ПОЧЕО
ДЕВЕТИ
ФЕСТИВАЛ
НАУКЕ „НАУК НИЈЕ БАУК“
У присуству великог броја излагача и још већег броја посетилаца, на
Електронском факултету у Нишу данас је почео девети фестивал науке „Наук
није баук“.

износу од 36 милиона динара, се ради и покушавамо да садржаје на
аеродрому учинимо функционалним, бољим и лепшим. Велики број људи
прође кроз аеродромску зграду и стало нам је да слика о Нишу буде лепша
него до сада. Такође се, новцем самог аеродрома ради и хангар за карго
саобраћај, чија је вредност 6 милиона динара“, рекао је овом приликом
градоначелник Ниша Дарко Булатовић. Такође, путници који ове недеље
слећу на нишки аеродром уместо натписа „Nis Airport“, могу да виде нови
натпис „Constantine the Great Airport”. Подсетимо, паралелно са санацијом
крова и фасаде, прошле године су реновирани и чек-ин шалтери који су
омогућили аеродрому да опслужи већи број путника и на тај начин смањи
гужве.

Отворен 18. сајам туризма
У Нишу је данас отворен 18. сајам туризма.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић рекао

СОЦИО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ У
НИШУ ПОТРЕБАН ЗА РЕШАВАЊЕ
ПРОБЛЕМА
Заменик градоначелника Милош Банђур са сарадницима разговарао је данас
са представницима УГ синдиката Независност на челу са председником
Зораном Стојиљковићем о формирању социо-економског савета у Нишу, као и
о даљој сарадњи представника овог синдиката са градским руководством и
Градском управом. „Социо-економски савет у Нишу први пут формиран је
2005. године, али је убрзо угашен. Формиран је и 2013. али ефекти његовог
рада и постојања нису били на очекиваном нивоу. Сада је добра прилика да
се ово тело формира како би помогло у каналисању проблема који
евентуално буду настали у односима послодавца-Градске управе и
запослених“, рекао је овом приликом заменик градоначелника Банђур.

кључну улогу у реализацији пројекта дуалног образовања и буде значајан
фактор у привредном развоју Ниша, закључено је на пријему у Кабинету
председника Скупштине града Радета Рајковића за представнике овог
удружења.
Кроз активну улогу чланова удружења у развоју дуалног образовања,
појаснио је председник Рајковић, значајно ће бити унапређене вештине и

ДАНА
Конкурс за куповину станова у ламелама 5 и 6 у Улици Мајаковског у
Дуваништу биће расписан за 45 дана, рекао је приликом обиласка радова на
партерном уређењу градоначелник Ниша Дарко Булатовић. Према његовим
речима, од 72 стана на тржишту ће се наћи 52, остали ће се издавати.
Станови су изграђени средствима Града Ниша и Републике Србије у износу
од око 160 милиона динара.Градоначелник је овом прилико рекао да се чека
завршетак партерног уређења како би зграде могле да добију употребну
дозволу. Иначе, неки од услова за куповину стана на овој адреси су да
потенцијални купци немају непокретности у власништву, да имају
пребивалиште у Нишу и др. Цена квадратног метра стана је 634 е без ПДВ-а.
Цена за издавање кретаће се од 1-1,20 Е по квадрату, али ће крајњу реч дати
надлежно министарство у складу са одредбама Закона о социјалном
становању. Како је раније најављено, за оне становнике Мрамора чије су куће
страдале од клизишта, а који испунавају услове, прописане од стране
надлежне Комисије, у овим ламелама биће опредељени станови. Очекује се
да овакву одлуку потврди и Скупштина града Ниша на наредном заседању.

У
току
јавни
позив
за
стипендирање талентованих
ученика и студената у 2017.
Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената Града Ниша
објавила је јавни позив за стипендирање талентованих ученика и студената у
2017. години.
Услови и критеријуми које талентовани ђаци и студенти треба да испуне да
би остварили право на градску стипендију да су редовни ученици, односно
студенти школе, тј. факултета чији је оснивач Република Србија, да су
држављани Србије, да имају пребивалиште или боравиште на територији

града најмање годину дана, да нису корисници стипендија или кредита по
другом основу, да током школовања имају просек најмање 4,50 , односно
током студирања просек најмање 9,00 и друго. Текст јавног позива сви
заинтересовани студенти и ђаци са комплетном информацијом о самом
конкурсу, налази се на званичном сајту града www.ni.rs, у делу јавнa
обавештења-јавни позиви. Иначе, рок за подношење пријава је 5. април.

У Рентгеновој нова саобраћајна
сигнализација
Да су грађани, медији и локална власт на истом задатку потврђује и прича из

Градоначелник
Ниша
са
сарадницима обишао „Хардер
дигитал Сову“
Хардер дигитал Сова у Нишу једна је од осам успешних компанија у свету, а
прва у Србији када је у питању висока технологија, и пример успешно
приватизоване фирме.Има 165 запослених, од тога чак 35 одсто са високом
стручном спремом. Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и његови

