ПОЧЕЛА ЗАМЕНА ПАРКЕТА У
ХАЛИ ЧАИР
Градоначелник Дарко Булатовић и већник за спорт Бранислав Качар обишли
су Спортску халу Чаир у којој је у току замена паркета у склопу припрема за
предстојеће Европско првенство у кошарци за жене чији је Ниш један од
домаћина.
”Постојећи паркет је стар више од 8 година. Неколико пута је оштећен у
поплавама у хали, али и од бројних концерата, сајмова и манифестација које
су такође нанеле оштећења, пре свега на конструкцији испод паркета. Ови
радови коштаће око 17 милиона динара, а Ниш ће добити услове за
одржавање врхунских спортских манифестација”, појаснио је већник
Бранислав Качар.
Градоначелник Булатовић је истакао да је ово важан пројекат за нишки
спорт, и да је то само део онога што Град чини и улаже у развој спорта.
”Замена паркета биће завршена до 10. јуна како би све било спремно за
мечеве на Првенству Европе. Ово, међутим, није све. Ускоро завршавамо и
најсавременију стрељану у Чаиру. До краја јуна очекујемо и грађевинску
дозволу за стадион и наставак радова на њему. ПОчеће и друга фаза
сређивања терена у Ровчету и низ других мањих пројеката у свим деловима
Ниша. Велика средства улажемо у спорт и спортску инфраструктуру, и
мислим да све бољи резултати које наши клубови постижу то и оправдавају”,
поручио је Градоначелник Ниша.

ПОЧЕЛА

РЕКОНСТРУКЦИЈА

ШУМАДИЈСКЕ УЛИЦЕ
Градоначелник Дарко Булатовић обишао је данас, са сарадницима,
новоотворено градилиште у Шумадијској улици. Реконструкција ове важне
саобраћајнице у ширем центру града представља заправо логичан наставак,
након што је прошле године реконструисаног Даничићева улица.
Поред замене подлоге и изградње новог коловоза, на деоници од укрштања
са улицом Генерала Лешјанина до раскрснице са улицом Ивана
Милутиновића, пројектом је предвидјена и замена дострајале водоводне
мреже у овој улици, чиме се обезбедјује уредније И стабилније снабдевање
водом овог дела града.
Градоначелник је рекао да је реконструкција Шумадијске важна и због
житеља Медошевца, Поповца и свих других насеља у овом делу Ниша, и да
ће се радови завршити у што краћем року, ако је могуће и брже од
планираних 40 дана.
Иначе, због радова у Шумадијској, јавни градски превоз на линијама ка
Медошевцу и Поповцу преусмерен је на алтернативно правац, кроз Косовску
и Даничићеву улицу.

ОТВОРЕН ВИЗИТОРСКИ ЦЕНТАР
ЦЕРЈАНСКА ПЕЋИНА
„Визиторски центар“ Церјанска пећина свечано је отворен данас у присуству
градоначелника Дарка Булатовића, Председника ГО Пантелеј Братимира
Васиљевића, челнике Софије и Монтане, партнера из Бугарске и директора
ТОН Уроша Парлића.
Визиторски центар површине 250 метара, први је те врсте у Нишавском
округу и намењен је љубитељима адреналинског спорта, спелолозима
посетиоцима и туристима, и садржаће пријемни део са свлачионицом –
гардеробом, кафетеријом, продавницом сувенира и административним

делом.
Визиторски центар је настао као заједнички пројекат Туристичке
Организације Ниш, Града Софије и удружења “Love and Light” из Монтане у
оквиру ЕУ “Интеррерг” ИПА програма, прекограничне сарадње Србије и
Бугарске.
Према речима градоначелника Булатовића овај пројекат има за циљ
коришћење и промовисање овог великог природног споменика, образовнонаучног и историјског наслеђа Ниша И развоју туризма као гране која
заузима све важније место у привреди Ниша.

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.

ДЕЛЕГАЦИЈА НИША НА ФОРУМУ
ПАМЕТНИХ ГРАДОВА У КИНИ
Делегација Града Ниша коју су чинили помоћник Градоначелника Милош
Милошевић, директор ЈКП Медиана Драгослав Павловић и директор ЈКП
Паркинг сервис Дејан Димитријевић боравила је, на позив и у организацији
компаније Хуавеи, на традиционалном Форуму паметних градова у Шенжену
у Кини.
На Форуму су представљена достигнућа која су у овој области остварена у
већем броју градова у свету, и која ће, у сарадњи са Компанијом Хуавеи, бити
имплементирана и у Нишу.
Асоцијација паметних градова, тренутно окупља око 700 метропола, међу

