Изградња станова
Мајаковског у Нишу

у

улици

У Градској кући потписан је уговор о изградњи станова у улици Мајаковског
између Градске стамбене агенције и извођача радова компаније “Винерс”.
ЈП ”Градска стамбена агенција” почиње изградњу три стамбена објекта, Л7,
Л8 и Л9 на локацији Мајаковског у Нишу, као четврту, задњу фазу изградње
на овој локацији.
На локацији су завршена и усељена шест стамбена објекта од Л1 до Л6 са
укупно 235 станова.
ЈП Градска стамбена агенција наставља да спроводи програма социјалног
становања односно становања уз подршку како је то дефинисано новим
Законом о становању и одржавању зграда.
Станови су намењени породицама без стана, односно лицима која немају у
својини стан или породичну кућу на територији Републике Србије и која не
могу сопственим средствима да реше стамбену потребу по тржишним
условима за себе и своје породично домаћинство, а под условима и
критеријумима које прописује Закон о становању и одржавању
зграда.Предност ће имати лица која припадају рањивим друштвеним
групама.
Укупна вредност инвестиције са свим пратећим трошковима је око
500.057.496,62 динара.
Уговорена вредност радова 329.879.538 динара. Извођач радова предузеће
Винерс из Ниша.
Рок за завршетак објеката је 18 месеци.
Изградњу објекта ЈП ”Градска стамбена агенција” финансираће из
сопствених средстава од раније продатих станова и то у износу 40%, а 60%
потребних средстава обезбедиће кредитом комерцијалних банака
намењених пројектном финансирању изградње станова.

Станови су намењени за продају, 90 стана и за давање у закуп укупно 16
стана.

Додељене стипендије ученицима
и студентима
Најбољим нишким ученицима и студентима данас су у Официрском дому
уручени уговори о стипендирању. Стипендирање најбољих академаца у
складу је са Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика и
студената.
Као један од видова подстицаја Град је предвидео стипендирање
талентованих ученика и студената, који су постигли натпросечне резултате у
досадашњем школовању. Под надпросечним резултатима подразумева се
висока просечна оцена и изузетни резултати на такмичењима.
Уговоре о стипендирању студентима је уручио градоначелник Ниша Дарко
Булатовић који је нагласио да амбиција, као и огроман рад и труд,
неминовно воде успеху, чему су велики допринос, поред ученика, дали и
њихови наставници и родитељи.
Ове године стипендирју се двадесет двоје средњошколаца и 85 студената,а
износ средстава је виши у односу на прошлу годину и износи 6800 динара
месечно .
Средства која стипендистима следују од јануара ове године Град ће
наредних дана уплатити у једнократном износу.

Едукативна
акција
против
запаљенских болести црева
Светски дан оболелих од инфламаторних болести црева обележен је акцијом
на Тргу Краља Милана,са циљем подизања свести код грађана о овој
хроничној болести модерног доба,а у организацији Удружења за борбу
против Кронове болести и улцерозног колитиса.
Акцији се прикључила и градска већница Тијана Ђорђевић Илић,која је
заједно са члановима удружења делила едукативни материјал.
Запаљенске болести црева у које спадају Кронова болест, улцерозни колитис
и интермедијарни колитис, хронична су и тешка обољења, а још увек су
непознатог узрока.
Кронова болест се може јавити на било ком делу дигестивног система, иако
најчешће захвата танко и дебело црево, а главни симптоми болести су
константна дијареја са примесама крви и слузи.
Болест обично захтева терапију, најчешће обољевају особе старости од 15 до
25 година, а жене су подложније овој болести у односу на мушкарце.

45. Мајска песма
У четвртак 23.маја од 19 сати у Дому Војске одржава се традиционални
фестивал дечје музике” Мајска песма” у организцији Дечјег културно
образовног центра из Ниша.

Уручена награда за књижевност
за децу
Награда Града Ниша за књижвност за децу и младе за најбољу дечију књигу
у 2018. године додељена је књижевнику Радету Танасијевићу, за књигу “Увод
у њиву.”
Награду је аутору уручила Јелена Митровски градска већница ресорно
задужена за културу.
Књига је како наводи жири, у саставу Пеђа Трајковић (председник), Драгана
Пешић Главашевић (библиотекар) и проф. др. Валентина Хамовић, изабрана
због брижљиво негованог језичко-стилског и наративног поступка и
аутентичног односа према природи.
Обрађивање сопствене њиве или врта, земаљска је слика библијског раја. У
Танасијевићевим причама, природа се објављује поетским сликама које нас
враћају првобитном лику живљења. Пред налетом цивилизацијске
захукталости, аутор подсећа колико се човек удаљио од њене умирујуће
присности.
Књигом Увод у њиву, дечији сензибилитет се пажљиво уводи у више сфере.
Приче Радета Танасијевића изведене су у најбољем духу писца попут Вељка
Петровића, Исидоре Секулић, Иве Андриће и Милована Данојлића, чија су
дела неизоставни део школске лектире – наводи се у саопштењу жирија.
Награда се додељује по трећи пут, а чине је плакета и новчани износ.
Технички реализатор је Нишки културни центар.

