захтева за
покретање
прекршајног поступка,
издао 14 обавештења
за уплату мандатне
казне, 10 упозорења,
215 усмених наређења,
извршио 55 провера
идентитета, сачинио 52
службене белешке,
поднео 3 захтева за
предузимање мера и
активности, 33 захтева
за доставу података, 4
обавештења по
пријави грађана и
пружио 12 асистенција
Секретаријату за
инспекцијске послове
и заштиту животне
средине.

ВЕСТИ
Секретаријат за
здравствену,
социјалну, дечју и
борачко инвалидску
заштиту, избеглице
и привремено
расељена лица је
исплатио инвалиднине
по бившим савезним и
републичким
прописима, сачинио 33
захтева за борачки
додатак, 15 захтева за
издавање уверења, 9
захтева за признавање
права војним
инвалидима и
учесницима НОР-а на
месечно новчано
примање, издао 38
књижица за вожњу и
имао 7 уноса у
јединствену матичну
евиденцију о
корисницима права на
материјално
обезбеђење.
Одсек друштвене
бриге о деци примио
је 324 захтева за
остваривање права на
д.д, 69 захтева за
остваривање права на
родитељски додатак,
12 захтева за
продужено породиљско
одсуство, обавио 200
стручних консултација
у вези накнаде зараде
за породиље, 229
консултација са
странкама у погледу
остваривања
материјалних права и
ликвидирао 296
спискова. Такође је
урађено и 1038
решења о праву на
дечји додатак.

05. јануар 2012.

Исплата јубиларних награда за 2011.
На основу другог, обновљеног позива Града Врања за трансфер средстава за исплату
јубиларних награда, Министарство финансија је извршило трансфер наменских средства.
Надлежне службе Градске управе су извршиле пренос средстава у висини од 5.844.000
динара за исплату награда у 2011. години. Исплата је извршена на основу спискова које су
доставили директори основних и средњих школа са територије Града Врања.
05. јануар 2012.

Конкурс за финансирање пројеката
из културе за 2012. годину
Град Врање расписао је конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката из културе и
уметности за 2012. годину. Конкурс се односи на пројекте из следећих области: Визуелно
стваралаштво, филм, мултимедија; Изворно народно стваралаштво и заштита културне
баштине; Музичко стваралаштво, извођачка делатност; Позоришно, музичко-сценско и
плесно стваралаштво; Књижевно стваралаштво и издавачка делатност. За финансирање и
суфинансирање пројеката на основу овог конкурса обезбеђено је 1.500.000 динара, с тим
што ће се одабрани пројекти суфинансирати у најмањем износу од 30.000 динара. Рок за
подношење пријава је 05. фебруар 2012. године.
06. јануар 2012.

Божићни концерт у Врању
У организацији Библиотеке "Бора Станковић" из Врања, у оквиру пројекта "Сви заједно ка
бољем", на Тргу Станише Стошића одржан je Божићни рок концерт групе Death Saw, Ђорђа
Давида. Према речима директорке Библиотеке Сузане Поповић Ирић, цео пројекат
финансира Министарство економије и регионалног развоја.
09. јануар 2012.

Снежно невреме погодило
територију Града Врања

У малој сали Скупштине града одржан је састанак Кризног штаба Града Врања којим је
председавао градоначелник Мирољуб Стојчић. На састанку је било речи о елементарној
непогоди узрокованој обилним снежним падавинама у Врању, у другој недељи јануара.
Најтежа ситуација је била у вишим пределима, а поједини путни правци, нарочито у сеоским
срединама, у МЗ Крива Феја, Барелић и Власе били су непроходни неколико дана.
Ангажовањем ПЗП Врање и градских јавних предузећа, обезбеђено је несметано
функционисање саобраћаја на регионалним, локалним и сеоским путевима. Снежна олуја
проузроковала је и бројне кварове на далоководима и нисконапонској мрежи. Градоначелник
Врања Мирољуб Стојчић са сарадницима, посетио је угрожена подручја и уверио се у
размере временске непогоде која је погодила Врање.
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ВЕСТИ
ДИРЕКЦИЈА

На седници Управног
одбора, ЈП"Дирекција за
развој и изградњу града
Врања", усвојен је План
јавних набавки за
2012.год. Прво ће бити
покренут поступак
јавних набавки за
текуће одржавање
инфраструктуре у граду,
а затим и за реализацију
Комуналног Програма за
2012. годину. План
јавних набавки сачињен
је у складу са Законом о
јавним набавкама.
***
У оквиру рада Зимске
службе интензивно се
изводе радови на
уклањању леда, бацању
соли и ризле и
рашчишћавању снега са
градских саобраћајница
I и II приоритета и
општинских путних
праваца. Посебна пажња
посвећена је чишћењу
градских саобраћајница
у близини вртића и
школа. За ове радове
ангажована су два
камиона и утоварна
лопата ЈП "Водовод".

