Обавештење о јавном позиву за
решавање стамбених потреба
избеглица
Обавештење о ЈАВНОМ ПОЗИВУ за избор корисника помоћи за
решавање стамбених потреба избеглица при куповини 23 сеоске куће
и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала
и/или куповину кућних апарата/намештаја.
Град Ниш обавештава избеглице и бивше избеглице које услед догађаја
између 1991-1995 године стекле статус избеглице у Републици Србији ,без
обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе,да ће Јавни
позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
при куповини 23 сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке
грађевинског материјала и/или куповину кућних апарата/намештаја а у
оквиру Регионалног стамбеног програма-потпројекат 5,бити објављен
28.01.2019.године на огласним таблама Града Ниша ,месних заједница и на
интернет страни Града Ниша и Комесаријата за избеглице и миграције.
Помоћ је бесповратна и одобрава се избеглицама са пребивалиштемборавиштем на територији Града Ниша за куповину сеоске куће са
окућницом у износу од максимално 9500 евра у динарској противвредности и
доделу пакета помоћи у грађевиснком материјалу у маскималном износу до
1500 евра у динарској противвредности.
Јавни позив ће трајати од 28.01.2019-13.03.2019. године, а све информације
могу се добити на телефон 018 526-157 или код повереника за ибеглице у ТЦ
Калча,ламела б, први спрат канцеларија бр.39.

ГРАДОНАЧЕЛНИК : ДО ЈЕСЕНИ
ЗАВРШЕТАК 75 СТАНОВА ЗА

ИЗБЕГЛИЦЕ
Градоначелник Дарко Булатовић обишао је данас градилиште у улици др.
Милоша Ђорића у којој се граде две ламеле са 75 станова намењених
избеглицама из бивших југословенских република.
Изградњу станова финансира Европска инвестициона банка донацијом од
око милион и пет стотина хиљада еура, уз учешће града у обезбеђивању
грађевинског земљишта и уређење комуналне инфраструктуре укупне
вредности од око 50 милиона динара.
Градоначелник Булатовић је рекао да је ово прва фаза, и да ће, у
наредној, бити изграђено још 140 станова.
”Све то од великог је значаја за град. Социјални станови су завршени, ГСА
је расписала тендер за нове три ламеле у улици Mајаковског, ускоро почиње
градња станова за припаднике снага безбедности, и уз бројне пројекте
приватног сектора, можемо да кажемо да се Ниш ужурбано гради и развија”,
рекао је Градоначелник и нагласио да ће, у оквиру овог пројекта, бити
уређена и саобраћајница која води према Подвинику, где живи већи број
грађана који ће, такође, коначно добити сву недостајућу инфраструктуру.
Повереник за избеглице Борис Нужда је рекао да у овом тренутку у Нишу
живи око 2000 избеглих лица, који имају право да конкуришу за откуп,
односно изнајмљивање ових станова.

Амбасадор Немачке посетиo Ниш
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и амбасадор Немачке у Србији
Томас Шиб разговарали су данас у Градској кући о сарадњи у области
привреде и културе између града и једне од најразвијенијих држава Европе.
Тренутно у Србији послује 400 немачких компанија ,па је ова држава водећа
по броју инвеститора са сталним трендом унапређења сарадње.
Градоначелник Булатовић је између осталог рекао да је упознао његову
екселенцију са пројектима Града Ниша,посебно са изградњом научно-

технолошког парка.
“Наш велики потенцијал лежи у ИТ сектору и обученој и школованој радној
снази,што би верујемо могло да буде интересантно немачким компанијама у
овој области”,рекао је градоначелник.
Амбасадор Шиб је рекао да је Ниш занимљива привредна дестинација и да
немачко српски привредни односи иду узлазном путањом и да заједничким
напорима привредних комора две земље овај тренд може бити још бољи.У
Нишу ће данас бити отворена и катедра за германистику на Филозофском
факултету ,а свечаном отварању присуcтвоваће амбасадор Шиб.

Министарка проф.др Славица
Ђукић Дејановић у посети Нишу
Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику
проф. др Славица Ђукић Дејановић боравила је данас у Нишу где се сусрела
са градоначелником Дарком Булатовићем,са којим је разговарала о
демографској политици на локалном нивоу.
“Ниш се у погледу демографије налази на републичком просеку са око 9
рођених беба на хиљаду становника,али је неопходно овај тренд подићи на
виши ниво и то не само финансијском подршком већ и едукацијом на
терену”,рекла је министарка.
“Највећи успех града је што се данас све обавезе измирују редовно у области
социјалне и популационе политике. Укупно 150 милиона динара годишње
Град Ниш дотира кроз своје директне мере популационе политике,”рекао је
градоначелник.
Министарка је после састанка са градоначелником присуствовала градској
седници Савета за здравље ,којом је председавао проф.др Бранислав
Тиодоровић,а на којој се анализирају питања везана за функционисање

здравствених установа на нивоу града.Тема данашњег савета за здравље
била је управо популациона политика на локалнoм нивоу и њихово
усклађивање са мерама државе.

НАГРАДЕ СПОРТСКИХ НОВИНАРА
ЗА ВЕЋНИКА КАЧАРА
Секција спортских новинара Ниша на седници одржаној 11. децембра, у
склопу састанка Жирија 40. Избора спортисте године Ниша, донела je одлуку
да специјално признање додели градском већнику задуженом за спорт
Браниславу Качару.
Секција је овакву одлуку донела ценећи значајну помоћ коју ресорни
већник пружа у организацији наше манифестације, која ће ове године
обележити велики јубилеј. Такође, имали смо у виду резултате његовог рада
у досадашњем току мандата на овој функцији, конкретно у 2018. години –
пре свега кључни допринос реконструкцији култног спортског комплекса
„Ровче“ у нишкој Тврђави, али и комплетну стратегију спортске политике у
граду, стопостотну реализацију буџета предвиђеног за спорт, што, све, за
последицу има одличне резултате нишких спортиста и клубова, од којих су
чак четири (у колективним спортовима са лоптом) ове јесени били учесници
међународних такмичења.
Награда ће Браниславу Качару бити уручена на „Спортском балу“, 20.
децембра.

58.
ГОДИНА
МАШИНСКОГ
ФАКУЛТЕТА У НИШУ
Машински факултет Универзитета у Нишу обележио је данас 58 година
рада и постојања.
Јубилеј је обележен свечаном академијом којој је, поред руководства
Универзитета, представника ове и бројних других високошколских установа,
присуствовао и градоначелник Ниша Дарко Булатовић, представници Војске,
полиције, Епархије нишке, много других гостију и, наравно, велики број
студената.
Поздрављајући домаћине и честитајући на значајној годишњици
факултета који већ скоро 6 деценија даје немерљив допринос развоју града
Ниша и целе Србије, градоначелник Булатовић је поручио и да срећан када
види да се Машински факултет и даље развија и да на њему данас сазревају
неке нове генерације које ће моћи да остваре снове о којима су генерације
пре њих само сањале.
”Ми рачунамо на домаћу наку и домаћу памет! Ваша струка и ваше
знање представљају полугу за развој модерног и моћног Ниша, али и читавог
региона! Управо ви и ваш братски факултет, електронски факултет, основни
су предуслови да ниш оствари своје велике снове и постане оно што
заслужује – балканска престоница напредних технологија 21. века”, рекао је
Градоначелник Булатовић.

