Обележен дан Треће бригаде
Копнене војске
У касарни Књаз Михаило у Нишу обележен је дан треће бригаде Копнене
војске Републике Србије.
Свечаности су присуствовали представници града, епархије нишке, полиције,
бивши радници и представници Војних удружења у Нишу.Делегацију Града
Ниша предводио је градоначелник Дарко Булатовић.
Током свечаности је извршена и примопредаја дужности ,па ће убудуће на
месту команданта 3.Бригаде КОВ уместо бригадног генерала Предрага
Грбића ,бити пуковник Слађан Стаменковић.
Дан ове бригаде обележава се у знак сећања на 7.октобар 1912. године када
је после извршене смотре и полагања свечане заклетве уз пуковску музику,
Други пешадијски пук „Књаз Михаило првог позива“ извршио марш од
Прокупља до Српско-турске границе код Прешева и повео народно
ослободилачке ратове Србије од 1912. до 1918. године. Тај датум узима се за
дан Треће бригаде Копнене Војске која је настављач традиције чувеног
Гвозденог пука.

ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ У
РОВЧЕТУ
Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић и
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишли су данас реновирани
Спорстко рекреативни центар Ровче, чију је обнову и опремање, кроз
свеобухватнији Пројекат ревитализације Нишке тврђаве, финансирало то
Министарство са 60 милиона динара.
Министар Љајић је најпре, са Градоначелником и његовим сарадницима,

прошетао тврђавом, а потом је обилазећи најмодернији спортски центар у
овом делу Србије истакао да је задовољство видети како је ово место
изгледало некада, а како сада.
”Сваки динар који је овде уложен, ја сам сигуран, да ће се вишеструко
вратити, и Нишу, а и туризму Србије. Ово је једна од највећих и најлепших
тврђава у региону. Има још пуно тога да се ради. Тврђава, и простор око ње,
треба да буде једна мала фабрика новца за Град Ниш, где ће се стварати,
сасвим сигурно, нова вредност. Ова тврђава ће привући и нове туристе, и
домаће и иностране. Наша намера је да Ниш вратимо на туристичку мапу
Србије, и спремни смо за нове даље инвестиције у том правцу”, рекао је
Министар Љајић.
Градоначелник Булатовић је нагласио да, на задовољство свих, данас
можемо да обиђемо простор који је више деценија био потпуно запуштен и
претворен у депонију, и служио свему само не ономе чему је првобитно био
намењен.
”Имамо прилику да данас, захваљујући подршци државе, Владе, и пре свега
разумевању и помоћи Министра Расима Љајића који је омогућио реализацију
овог пројекта вредног 60 милиона динара, са поносом можемо да кажемо да
оно што је пропадало деценијама сада служи сврси, пре свега младим,
спортистима, клубовима и грађанима. Користиће се сигурно и за неке друге,
културне садржаје за којима град има потребу, а чему ово место може
служити и одговарати у будућности”, рекао је Булатовић.
Градоначелник је истакао и да ће се у тврђави радити и даље. Следи
реконструкција бедема и унутрашњости, такође уз подршку Министарства на
чијем је челу Министар Љајић, а у току су припремне радње и прибављање
све неопходне документације за наставак реализације овог обимног
пројекта, који Нишку тврђаву треба да учврсти на позицији бренда нашег
града и места које ће деценијама у будућности привлачити људе у наш град,
и на коју ће Нишлије бити поносне.
Спортско-рекреативни центар Ровче располаже теренима за рукомет, мали
фудбал, кошарку, тенис и атлетику, а врло брзо биће постављена и теретана
на отвореном. Сви терени су осветљени, пресвучени специјалном гуменом
подлогом, за безбедно коришћење. Читав комплекс има физичко обезбеђење

и видео надзор, а грађанима се коришћење, како је најављено, неће
наплаћивати.

