ПЕТОГОДИШЊИЦА
СРПСКОРУСКОГ ХУМАНИТАРНОГ ЦЕНТРА
Председник Скупштине Града Ниша мр Раде Рајковић присуствовао је
данашњем обележавању петогодишњице постојања и рада Српско-руског
хуманитарног центра (СРХЦ) у Нишу, поводом чега је организован
међународни форум са гостима из Руске Федерације, Јерменије, Македоније,
БиХ и Мађарске.
Српско-руски хуманитарни центар је међувладина хуманитарна непрофитна
организација, са седиштем у Нишу, настала на основу Споразума између
Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације 25. априла 2012. године,
са циљем да обезбеди хуманитарно реаговање у ванредним ситуацијама на
територији Републике Србије и других балканских земаља. Задаци овог, по
својим циљевима јединственог центра, су спречавање и уклањање ванредних
ситуација, пружање хуманитарне помоћи настрадалима, обука стручњака,

Интензивирани
радови
санацији ударних рупа

на

У улици Ивана Милутиновића почело је асфалтирање ударних рупа. После
неколико дана паузе због празника и временских прилика почела је санација
ударних рупа на неколико фреквентних локација у граду.
Градски већник Милош Милошевић обишао је радове и најавио да ће се у
оквиру програма редовног одржавања у предстојећем периоду радити пуном
паром у улицама где је постојао проблем са оштећењима и рупама на
коловозу.
Саобраћај у улици Ивана Милутиновића није обустављен током поправке
коловоза и одвија се без већих задражавања.

заменик градоначелника проф. др Милош Банђур.
Током разговора ученици из древног руског града истакли су да се пријатно

На састанку је истакнуто да, иако суочени са кадровским и финансијским
проблемима, потешкоћама у техничком и инфраструктурном одржавању и
занављању медицинске опреме, свакодневно улажу додатне напоре у
унапређење квалитета пружања здравствених услуга, како војним
осигураницима, тако и грађанима Ниша и нишавског округа.
Председник Скупштине Града је истакао да су локална самоуправа и Војна
болница партнери на истом задатку и да је Град спреман да сарадњу
унапреди како би здравствене услуге Војне болнице биле доступније и ближе
нашим суграђанима. Изражена је нада да ће до краја године бити
успостављен јединствен информациони систем који ће помоћи у ажурирању
и прерасподели листа чекања пацијената.
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Државни секретари Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка
питања – Ненад Иванишевић и Владимир Илић, јуче су у Скупштини Града,
током састанка са председником Радетом Рајковићем, најавили финансирање
неколико пројеката за чију реализацију ће град Ниш добити око 200.000 евра
кроз програм Немачке развојне банке. Реч је о пројектима који се тичу, пре
свега, социјалне заштите и проблема Рома, у чему је посредовало поменуто
Министарство.
Осим тога, председник Скупштине Града је, заједно са државним
секретарима, најавио Сајам услуга социјалне заштите, који ће бити одржан 4.
маја, по први пут у Нишу. Циљ овог Сајма, који организује Министарство за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, биће унапређење свести о

важности услуга социјалне заштите и промоција институција грађанског
активизма и волонтеризма. Ово ће бити јединствена прилика за умрежавање
представника јавних и приватних установа у систему социјалне заштите, са
идејом бољег информисања грађана о правима и врстама услуга у домену

ПРИЈЕМ ЗА УЧЕСНИКЕ ПРВОГ
ВАСКРШЊЕГ
ФЕСТИВАЛА
ФОЛКЛОРА
Са благословом његовог преосвештенства Епископа рашко- призренског
господина Теодосија у Нишу је одржан Први Васкршњи фестивал црквених
фолклорних ансамбала.
У Градској кући овим поводом приређен је пријем за учеснике фестивала које
је поздравио градоначелник Ниша Дарко Булатовић, а затим је уприличен и
кратки уметнички програм током којег су се представили гости овог
фестивала.Идеја је како каже организатор Миљко Петровић да Васкршњи
фестивал фолклора постане традиционална манифестација,која ће сваког
пролећа окупити играчке црквене ансамбле.
Током два дана трајања фестивала у Светосавском дому су наступили –
Српско добротворно и просветно друштво „Свети Василије Велики“ из
Братунца (Република Српска); Српско културно- уметничко друштво „свети
Деспот Стефан Лазаревић“ из Сребренице (Босна и Херцеговина); Црквено
културно-уметничко друштво „Свети Никола“ – Варјаш, Темишвар (Румунија);
Културно- уметничко друштво „Ђурђевданско коло“ из Подгорице (Црна
Гора) и домаћин, Црквено играчки ансамбл „Бранко“ из Ниша.

Премијерни концерт Нишког

симфонијског оркестра
Поводом премијерног концерта Нишког симфонијског оркестра који ће бити
одржан у четвртак 20. априла од 20 часова у Вип салону градске куће

будућност. Нека нам овај празник донесе духовну радост и упути нас на
очување правих вредности, које ће нам помоћи да градимо праведније
друштво, утемељено на идејама демократије, слободе, људских права и
напретка.“

Отворена „Научна учионица“ на
отвореном
Градски већник Бојан Крстић отворио је данас у Регионалном центру за
образовање „Научну учионицу“ на отвореном ,која је део корпоративног
програма „Заједници заједно“ комапније НИС .
Из Ниша је подржано седам пројеката, а један од пројекта који је компанија
НИС препознала као добит за локалну заједницу, јесте пројект Регионалног
центра – „И Ниш да има Парк знања“.
Овим пројектом је у дворишту Регионалног центра формирана Научна
учионица у у којој ће се деци, ученицима и младима Града Ниша на
популаран начин приближити научни садржаји. За ту намену, „на
отвореном“, су инсталирана наставна средства и то: Паскалов трон
(факирова столица), Архемедова бележница, Магнетни тунел и Галилејево
клатно.
Ове инсталације биће коришћене за организовања јавних часова за децу и
ученике нишких предшколских установа и школа.
Научна учионица ће бити допуна раду и Научном клубу Центра.
Инсталације у учионици су јединствене по томе што су заправо
интерактивне, јер то су инсталације код којих се подразумева неко учешће

посетилаца, а циљна група су ученици основних и средњих школа.
„Град Ниш ће увек са своје стране подржати овакве пројекте у складу са