11. јануар 2012.

Брендирање јужне и југозападне Србије
Програм европског партнерства са општинама – ЕУ ПРОГРЕС почиње са реализацијом
активности на брендирању области у јужној и југозападној Србији. “Квалитетан рад на
брендирању, односно на развоју идентитета и имиџа града, региона или државе за резултат
има привлачење инвестиција, повећан прилив туриста и побољшан пласман производа.
Значајан је допринос и у повећаној заинтересованости грађана да свој живот планирају у
месту које позитивно доживљавају”, истичу у ЕУ ПРОГРЕС-у. Тим поводом, у Хотелу “Пржар”
у Врању, одржан је семинар за представнике локалних самоуправа из Топличког,
Јабланичког и Пчињског округа, на коме је, између осталог, било речи о припреми планова
за брендирање и спровођењу најрелевантнијих пројеката.
11. јануар 2012.

„Нови дом“ греје 115.000 м2
стамбеног и пословног простора
На систем даљинског грејања у Врању прикључено је 75.000 м2 стамбеног простора и 40.000
м2 пословног простора. У ЈП „Нови Дом“, које брине о грејању локала и станова, истичу да је,
упркос ниском температурама и обилним снежним падавинама, систем стабилан и функционише
без проблема. „У овом тренутку „Нови Дом“ располаже двонедељним залихама енергената што
је сасвим довољно да даљинско грејање у Врању функционише без застоја и хаварија“, рекао
је у изјави за званичан градски сајт заменик директора Славко Антић. „Температура у
становима, који се греју од 06 – 21, је око 21 степен и до сада није било рекламација грађана
на топлоту радијатора“, истакао је Антић и додао да ЈП „Нови дом“ годишње троши око 2.200
тона мазута за грејање око 115.000 м2 стамбеног и пословног простора у Врању.
12. јануар 2012.

Основно образовање за 75 лица

***
У циљу рашчишћавања
снега са
некатегорисаних путева
на територији
Пољанице, ангажована
је машина булдожер
ТГ170. Рашчишћени су
путни правци:
- Мијовце - Дупељево, у
дужини од 6 км.
- Пут до махале
Баљковац у Големом
селу, у дужини од 2 км.
- Градња - Власе, у
дужини од 500 м.
- Пут до махале Росуља
у селу Власе, у дужини
од 500 м.
- Градња - Крушева
Глава - Стрешак до
трафо станице, где су
након отклањања квара
на нисконапонској
мрежи, житељи овог
села добили електричну
енергију.
- Расшчишћен је пут до
Јумковог погона где су
била два аутобуса која
су због великог снега и
непроходности пута
обуставила саобраћај.

4

У Основној школи за образовање одраслих у Врању, у току је реализација пројекта "Друга
шанса", чијом ће имплементацијом 75 одраслих лица добити основно образовање и дипломе о
положеним испитима. „Полазници ће добити могућност да, током трајања трећег циклуса,
похађају стручне обуке за педесетак образовних профила, и оне почињу већ у фебруару“,
рекла је за званичан градски сајт директорка Основне школе за образовање одраслих Мирјана
Петровић. Пројекат „Друга шанса“ финансирају Европска унија и Министарство просвете
Републике Србије.
12. јануар 2012.

Извесна реализација неколико
пројеката у Врањској Бањи
Градска општина Врањска Бања очекује реализацију неколико пројеката у 2012. години. Према
речима председнице општине др Славице Сотировић, пријављен је пројекат на конкурсу
Министарства економије и регионалног развоја – Сектор за НИП за 2012. годину под називом
„Реконструкција платоа у Врањској Бањи“, укупне вредности 6.300.000 динара. „Пријављен је
и пројекат изградње „Летње позорнице“ у центру Врањске Бање, укупне вредности око 15
милиона динара, прве такве врсте на југу Србије“, каже др Славица Сотировић у изјави за
званичан сајт Града Врања. Пројекат финансира Министарство животне средине, рударства и
просторног планирања, у оквиру Програма подршке грађевинској индустрији. Ради се и на
уређењу Зелене пијаце у доњем делу Врањске Бање, а пројекат је вредан око 2.5 милиона
динара. „У потпуности ће бити уређен и дрворед на улазу у Врањску Бању и тај пројекат
радимо у сарадњи са Заводом за урбанизам у Врању“, истиче Славица Сотировић. Нов изглед
ће добити и Скупштинска сала, реализацијом пројекта вредног 1.5 милиона динара.
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12. јануар 2012.

