ДЕЛЕГАЦИЈА НИША НА ФОРУМУ
ПАМЕТНИХ ГРАДОВА У КИНИ
Делегација Града Ниша коју су чинили помоћник Градоначелника Милош
Милошевић и директори ЈКП Медијана и Паркинг сервис Драгослав Павловић
и Дејан Димитријевић боравила је, на позив и у организацији компаније
Huawei, 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 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 бити 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.

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.

Хорски квартет из Перма гост
Града Ниша
Поводом Дана победе над фашизмом у Нишу гостује хорски квартет из
руског града Перма,који ће у петак 17.маја наступити у Симфонијском
оркестру.
У Градској кући уметнике из Перма примио је заменик градоначелника
проф.др Милош Банђур који је овом приликом уручио гостима из Русије
уметничку слику са симболима Цара Константина рођеног у Нишу.
Претходно су чланови хора већ наступили у Крушевцу,Трстенику и
Крагујевцу.
За ову турнеју припремљене су духовне и патриотске песме из Русије и
Србије,а концерт у Симфонијском оркестру у Нишу почиње у 20 сати, a улаз
за све посетиоце је бесплатан.

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.

