ОБАВЕШТЕЊЕ
Град Ниш у наредних неколико месеци почеће експропријацију земљишта за
потребе изградње железничке обилазнице око Ниша и измештања пруге из
центра града. Реч је о пројекту реконструкције и модернизације железничке
пруге Ниш-Димитровград. Тим поводом у сали Скупштине Града Ниша ће
15.09.2017.године у 12.00 часова бити одржане јавне консултације поводом
оквира политике расељавања за експропријацију. Примерак документа који
је предмет консултације налази се у атачменту.

ОКВИР ПОЛИТИКЕ РАСЕЉАВАЊА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ ЗА

двоколосечна обилазница бити дуга нешто више од 22 километра и да ће се
протезати на потезу од села Просек до Поповца.“Изградња обилазнице део је
реконструкције пруге од Ниша до Димитровграда која ће коштати 300
милиона евра. Сама изградња обилазнице биће око 80 милиона евра“, додао
је Славковић. Изградњу обилазнице, према његовим речима, финансираће
Европска инвестициона банка. Члан Градског већа Милош Милошевић
нагласио је да ће наредних месеци почети експропријација земљишта.
“Експропријацију ће обављати Град Ниш, а држава је за ту намену
обезбедила 1,8 милиона динара. На траси се налази 1660 парцела и 47
објеката. Формирана је радна група од 15 чланова и очекујемо да посао буде
завршен на време“, поручио је Милошевић.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић истакао је да су о изградњи
обилазнице различите претходне власти, почев још од 90-тих година,
говориле, али да све до прошле година ништа конкретно није било урађено.
Он је нагласио да су бројне припремне радње на изградњи обилазнице
завршене, те да градња може да се очекује у складу са плановима, почетком
2019.

Градског већа задужен за привреду Михајло Здравковић рекао је да ће Град
Ниш и ове године бити нематеријални покровитељ сајма аутомобила. Он се
захвалио Сити маркетинг центру који већ осам година истрајава у
организацији сајма упркос тешкоћама са којима се сусреће када је реч о
довођењу значајних брендова аутомобила. Директор сајма Оливер Пауновић
поручио је да ће на овогодишњем сајму као и претходних година бити
представљене европске, српске и наравно нишке премијере, али да на
жалост ове године неће бити изложени аутомобили из такозване премијум
класе попут аудија, мерцедеса и БМВ-а. Он је најавио више излагача на
паркету нишке дворане, као и занимљиве двоточкаше који ће први пут бити
изложени у Нишу.

ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА НОВАЦ ЗА
21 ОМЛАДИНСКИ ПРОЈЕКАТ
На јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе ове

што Град интензивно и ради, како кроз финансирање омладинских пројеката,
тако и кроз стварање неопходних услова да се у Нишу развија наука и да се

за плате и сталне трошкове као што је то сада, већ ће превасходно пружати
подршку за инвестиције, проширење капацитета и стварање услова који овај
аеродром могу учинити регионалним“, рекао је градоначелник Дарко

Фотографија са отварања Филмских сусрета је преузета од ТВ Зона Плус.

ЗАЈЕДНИЧКИМ ДЕЛОВАЊЕМ ДО
ТРАЈНОГ СТАМБЕНОГ РЕШЕЊА
РОМА И РОМКИЊА У НИШУ

али и успоставити неопходна процедура за све активности. Састанку су
поред представника града Ниша присуствовали и представници Тима за
социјално укључивање и смањење сиромаштва и Канцеларије високог
комесара Уједињених нација за људска права.

ДАН МЛАДИХ НИША УЗ ЗВУКЕ
ДЕЈАНА ПЕТРОВИЋА
Дан младих Града Ниша, 01.септембар ове године биће обележен
спектакуларним концертом Дејана Петровића.
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Члан Градског већа
Бранислав Качар

КОМПЛЕТИ КАРАТА ЗА ФИЛМСКЕ
СУСРЕТЕ
НАЈУСПЕШНИЈИМ
МЛАДИМА ИЗ НИША
Чланови Градског већа Јелена Митровски, Бранислав Качар и Бојан Крстић
поделили су данас у Градској кући комплете карата за Фестивал глумачких
остварења – Филмски сусрети најуспешнијим ученицима, студентима и
спортистима који су освојили једно од прва три места на међународним
такмичењима, као и победницима такмичења Србија у ритму Европе, и
члановима Академског позоришта СКЦ-а.
„Ова пракса је уведена прошле године јер и на овај начин Град Ниш жели да
укаже поштовање, част и признање младима-деци и младим људима који су
достојно репрезентовали своје школе, факултете, клубове, родитеље, себе и
свој град-град Ниш. На овај начин још једном скрећемо пажњу, овим
скромним даром, да је наша обавеза да у сваком погледу водимо рачуна о
онима који су будући покретачи и носиоци развоја овог дела Србије, а то сте
ви, не само кроз стварање услова де се у Нишу несметано развијате и
унапређујете своја знања и вештине“, рекла је Јелена Митровски.
Члан већа задужен за образовање Бојан Крстић поручио је: “ви сте својим
понашањем, уложеним трудом и енергијом, успесима које постижете, и

ЕПИСКОП НИШКИ АРСЕНИЈЕ
ПОСЕТИО ГРАДСКУ КУЋУ –
САРАДЊА ГРАДА И НИШКЕ
ЕПАРХИЈЕ СПЦ НА ЗАВИДНОМ
НИВОУ