ВЕСТИ
УПРАВА БАЊЕ

Екипе ЈП"Управа
Бање", биле су
ангажованe на
замени знакова
саобраћајне
сигнализације,
чишћењу снега на
територији градске
општине Врањска
Бања, као и на путу
Врањска БањаСливница.

Реализација пројекта
реконструкције ОШ "Д.Обрадовић"
Град Врање потписао је Уговор о изради главног пројекта за реконструкцију ОШ "Доситеј
Обрадовић". „Пројекат укупне вредности 65.000 еура финансираће „ЕУ ПРОГРЕС“ Програм, у
износу од 58.500 ЕУР и Град Врање, у износу од 6.500 ЕУР“, изјавио је за званичан градски
сајт Бобан Станковић, помоћник градоначелника за привреду и локални економски развој.
Пројектно-техничка документација ће омогућити будуће реконструктивне захвате на самој
школи, али и пратећим објектима.
13. јануар 2012.

Дочекана Православна 2012. година
На дочеку Православне нове 2012. године, на Тргу Станише Стошића одржан је концерт на
коме су наступили локални извођачи. Звезда вечери био је познати певач Ренато Хенц, а
Врањанце је забављао и Трубачки оркестар Ненада Младеновића.
13. јануар 2012.

ВЕСТИ

„Нови“ стари сат на згради Начелства

ВОДОВОД

Екипе ЈП"Водовод",
биле су ангажоване
на санацији хаварија
на прикључном воду
у улицама Генерала
Белимарковића, Васе
Пелегића, Матеје
Гупца, насељу Рашка,
у селима Златокоп и
Бујковац, на
постављању
поклопца на
канализационој
шахти у улици
Октобарске
револуције, на
замени пропусног
вентила у улицама
Симе Погачаревића,
22.ударне девизије и
на испирању мреже
на више места у
граду.

ВЕСТИ

Зграда старог Начелства саграђена је 1908. године, према пројекту београдског архитекте
Петра Поповића, и представља најлепшу зграду у Врању, градски бисер у византијском стилу.
Зграда Начелства грађена је као објекат са асиметричном основом у односу на њено угаоно
решење, а састоји се из сутерена, приземља и спрата. Међутим, један од упечатљивијих
момената на згради Начелства је велики аналогни сат. Он није био у функцији последњих 15
година, али је напором радника Градске управе, поново почео са радом. Према речима
начелника Службе за заједничке послове Слађана Новковића, сат на згради Начелства поново
ради на механички погон, баш као пре више деценија. Врањанци могу да буду поносни јер ће
на сваки сат путовати кроз време уз звук великог 100 годишњег сата на згради Начелства.

НАШЕ ДЕТЕ
17. јануар 2012.

Нови ИТ стандарди у Врању
Деца у свим вртићима
Предшколске
установе "Наше дете"
последњу недељу
јануара посветила су
великом српском
просветитељу Светом
Сави у чију су част
одржане бројне
приредбе и
свечаности.

"Инсталирање интернет киоска у Услужним центрима у Врању и Врањској Бањи, и 13 у сеоским
месним заједницама, као и уређење и опремање серверске собе у оквиру пројекта "Еуправа.врање.рс - Достизање стандарда информатичког друштва" који финансира Европска унија
успешно је завршено", изјавио је у Услужном центру у Врањској Бањи помоћник градоначелника и
менаджер пројекта Бобан Станковић.По његовим речима, реализација овог пројекта почела је у
априлу прошле године, и досадашње активносте имају за циљ да грађанима, али и привредницима
омогуће лакше и брже остваривање права."Прави ефекти биће видљиви врло брзо, и овим
пројектом, заправо достижемо стандарде информатичког друштва, који се већ користе у развијеним
земљама", нагласио је Станковић. О техничким детаљима пројекта, говорио је Иван Стојковић,
начелник Завода за информациони систем и заменик менаджер пројекта, који је најавио и увођење и
коришћење бесплатног бежичног интернета на територији града Врања. "У оквиру пројекта
предвиђено је и организовање обуке за запослене у локалној администрацији за коришћење новог
софтвера, а такође биће одржане и обуке за заинтересоване грађане које ћемо детаљно упознати са
свим предностима овог пројекта", истакао је Стојковић. Вредност пројекта износи 164.000 еура, а
спроводи се кроз програм "Exchange 3“".
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17. јануар 2012.

