ЗА ДВА МЕСЕЦА
СТАНОВИ
У
МАЈАКОВСКОГ

УСЕЉИВИ
УЛИЦИ

У улици Мајаковског у току су завршни радови на партерном уређењу за две
ламеле станова за социјално становање. Ускоро ће зграда добити све
потребне прикључке, а 70 станова биће усељиво за два месеца, рекао је
градоначелник Ниша Дарко Булатовић. Укупна вредност изградње и
партерног уређења је 250 милиона динара. Република је уложила 25 одсто, а
остатак средстава обезбедио је Град Ниш. Цена станова, намењених продаји
је 634 евра по метру квадратном без ПДВ-а, који се иначе враћа јер свима
онима који намеравају да купе стан од Градске стамбене агенције то треба
да буде прва куповина стана. На истој локацији градиће се још три ламеле
станова за социјално становање. Иначе, Град ће учествовати у пројекту
државе „Стан по мери“, најавио је овом приликом градоначелник. С тим у
вези, у току је припрема земљишта за изградњу тих станова на Леденој
стени, који ће се продавати по повољнијим ценама.

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА КРУЖНОГ
ТОКА „КОД ИМИЏА“
Након завршетка дела улице Цара Душана до раскрнице са улицом Војводе
Мишића, отпочели су и радови на изградњи кружног тока. Вредност радова
је 23 милиона динара, а њихов завршетак очекује се за 35 дана, уколико их
не успоре нерегистроване инсталације. Извођач је Предузеће за путеве Трејс
из Ниша. Према речима градоначелника Ниша Дарка Булатовића који је
данас обишао радове, кружни ток ће бити завршен у најкраћем могућем
року, како не би долазило до великих гужви и незадовољства грађана. Због
изградње кружног тока на раскрсници улица Цара Душана, Николе Пашића и

Мије Петровића доћи ће до измена режима саобраћаја до 31.марта. Саобраћај
ће бити потпуно обустављен у улици Цара Душана, од улице Косте
Стаменковића до Првомајске, затим у улици Мије Петровића, од кружног
тока код Учитељ Тасине школе и у улици Николе Пашића, од кружног тока на
раскрсници са Синђелићевим тргом.

ЗА ДРУГУ ГРУПУ РАДНИКА
НЕКАДАШЊИХ ДРУШТВЕНИХ
ПРЕДУЗЕЋА ПО 21 300 ДИНАРА
ДАНАС
Радницима некадашњих друштвених предузећа у Нишу, који се више од
деценије боре за исплату својих заосталих примања и радили су у неком од
предузећа са територије града Ниша, у којима држава и даље има
управљачки механизам, а накнадно су доставили документацију Центру за
социјални рад Свети Сава, данас после 17 часова биће уплаћена помоћ од 21
300 динара.
Овај износ, који представља минималну нето зараду у Србији, радници који
су документацију доставили у периоду од 26. децембра до 6. јануара моћи ће
да подигну данас на шалтерима Поштанске штедионице после 17 часова.
Град Ниш и даље чврсто стоји уз хиљаде радника који мирно протестују у
намери да им држава исплати оно што су зарадили, пружајући велико
поверење и захвалност Влади Србије и ресорном министарству, због свега
што чине како би се овај проблем након много година решио у најбољем
интересу свих грађана, а на првом месту грађана Ниша.

Амбасадор
Јапана
Ђуићи
Такахара први пут посетио Ниш и
уручио вредну донацију
Амбасадор Јапана у Србији, Његова екселенција Ђуићи Такахара, посетио је
данас Ниш. Приликом његове прве посете нашем граду, Такахара се сусрео
са градоначелником Ниша Дарком Булатовићем са којим је разговарао о
интензивирању сарадње, која је иначе уназад годинама на изузетном нивоу.
Градоначелник је представио пројекте са којима град намерава да аплицира
за средства код амбасаде Јапана у нашој земљи. Он се захвалио амбасадору
на свесрдној помоћи коју је јапански народ и Влада Јапана пружала
грађанима Ниша и нишким установама, пре свега у медицинској опреми.
Амбасадор је поручио да га радује чињеница да Нишлије воле јапанску
културу и поручио да ће се сарадња наставити на многим пољима.
Након пријема у Градској кући, амбасадор и градоначелник посетили су
чланове удружења Така, којима је уручена донација Владе Јапана у оквиру
програма „Бесповратне помоћи у области културе“ у износу од 7 900 евра.
Наведеним средствима Аикидо Дођо Така из Ниша је, у циљу унапређења
услова тренирања аикидоа у Нишу, набавио 210 метара квадратних татами
подлога за вежбање.

ПРИЈЕМ ЗА САВЕЗ ИЗВИЂАЧА
НИША
Град Ниш у наредном периоду настојаће да више помаже Савез извиђача
града, који постоји 105 година. За то време кроз њихове редове прошао је

велики број младих људи. Учили су их да воле своју земљу, снађу се у
природи, али пре свега да се друже. У последње време суочавају се са
проблемима са просторијама и финансирањем, али ће Град покушати да им
помогне да те проблеме реше, речено је након данашњег састанка са
градоначелником Ниша Дарком Булатовићем и чланом Градског већа
Милошем Милошевићем. Град Ниш свестан је значаја ове организације, пре
свега за своје младе суграђане и суграђанке и спреман је да помогне да се
проблеми превазиђу, рекао је члан већа Милош Милошевић.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Обавештавамо грађане да ће, због изградње кружног тока на раскрници
улица Цара Душана-Николе Пашића и Мије Петровића, познатијој као
раскрсница „код Имиџа“, у зони изградње кружног тока, на захтев извођача
радова, доћи ће измене режима саобраћаја у периоду од 24. фебруара до
31.марта ове године.
Надлежан Секретаријат за комуналну делатност, енергетику и саобраћај, на
зехтев ЈП Дирекција за изградњу града, израдио је Решење о измени режима
саобраћаја, која подразумева потпуну обуставу саобраћаја на следећи начин:
-у улици Цара Душана, на делу од улице Косте Стаменковића до Првомајске,
-у улици Мије Петровића, од кружног тока код Учитељ Тасине школе и
-у улици Николе Пашића, од кружног тока на раскрсници са Синђелићевим
Тргом.
Уколико радови на изградњи кружног тока буду завршени раније, ове улице
биће раније отворене за саобраћај.