ПОТПИСАН УГОВОР О ПОМОЋИ
ИНВАЛИДИМА РАДА
Градоначелник Дарко Булатовић и директорица Завода за здравствену
заштиту радника “Ниш” Слађана Мајкић потписали су у градској кући Уговор
о сарадњи на пројекту „Здравље инвалида рада“. Партнер на пројекту су и
Удружење инвалида рада града Ниша и Удружење “Животна Снага”.
Пројектом, за чију је реализацију Град издвојио 5 милиона динара,
биће обухваћено 500 грађана, инвалидских пензионера, који су радили у
некадашњим великим индустријским системима, а сада живе у руралним
срединама.
Циљ пројекта је стварање услова за пружање здравствене и социјалне
заштите свим угроженим члановима Удружења инвалида рада у руралним
подручјима у циљу унапређења и побољшања њиховог општег здравља и
социјалног благостања.
На основу резултата овог пројекта предложиће се мере активне здравствене
заштите радника који раде на радним местима са повећаним ризиком у
периоду после одласка у пензију. Мере заштите ће укључити и анализу
потребе организовања превентивних здравствених прегледа и после одласка
у пензију са предлогом обима, садржаја и временског периода на који ће се
они организовати и обављати.

Међународни дан породице
У Градској кући обележен је Међународни дан породице.Заједнички пројекат
презентације програма оснаживања породица организовали су Град Ниш и
организација “СОС Дечија села Србија”.
Скупу у Градској кући присуствовао је и градоначелник Ниша Дарко

Булатовић и ресорна већница Тијана Ђорђевић Илић.
“Спроводимо већ 5 година програм заштите породице заједно са Центром за
социјални рад и законским мерама трудимо се да помогнемо оснаживању ове
примарне ,али веома важне људске заједнице”,рекла је Тијана Ђорђевић
Илић.
Током презентације програма рада организације “СОС Дечија села” речено је
да је породица основна ћелија друштва која пружа сигурност појединцу и да
је здрава породица основ просперитетног друштва.
У Нишу већ 5.година ради Центар за подршку породици “Путоказ”,који се
залаже за имплементацију програма јачања породице,које је истовремено
представља и јачање друштва у целини.

Деца из Ниша на манифестацији
“Сви смо ми дио вас”

Више од 2 400 учесника из 107 градова са простора бивше Југославије
окупило се овог викенда у Доњим Подградцима код Градишке да прослави
пријатељство, једнакост, заједништво. Све то у оквиру Другог међународног
дружења деце са потешкоћама у развоју “Сви смо ми дио вас”.

На овој манифестацији учествовала су и деца са сметњама у развоју из Ниша.

“Ово је јединствено велики скуп. Захваљујем се организатору. Све је прелепо,
деца се радују и ово је прави начин инклузије”, рекао је Јордан Ивановић из

Савета за рад са особама са инвалидитетом.

180 волонтера побринуло се да све буде у најбољем реду, док су за културнозабавне садржаје била задужена бројна културно-уметничка друштва,
музички састави, потом мото-клуб „Ноћни вукови“ из Аустрије,
хеликоптерски сервис и фијакери.

Организатори, Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним лицима
Градишка, истичу да је ово једна од највећих манифестација овог типа у
Европи.

Из Градишке су послате поруке љубави и заједништва, уз велику наду да ће
се идуће године, на истом месту окупити у још већем броју.

Потписан
меморандум
о
унапређењу
енергетске
ефикасности топлане
Помоћник директора Америчке агенције за међународни развој, USAID Брок
Бирман потписао је Меморандум о разумевању са градоначелницима Ниша,
Чачка и Панчева, чиме је отпочео нови пројекат који има за циљ унапређење
ефикасности градских топлана у овим градовима. Меморандум су потписали
градоначелник Ниша Дарко Булатовић, градоначелник Панчева Саша Павлов
и заменица градоначелника Чачка Милица Дачић. Пројекат за енергетску
ефикасност у Србији трајаће две године, а његова вредност је 2,1 милион

долара.
Циљ је смањење потрошње енергената кроз побољшану ефикасност грејања
на локалном нивоу.
„Унапређење ефикаснотси топлана у Србији од кључне је важности како би
грађани Србије стално имали приступ поузданом и приуштивом грејању“,
рекао је Бирман. „
„Оквирни споразум који су потписали Влада Републике Србије и Влада САДеа је омогућио да данас потпишемо и овај меморандум. Драго нам је да је
УСАИД од више градова у Србији одлучио да подржи у овоме и наш град.
Верујемо да ће ово омогућити даље кораке у унапређењу енергетске
ефикасности и да ћемо као град дати пуни допринос томе. Средства и све
оно што ће следити у другој фази верујем да ће бити искоришћено на прави
начин за унапређење енергетске ефиксаности која ће за последицу имати и
задовољство грађана али и уштеде које ће обезбедити сам сисмет“, рекао је
градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
Градоначелник Панчева Саша Павлов је истако да је енергетска ефикасност
и коришћење алтернативних извора енергије стратешко опредељење града
Панчева, а у прилог томе су и средства која је Панчево привукло.
Милица Дачић, заменик градоначелника Чачка се, такође захвалила на томе
што их је USAID изабрао за овај пројекат.
„Покушавамо да кроз овакве пројекте пробудимо и еколошку свест наших
суграђана и надамо се да ћемо добити могућност да будемо и у другог фази
овог USAID-овог пројекта“, нагласила је Дачић.
Након потписивања Меморандума гости су обишли постројења Гардске
Топлане у Нишу.

Председник Скупштине Града
Ниша
са
гостима
Војнополицијске параде у Нишу
Након успешно одржане Војно-полицијске параде „Одбрана слободе“ 10. маја
2019. године у Нишу, председник Скупштине Града Ниша мр Раде Рајковић
сусрео се са министром одбране Републике Грчке Евангелосом
Апостолакисом и у друштву министра одбране Републике Србије Александра
Вулина и начелника Генералштаба Војске Србије генерала Милана
Мојсиловића, у срдачној атмосфери, разговарао о пријатељским односима
наших земаља.