ВЕСТИ
БИБЛИОТЕКА

Народна Библиотека
„Бора Станковић“ у
Врању у сарадњи са
Француским
институтом у Нишу
организовала је „Дане
француског
документарног филма“
и представила
селекцију
документарних
филмова из циклуса
“Од зрна до тањира”.
Ови филмови, кроз
призму моћне
кинематографије,
говоре о актуелним
пољопривредним
темама: о увођењу
здраве исхране у
школама, генетски
модификованој храни,
намирницама и
загађивању земљишта
пестицидима.
***
У Америчком кутку
Библиотеке „Бора
Станковић“, одржане
су пројекције
филмова: „Грађанин
Кинг”, “Догодило се на
Петој авенији”, ‘‘Марш
на
Вашингтон‘‘,“Продавни
ца чуда господина
Магоријума’’, ’’Бекство
из дивљине’’ и
’’Младин отац’’.
Редовно су одржавани
часови енглеског
језика, састанци
књижевног и фото
клуба, као и
друштвене игре
„Скребл“ и „Богл“.
Одржано је и
предавање Андрее
Баржик ''Зимски
празници у Чикагу и
Њујорку''.

Кривична пријава против
Мирослава Цере Михаиловића

Град Врање поднео је Основном јавном тужилаштву у Врању кривичну пријаву против Мирослава
Михаиловића из Врања због кривичног дела фалсификовања исправе из чл. 355 КЗ РС или фаслификовање
службене исправе из чл. 357 КЗ РС. Наиме, након донешене пресуде пред Вишим судом у Врању, у
парничном поступку по тужби Књижевне заједнице „Борисав Станковић“, Град Врање поднео је жалбу
апелационом суду у Нишу. Претходно се, у поменутом поступку пред Вишим судом у Врању, као један од
битних доказа, појавило питање Правилника о додели награде „Борисав Станковић“, односно да ли је ову
књижевну награду прво установио тужилац, Књижевна заједница „Борисав Станковић“ или тужени Град
Врање. Тужени Град Врање је доставио Правилник о додели награде за књижевност „Борисав Станковић“
која је установљена 05.02.1992. године. Да би успео у спору, осумњичени је као председник Књижевне
заједнице „Борисав Станковић“ доставио суду Правилник о додели награде „Борисав Станковић“, који је
наводно донет 22.3. 1991. године на Скупштини Књижевне заједнице „Борисав Станковић“. Међутим, у
члану 2. овог Правилника наводи се да је установљена награда од 1.000 еура у динарској
противвредности. Како је очигледно да је валута ЕУРО уведена тек од 01.01.2002. године и да није
постојала у 1991. години, нити се знало да ће доћи до оснивања нове европске валуте, очигледно је да је
овај Правилник фалсификован у погледу датума доношења, 22.3.1991. године. Овај податак, датум
доношења Правилника, је од значаја за добијање спора пред Вишим судом у Врању и управо је због тога
означио датум из 1991. године, као ранији у односу на 05.02.1992. године, када је неспорно тужени у том
предмету, Град Врање донео Правилник о додели награде „Борисав Станковић“, установљен од стране
Одбора Борине недеље. Због тога, тужени Град Врање, преко овлашћеног Јавног правобранилаштва,
поднeo je кривичну пријаву јер постоји основана сумња да је Мирослав Михаиловић извршио кривично
дело фаслификовање исправе из чл. 355 КЗ РС или фаслификовање службене исправе из чл. 357 КЗ РС.

19. јануар 2012.

Четири пројекта у оквиру НИП-а
вредна 456 милиона динара
Град Врање конкурисао је са четири пројекта у оквиру позива за подношење пројеката
Министарства економије и регионалног развоја – Сектора за НИП за 2012. годину. Према
речима координатора за НИП Драгана Јањића, ради се о пројектима Санације клизишта на
обилазном путу око бране Првонек укупне вредности 61 милион динара, Изградње Опште
болнице у Врању, 2. фаза – Опремање Хируршког блока, чија је вредност 296 милиона
динара, Изградње и опремања новог вртића укупне вредности 93 милиона динара и
пројекту Реконструкције платоа у Врањској Бањи, укупне вредности 6.3 милиона динара.
"Одлука о томе који ће пројекти добити подршку Сектора за НИП биће донета средином
фебруара", истакао је Јањић.
21/27. јануар 2012.

