ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ДОБИЈАЈУ
НОВО ДВОРИШТЕ-СРЕЂИВАЊЕМ
ЋЕ СЕ ПОБОЉШАТИ УСЛОВИ ЗА
ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ

образовање и напредак. „Град почиње прву фазу изградње научнотехнолошког парка и за њу издваја 50 милиона динара. Након прве фазеСтудентског креативног центра, простора у коме сви ученици, студенти и
уопште сви талентовани људи који желе да се баве науком, могу да
размењују искуства и идеје, очекују нас још две фазе изградње. Након тога,
искрено верујем да ће Ниш имати све потребне услове за развој науке“,
рекао је Булатовић.
Иначе, за деценију постојања фестивал науке „Наук није баук“ постао је
највећи у својој области, промоцији младих талената и науке, и то не само у
јужној Србији, већ у земљи и региону. Фестивал је посетило више од 140 000
посетилаца, а на њему је учествовало око 8 000 учесника. Фестивал „Наук
није баук“ пружа својим посетиоцима могућност да у свет науке завире на
потпуно другачији начин, открива им интересантан начин учења и омогућава
учествовање у интерактивним поставкама, као и дружење са многим
признатим и познатим научницима.

У НИШУ ПРЕДСТАВЉЕН ЗАКОН О
КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА
Јавна расправа о нацрту Закона о климатским променама који представља
одговор на промене климе и последице тих промена, одржана је данас у сали
Скупштине града Ниша. Министар заштите животне средине Горан Триван,
који је представио закон, рекао је да ће један од приоритетних задатака
наше државе бити, између осталог, пошумљавање терена. Триван је истакао
да је у питању, по његовом мишљењу, један од најважнијих закона које ће

националном плану које могу да ублаже последице климатских промена.

помогне у свакодневном животу. Неке од тема које ће се обрађивати су
положај у друштву особа са инвалидитетом и проблеми са Є㔄䈄㸸堀
C гне

Најава
5.Интернационалног
гастро туристичког фестивала
У Градској кући организован је пријем за представнике Удружења туристичко
угоститељских посленика Града Ниша које организује традиционални
кулинарски фестивал.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић информисан је о детаљима ове
манифестације и њеном значају за промоцију Ниша.
Председник удружења Зоран Мирашевић најавио је пети по реду
Интернационални гастро туристички фестивал ,где ће мајстори кулинарства
из Србије и земаља у региону показати умеће у припреми традиционалних
јела ,али и рибљих чорби и паприкаша.
Манифестација ће бити одржана од 15. -17. јуна ,на платоу школе Свети Сава
поред истоименог парка.

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ ОБЕЛЕЖЕНА

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић, обраћајући се присутнима, поручио је
да се 19 година са болом и поносом сећамо недужних жртава, тешко
разорених фабрика, мостова, путева и болница. Он је нагласио да не можемо
и не смемо да заборавимо пролеће 1999.године, које није будило живот, већ
доносило смрт, страдања и патње. Булатовић је овом приликом поручио да
сви памтимо страдање и храброст припадника војске и полиције, који су били
дорасли кобном добу у коме су живели.
Иначе, у нападима који су непрекидно трајали 78 дана тешко су оштећени
инфраструктура, привредни објекти, школе, здравствене установе и др. Град
Ниш, уз Приштину и Нови Сад, био је град на који је НАТО алијанса посејала
највише бомби. Ниш је за 78 дана бомбардован чак 40 пута, а на град је

стање и у одређеној мери олакшати одлив воде,која ће додатно нарасти
топљењем снега.

КАЛЕНДАР ЈАВНОГ ЗДРАВЉА
У циљу информисања и едукације грађана Ниша о актуелностима у области
јавног здравља, Град Ниш и Институт за јавно здравље Ниш (Центар за
промоцију здравља), покрећу нови вид сарадње. На сајту Града Ниша, на
насловној страни, од понедељка, 26.марта, биће доступна посебна ставка
под називом „Календар јавног здравља“ⴱ㐨 ⤠⠠Ḅ 㠩㜲⠀䀴⠀
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