ОТВОРЕН 9. САЈАМ АУТОМОБИЛА
У НИШУ
У хали Чаир данас је отворен 9. међународни сајам аутомобила, мотоцикала и
пратеће опреме у Нишу, који је и ове године окупио велики број излагача,
који су нишкој јавности представили бројне моделе возила из најновије
светске продукције аутомобилске индустрије.
Сајам је свечано отворио Министар трговине, туризма и телекомуникација
Расим Љајић који је рекао да је сајам аутомобила важан, јер је и
аутоиндустрија изузетно важна за нашу земљу. Љајић рекао је да је десет
одсто свих страних инвестиција у сектору аутомобилске индустрије и да је од
2001. године у Србију ушло око 70 компанија управо из сектора аутомобилске
индустрије.
“На крају крајева, 40.000 људи ради у тим компанијама и ово заправо
јесте један од сектора који је локомотима и мото развоја укупне наше
привреде”, напоменуо је Љајић.
Отварању Сајма присустововао је и Градоначелник Ниша Дарко Булатовић
који је честитао организаторима Сајма на истрајности са жељом да наредни,
јубиларни, 10. сајам буде и најбољи.
”И са жељом да колико, већ следеће године уђемо у један пројекат
обезбеђивања једног амбијента, простора а онда и атмосфере која ће
омогућити да Град са поносом дочекује и сајмове аутомобила и друге
сајмове који су значајни, како би променили слику привредно,
пословно, туристичког окружења и амбијента на боље, и у сврху
развоја нашег града и будућности целог југа Србије”, нагласио је
Градоначелник Ниша.

Иначе, сајам ће трајати до недеље 07. октобра, а врата хале Чаир су
отворена за посетиоце сваког дана од 10 до 20 сати.

СТИГЛЕ ПРОТИВГРАДНЕ РАКЕТЕ
Противградне ракете које су набављене средствима буџета Града, данас су
стигле у Ниш и предате као донација Републичком хидрометеоролошком
заводу Србије – надлежном органу за организовање, управљање, руковођење
и спровођење одбране од града на територији Републике Србије. Ова
донација је резултат подршке Града Ниша, али и заједничких активности са
РХМЗ-ом, на пословима противградне заштите.
По речима Саше Стоиљковића, секретара Секретаријата за пољопривреду
Градске управе града Ниша, која је спровела поступак јавне набавке,
обезбеђене су 4 противградне ракете домета до 6100 м и 34 противградне
ракете домета од 7300 до 7900 метара. Укупна вредност ове набавке износи
1.416.000,00 динара. Овом донацијом биће попуњене истрошене залихе на
нишким противградним станицама и у нову противградну сезону ући ће се са
оптималним бројем ракета.

Отворен Међународни конгрес
спиналне хирургије
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић присуствовао је данас отварању
Конгреса спиналне хирургије у Нишу ,на којем учествује велики број
реномираних светских неурохирурга .
На Конгресу ће сви заинтересовани имати прилику да чују све могуће

аспекте лечења пацијената са свим врстама обољења кичменог стуба, од
дегенеративних обољења, повреда, тумора…
Истовремено ће у Клиничком центру Ниш бити организовани едукациони
курсеви и на тим курсевима биће демонстриране најновије технике лечења
пацијената.
“Ради се о мултидисциплинарном конгресу који се односи на најновија
сазнања, савремене трендове и будуће правце развоја, као и противречности
у примени свих тих сазнања у свакодневној пракси у лечењу наших
пацијената, а у контексту савремене болести обољења кичменог стуба”,
рекао је председник Удружења неурохирурга Србије др Лукас Расулић.
Конгрес се организује у Нишу у сарадњи Министарства здравља и Клиничког
центра Ниш, а одвијаће се као здружена активност Удружења неурохирурга
Русије, Србије, Асоцијације спиналних хирурга Русије и Комитета Светске
организације за спиналну хирургију неорохирурга, као и Удружења из
Хрватске и Југоисточне Европе.
Покровитељ Међународног конгреса спиналне неурохирургије је председник
Србије Александар Вучић.