„Светосавска недеља 2012“
Традиционална манифестација „Светосавска недеља 2012“ отворена је у Галерији Народног музеја,
наступом хора Музичке школе „Стеван Мокрањац“. Након поздравне речи градоначелника Врања
Мирољуба Стојчића, отворене су изложбе икона проф. мр Тодора Митровића и „Црквених одежди“,
Иве Лаковић и Драгана Тадића. Сутрадан је организована иконописачка радионица и одиграна
представа „Свети Сава и голубица“, позоришта „Бора Станковић“. Одржан је и концерт групе
„Балкан Арт Оркестра“. У Галерији Народног музеја одржана је промоција календара Православне
епархије врањске под називом „Светиње Града Врања“ и одржано књижевно вече дечјег писца
Дејана Алексића. Отворна је и изложба ликовних радова ученика „Светом Сави у част“, додељене
награде најбољим рецитаторима, ликовним и литерарним радовима и одржана пројекција филма „То
дете беше Растко“, Школе анимираног филма. На Духовној академији Православне епархије
врањске, додељене су награде најбољем појединцу, установи, ученику и студенту у области
васпитно-образовног рада. Последњег дана „Светосавске недеље 2012“, у петак 27. јануара, у
Саборном храму „Свете Тројице“ обављено је резање славског колача и обележена слава у свим
школама на територији Града Врања.

23. јануар 2012.

ВЕСТИ
ПОЗОРИШТЕ

У Позоришту "Бора
Станковић", одигране
су представе "Нећу
да платим", "Гнев
Божији", "Аутопутем"
и представе за децу
"Црвенкапа",
"Пепељуга", „Свети
Сава и голубица“ и
„Ружно паче“.

6

Јубиларна 100. седница
Градског већа
Чланови Градског већа усвојили су на јубиларној 100. седници Нацрт Одлуке о заштитнику грађана
града Врања, као и Програме рада са Финансијским планом за 2012. годину јавних установа:
Центар за социјални рад, Центар за развој локалних услуга социјалне заштите, Позориште „Бора
Станковић“, Библиотека „Бора Станковић“, „Народни музеј“, „Народни универзитет“, Туристичка
организације града Врања, Историјски архив „31. јануар“, „Спортска хала“ и „Школа анимираног
филма“. Усвојени су и Нацрт Плана детаљне регулације потеза улице Булевара Авноја, Париске
комуне и Моше Пијаде, Нацрт Одлуке о изради плана детаљне регулације цевовода сирове воде од
бране „Првонек“ до постројења за прераду пијаће воде у Врањској Бањи, Нацрт Ревидираног
локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и
повратника по споразуму о реадмисији у граду Врању за период 2009.-2013. године, Нацрт
Акционог плана за спровођење стратегије развоја спорта града Врања за период од 2011.- 2015.
године, Предлог Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији
града Врања, као и Предлог Одлуке о покретању процеса ревизије капитално инвестиционог плана
Града Врања. На седници Већа именована је и начелница Градске управе. Ту дужност у наредном
мандату обављаће Маја Јовић, дипломирана правница из Врања.
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ВЕСТИ
НАРОДНИ
УНИВЕРТИТЕТ
ЈУ „Народни
универзитет“ издала је
прву књигу у 2012.
години под називом
„СРПСКА ВОЈСКА У
ЕВРОПСКОМ РАТУ“,
аутора др Јована
Хаџивасиљевића.
Прерађивач ове књиге
је Небојша
Величковић, директор
Народног
универзитета.

ВЕСТИ
ДЕЧЈИ САВЕЗ

Дечји савез града
Врања организовао је
традиционалну
забавно едукативну
„Зимску радионицу –
играоницу“. Уз богат
забавни програм уз
снежне играрије, деца
су се такмичила у
Квизу знања „Малац
радозналац“, а у
оквиру „Зимског
биоскопа“ гледала су
филм „Држање за
ваздух“.

24. јануар 2012.