којима су и Пекинг, Сингапур, Барселона, Дубаи и многи други. Циљ је
стварање паметних дигиталних сервиса за грађане који ће омогућити
безбедније и паметније друштво и амбијент.
Интеграција ових технологија ће помоћи градским управама да изграде
сигурно, интелигентно и ефикасно социјално и економско окружење.
У склопу Форума, чланови нишке делегације имали су низ састанака са
представницима менаџмента Хуавеија, а уприличен је и обилазак Централе
Корпорације, као и командних центара из којих се руководи комплетним
системом паметних и безбедносних сервиса града Шенжена који је водећи у
свету по примених високотехнолошких иновација у организацији
функционисања града.
Да подсетимо, Ниш је током недавног боравка државне делегације Србије у
Пекингу изабран за реализацију пилот пројекта у имплементацији паметних
технологија у нашој земљи. На тај начин, Ниш ће постати први паметан град
у Србији, а на састанцима са кинеским партнерима анализирала се могућност
за увођење смарт технологија у области саобраћаја, комуналних система и
безбедности у Нишу.
Договорено је да врло брзо у Ниш стигне и делегација ове кинеске
корпорације са којом ће се дефинисати детаљи и динамика реализације
пројекта, који наш град спроводи у сарадњи са Министарством
телекомуникација Србије.

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.

БУЛАТОВИЋ – ВЕЛИКИ ДАН ЗА
JУГ СРБИЈE

Поводом данашњег отварања последње деонице на јужном краку Коридора
10 кроз Србију градоначелник Ниша Дарко Булатовић изјавио је да је ово
велики дан за све грађане наше земље и целу Србију. Посебно је истакао
значај завршетка изградње аутопута кроз Грделичку клисуру кao веома
велики и за Ниш и цео нишки крај:
„Као једна од највећих раскрсница путева на Балкану и Европи, Ниш у којем
се укрштају друмске и железничке саобраћајнице које повезују север и запад
нашег континента са крајњим европским југом и Северном Македонијом и
Грчком, односно на истоку са Бугарском и Турском и даље са Блиским
истоком, најмодернија и најсавременија саобраћајница свакако ће допринети
нашем даљем развоју и просперитету.
Завршетак најтеже деонице јужног крака Коридора 10 кроз Србију донеће
Нишу напредак у сваком погледу, највише у привреди, јер се очекујe, будући

да је поред главне саобраћајнице кроз нашу земљу, долазак нових
инвеститора и самим тим изградња нових призводних погона и отварање
нових радних места. Исто тако пред нама је и експанзивнији развој туризма,
унапређење културне и ефикасније спортске сарадње са земљама у
окружењу и целој Европи.
Имајући у виду географски и стратешки положај Ниша, а посебно изузетна
инвестициона улагања у развој нашег града у последњих неколико година
захваљујући посебном залагању, ангажовању и помоћи председника Србије
Александра Вучића и целе српске владе, који су препознали наше потецијале
и велике могућности, јасно је да се налазимо пред унапређењем свих области
рада и привређивања, пред посебним технолошким развојем и, што је од
нарочитог значаја пред периодом у којем ће без икаквих дилема доћи до
стварања вишег стандарда и обезбеђења квалитетнијег и бољег живота
наших грађана.
Ниш је, дефинитивно, опет центар свих збиивања на југу и југоистоку Србије
и у правом смислу речи постаје поново покретач развоја овог дела наше
земље. Како је свих претходних година и у сваком погледу Ниш пружао и
пуну подршку и сваку потребну помоћ на изградњи и стварању квалитетније
инфраструктуре у овом делу наше земље, на крају изражавам своје, а
свакако и задовољство наших суграђана што смо допринели да данашњи дан
буде један од највећих и најзачајнијих за нашу Србију“, рекао је
градоначелник Ниша Дарко Булатовић.

Свесрпски Сабор кола српских
сестара

Градоначелник Дарко Булатовић примио је данас у градској кући угледног
данског урбанисту Јакоба Мадсена који ће на Грађевинскоархитектонском

факултету у НИшу одржати предавање о актуелностима у овој области по
којој је Данска у самом светском врху.
Градоначелник Булатовић је захвалио госту из Данске на искуствима које ће
пренети нашим студентима и наставницима и поручио да је сарадња на
академском нивоу и приближавање стручњака из наших земаља важно и
обострано корисно.
Главни градски урбаниста Никола Лечић је нагласио да се приликом боравка
у Данској уверио да су многа од урбанистичких решења које је тамо видео
применљива и код нас, посебно имајyћи у виду да су по броју становника и
површини Данска и Србија веома сличне. Он је изразио наду да ће и господин
Мадсен имати шта да види у Нишу и да, можда, стекне и нова искуства и
знања која може искористити у свом раду.

