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,
тестирање савремених ватрогасних и спасилачких средстава, реализација
заједничких пројеката на територији Републике Србије и других балканских
земаља.
Центар је до сада учествовао у пружању помоћи и уклањању ванредних
ситуација на територији Републике Србије, Албаније, Босне и Херцеговине и
Словеније.
Данашњем скупу присуствовали су званичници руске и српске владе,
заменик министра за ванредне ситуације РФ – Олег Баженов, министар у
влади РС – Александар Вулин, као и начелник Сектора за ванредне ситуације
МУП – Предраг Марић.

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.
Ово је веома битан путни правац који повезује неколико великих села са
градом, а до сада су возачи имали доста непријатности на самом улазу у
улицу због великих ударних рупа.
Данас су истовремено почели и радови на санацији делова коловоза у
Романијској улици као и улици Марина Држића и на Габровачком путу.

Пријем за ученике из Санкт
Петербурга
Правно – пословна школа ових дана домаћин је руских ученика и професора
из Санкт Петербурга.
Током боравка у Нишу гости из Русије учествоваће у неколико акција, али и
обилазити историјске споменике и природне знаменитости овог краја.
У Градској кући за госте из Русије приређен је пријем, а ученике је примио

заменик градоначелника проф. др Милош Банђур.
Током разговора ученици из древног руског града истакли су да се пријатно
осећају у Нишу и да је посебно изражено гостопримство на сваком кораку.
Сарадња Правно – пословне школе из Ниша и школе из Санкт Петербурга
траје већ неколико година, а током оваквих сусрета поред дружења, ученици
имају прилику да размене искуства и међусобно се упознају са културом и
традицијом два пријатељска народа.

ГРАД НИШ И ВОЈНА БОЛНИЦА НА
ЗАЈЕДНИЧКИМ ЗАДАЦИМА
Председник Скупштине Града Ниша Раде Рајковић, градски већник задужен
за здравство др Саша Живић и председник ГО Медијана Милан Крстић
посетили су током јучерашњег дана Војну болницу Ниш и одржали радни
састанак са заступником управника Војне болнице пуковником др Јовицом
Станојковићем и његовим сарадницима.
На састанку је било речи о будућим видовима сарадње између локалне
самоуправе и Војне болнице, као и заједничка припрема обележавања
јубиларне 140. године од ослобођења Ниша од Турака и исто толико година
од оснивања Војне болнице.
Војна болница, као један од симбола града Ниша, свакодневно унапређује
своју делатност и данас представља значајну организациону јединицу Управе
за војно здравство Министарства одбране, успешно пружајући услуге
здравствене заштите на примарном, секундарном и делом терцијалном
нивоу. На годишњем нивоу, у ВБ Ниш обави се око 5000 хоспитализација,
више од 300 000 прегледа, 25 000 дијагностичких и терапијских процедура и
око 1500 операција. Такође, Војна болница учествује и у Мултинационалним
мировним операцијама под окриљем Уједињених нација.

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.

У
СКУПШТИНИ
ГРАДА
НАЈАВЉЕНО
ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА
И
САЈАМ
СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА
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
социјалне заштите.

НИШ ДОБИТНИК НАГРАДЕ ЗА
РАЗВОЈ
СВИХ
ОБЛИКА
ПРИСТУПАЧНОСТИ
Град Ниш добитник је награде за допринос развоју свих облика
приступачности на конкурсу који је спровела Канцеларија заштитника
грађана. Награду је у име града примила чланица Градског већа ресорно
задужена за социјалну политику Тијана Ђорђевић Илић.
Према њеним речима Град је добио прву награду за стратешко промишљање
и проактивност у развоју приступачности у конкуренцији 22 града и општина.
„Град је учествовао на конкурсу са публикацијом „Водич кроз права и
субвенције намењене особама са инвалидитетом на територији Града Ниша“,
као и медијским презентацијама градских активности на свеобухватном
побољшању положаја ОСИ“, рекла је Ђорђевић Илић. Она је додала да је за
локалну самоуправу ово важно признање, али и подстицај да у овој области и
даље ради у сарадњи са удружењима особа са инвалидитетом, како би Ниш
био још приступачнији у сваком смислу. Ђорђевић Илић је нагласила да је
комисија која је одлучивала о додели признања, а коју су чинили
представници Канцеларије заштитника грађана, Тима за социјално
укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије и Сталне конференције
градова и општина, препознала да је Ниш позитиван пример у области
приступачности на локалном нивоу и да истински примењује прописе и
имплементира стратешка документа која су донета ради унапређења
положаја особа са инвалидитетом у нашем граду.

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
приређен је пријем за извођаче.
Градска већница ресорно задужена за културу Јелена Митровски примила је
диригента из Холандије Јозефа Суилена, који ће сутра дириговати у сали
симфонијског оркестра. Маестро Суилен већ је наступао у Нишу у оквиру
НИМУС-а.
На премијерном концерту наступиће на клавиру Ехлимана Тиквеша
професорка Факултета у Сарајеву, за виолином је Марко Радонић концерт
мајстор Црногорске филхармоније, а на флаути ће бити Марија Ђурђевић
Илић такође уметница из Црногорске филхармоније. На програму су дела
Мартинуа и Листа намењена флаути, виолини и клавиру, као и Бетовенова
симфонија.
Ово је лепа прилика за све Нишлије љубитеље озбиљне музике да испуне
салу симфонијског оркестра и уживају у музици еминентних уметника.

Ускршња
честитка
градоначелника Ниша Дарка
Булатовића
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић честита Ускрс црквеним
великодостојницима, свештенству и свим грађанима и грађанкама Ниша који
овај велики хришћански празник славе по јулијанском и грегоријанском
календару.
„Желим вам да празничне дане прославите спокојно и у миру, испуњени
радошћу и љубављу, слогом међу људима, надом и вером у бољу и сигурнију

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
својим могућностима и искрено се надам да је ово леп почетак нечег много
комплекснијег и већег ,где ће ученици и сви заинтетресовани пронаћи свој
научни кутак“ рекао је већник Крстић приликом отварања учионице.