Одржана 33. седница Скупштине
На 33. седници Скупштине Града Врања усвојена је Одлука о додели јавних признања у 2012. години за
Дан града, 31. јануар – Дан ослобођења Врања 1878. године. На основу писаног предлога одборничке
групе СПС-НС о неприхватању покренуте грађанске иницијативе за расправу у врањском спорту и
образовању Комисије за утврђивање стања и сачињавање извештаја о томе, Скупштина је већином
гласова одбила предлог грађанске иницијативе за расправљање о стању у врањском спорту у целини, као
неоснован, из разлога: -што предложени састав Комисије није сагласан предлогу грађанске иницијативе,
односно нису предложени нестраначки кандидати из реда иницијативе и кандидати из реда заслужних и
доказаних спортиста из Врања и дипл. економиста, - што је расправа о стању у врањском спорту
предложена искључиво по основу извештаја Комисије, чије оснивање, према предложеном саставу није
правно основано у односу на предлог грађанске иницијативе за које је утврђена Листа потписника
грађанске иницијативе. У наставку седнице, одборници су усвојили и Нацрт Плана детаљне регулације
потеза улице Булевара Авноја, Париске комуне и Моше Пијаде.

25. јануар 2012.

Вредност 35 пројеката реализованих са
УСАИД-ом 1.300.000€
Америчка агенција за међународни развој УСАИД прославила је у Врању, у хотелу Пржар, два
јубилеја, 50 година од оснивања и 10 година рада канцеларије у Србији. Свечаности су
присуствовали амбасадорка САД у Србији Мери Ворлик, градоначелник Врања Мирољуб
Стојчић, председници општина са југа Србије и друге јавне личности. Градоначелник Стојчић
разговарао је са директорком мисије УСАИД-а у Србији Сузан Фриц о пројектима из области
заштите животне средине, формирању индустријских зона и формирању кластера. „Желим да
истакнем изузетну сарадњу коју имамо са УСАИД-ом која је изражена кроз реализацију 35
пројеката од значаја за Град Врање“, рекао је за званичан градски сајт градоначелник
Мирољуб Стојчић. „Укупна вредност пројеката које је Град Врање реализовао у сарадњи са
Америчком агенцијом за међународни развој износи 1.300.000 €“, истакао је Стојчић.
26. јануар 2012.

Иницијатива за заштиту слива Ј. Мораве
Градоначелник Врања Мирољуб Стојчић и председници општина Бујановац, Прешево и
Владичин Хан присуствовали су у Дому културе у Бујановцу, састанку Међуопштинског
форума, иницираног у оквиру УСАИД-овог Пројекта одрживог локалног развоја. Они су,
потом, посетили ЈП „Водовод“ у Врању, где је представљена Пројектна иницијатива заштите
слива Јужне Мораве, предложена и подржана од стране свих локалних самоуправа окупљених
у међуопштинском партнерству.
26. јануар 2012.

ВЕСТИ
РАДИО
ТЕЛЕВИЗИЈА
ВРАЊЕ
Америчка амбасадорка
у Србији Мери Ворлик
посетила је Радио
телевизију Врање и
разговарала са
менаџментом једине
регионалне медијске
куће у овом делу
Србије. Са историјатом
РТВ која успешно ради
више од три деценије
са императивом
сталног
модернизовања по
свим стандардима,
амбасадорку је
упознао Зоран
Величковић, директор
РТВ-а. Након састанка
са менаџментом,
амбасадорка Ворлик
обишла је Радио Врање
и била гост у емисији
уживо. Потом је
обишла и телевизијски
студио и упознала се
са процесом
емитовања програма.

Врање у Риму

Група ВЕД из Врања, која негује традицију и наслеђе југа Србије, учествовала је у
завршном делу програма "Даме и господо... Србија!", манифестације која је организована у
Музеју римске цивилизације у Риму. Манифестација је била део великог пројекта "Уметност
и култура Источне Европе у Риму" и одржана је под покровитељством Града Рима.
Учествовало је седам земаља (Украјина, Русија, Србија, Албанија, Босна, Хрватска и
Молдавија), а сваку појединачну манифестацију организовале су Амбасаде и локалне
дијаспоре. Град Врање представљали су председник Скупштине града др Слободан
Стаменковић и члан Градског већа Зоран Најдић.

7

7

М е с е ч н и к

г р а д а

М е с е ч н и к

г р а д а

В р а њ а

В р а њ а

У Спортској хали у Врању, 3.000 Врањанаца уживало je у концерту београдске Yu Grupe
8
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