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Паркет у великој хали Спортског центра Чаир је замењен новим и спреман је
за одигравање свих спортских такмичења. Градоначелник Дарко Булатовић и
већник задужен за спорт Бранислав Качар обишли су халу и уверили се да је,
петнаест дана пре почетка Европског првенства за жене у кошарци, терен
замењен и квалитетно припремљен за почетак ове велике спортске
манифестације.
Већник Качар је рекао да је постављен паркет највише класе и квалитета,
једнак онима у најпознатијим светским спортским дворанама, чиме је Ниш
добио услове за одржавање спортских такмичења највишег нивоа.
”Нишки клубови ће сада имати врхунске услове за тренинг и утакмице, а
спремни смо да угостимо и репрезентације не само у кошарци, већ и у
рукомету, одбојци и свим другим спортовима који се одржавају у
затвореном”, рекао је Качар.
Он је додао и да се у наредних неколико дана очекује и долазак званичне
комисије ФИБА-е која треба да потврди да је све спремно за почетак
Еуробаскета.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ТЕРЕНА НА
СТАДИОНУ У ЧАИРУ
Градски стадион у Чаиру добиће у наредних неколико недеља потпуно
нови травнати терен, са подземним прскалицама за заливање и савременим
системом за дренажу и одводњавање. На тај начин Раднички ће добити
услове какве и заслужује, а биће могуће и одигравање међународних и
европских утакмица највишег квалитета.

Градоначелник Дарко Булатовић је са већником Браниславом Качаром и
помоћником Милошем Милошевићем обишао радове како би се уверио да ће
све бити готово до почетка квалификационих утакмица за лигу Европе
наредног месеца.
Булатовић је рекао да замену траве финансира ФСС, док Град Ниш
обезбеђује дренажу и системе за заливање. Уједно, најављени су и радову на
помоћним теренима, јер се на стадиону више неће тренирати. Већник Качар
каже да се трава мења и на једном од помоћних терена Радничког, док ће
стадион Железничара добити главни терен од вештачке траве. На тај начин
стварамо услове да фудбалери тренирају и играју утакмице у најбољим
условима, рекао је Бранислав Качар.

ПОЧЕЛO СРЕЂИВАЊЕ ГЛАВНОГ
ТРГА У НИШКОЈ БАЊИ
Сређивање трга са фонтанама у Нишкој бањи, које је у току, још један је пример добре сарадње Града и
Републике.
”Инвестицију вредну 30 милиона динара, финансирају Министарство туризма и Град Ниш и нишка Јавна
предузећа Медијана и Паркинг сервис, а циљ је да, заједно са реконструкцијом Булевара Цара
Константина, изградњом бициклистичке стазе и другим пројектима, учинимо Бању атрактивнијом и
привлачнијом не само за туристе, већ и за саме Нишлије”, рекао је Градоначелник Дарко Булатовић
током обиласка радова.
Како је најављено, комплетнo преуређење стаза, фонтана и шеталишта биће завршено до јесени.
Пројекат реализује Канцеларија за локални економски развој и пројекте и представља заправо четврту,
завршну, фазу уређења Нишке бање. У претходним фазама уређене су шумске трим стазе, главно
шеталиште, односно пешачка улица, као и парковски простор испред Стационара Радон.
Председник Градске општине Нишка бања Дејан Јовановић рекао је да је намера да се паралелно са
радовима на уређењу трга уреде и фасаде старог бањског купатила и Стационара Зеленгора, и да се
завршетком читавог овог пројекта Бањи поврати стари сјај, а гостима пружи неупоредиво лепши и
пријатнији амбијент за боравак и одмор.

KOНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА
МЛАДЕ У 2019. ГОДИНИ
Град Ниш расписао је Јавни конкурс за финансирање и
суфинансирање пројеката за младе у 2019. Години.

Приоритетне области на које би требало да се односе пројекти су

1. 1. Запошљавање
(Повећање запошљивости младих; Обезбеђивање подршке за запошљавање
младих у приватном сектору (18- 30) и оснаживање младих за
предузетништво (15- 30 год); Смањење обухвата младих неформалном
економијом (15 – 30 год.);

2. Култура и квалитет провођења слободног времена
(Успоставити систем истраживања, анализе и праћења потреба младих у
области културе, културних садржаја и слободног времена; Обезбедити
подршку и услове за организовање и самоорганизовање младих; Повећати
доступност културних садржаја свим младима;)

Остале области су у складу са правцима деловања у оквиру Стратегије
за бригу о младима Града Ниша 2015 – 2020

Област 3: Информисање
Област 4: Безбедност

Област 5: Систем локалне омладинске политике
Област 6: Активно учествовање младих у доношењу одлука
Област 7: Активизам, волонтеризам и мобилност
Област 8: Животне шансе свих група
Област 9: Изузетна испољавања и постигнућа
Област 10: Формално и неформално образовање
Област 11: Здравље
Област 12: Животна средина

Пријаве на Kонкурс доставити поштом или лично на адресу:Секретаријат за
омладину и спорт-Одсек за омладину, ул. Вожда Карађорђа, бр. 16, II
спрат, Ниш, искључиво на обрасцу пријаве који је саставни део
конкурсне документације.
Подносилац пријаве на Јавни конкурс је у обавези да достави основну
конкурсну документацију коју може наћи на званичном сајту Града Ниша
www.ni.rs, у делу Јавна обавештења као и приложене обрасце уз Смернице
и то:

Образац за предлог пројекта (Прилог 1)
Предлог буџета (Прилог бр.2)
Наративни приказ буџета (Прилог бр.3)
4) Биографије пројектног тима (менаџмент), тренера и извођача (Прилог
бр.4).

Поред наведене конкурсне документације подносилац пријаве, односно
регистровано удружење младих, или удружење које се бави младима, је у
обавези да достави и пратећу документацију коју може наћи на

официјалном градском сајту.

ИЗАБРАНИ ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ
ПРОГРАМА „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО
2019“
НИС ће ове године подржати 20 здравствених установа широм Србије и
уложити готово милион евра (116,5 милиона динара) у институције у којима
се лече најмлађи.
Установе које ће ова компанија подржати у Београду, Новом Саду, Нишу,
Чачку, Панчеву, Пожаревцу, Зрењанину, Кикинди, Новом Бечеју, Србобрану,
Житишту, Кањижи и Пландишту изабране су на конкурсу, а о избору
пројеката одлучивала је комисија састављена од представника Министарства
здравља Србије, локалних заједница и НИС-а.
На овај начин НИС ће помоћи реконструкцију и адаптацију дечјих
диспанзера, набавку савремене медицинске опреме и апарата, као и
санитетских возила за низ здравствених установа у партнерским општинама
и градовима.
Резултати конкурса и пројекти који ће бити реализовани, објављени су на веб
страници zajednicizajedno.nis.eu.
Пројекти из Ниша који су подржани овим конкурсом дати су у табели:

Улагање у побољшање услова за рад здравствених институција је део
стратешког опредељења НИС-а, а ова компанија је до сада у подршку
установама у којима се лече најмлађи кроз различите програме инвестирала
готово 100 милиона динара.

ПОЧЕЛА
РЕКОНСТРУКЦИЈА
УЛИЦЕ 7. ЈУЛА
Почела је рехабилитација коловоза у улици 7. јула, од раскрснице са улицом
Краља Стефана Првовенчаног од почетка Булевара Немањића. Због тога је и
саобраћај преусмерен у једну коловозну траку, а саобраћај регулише
полиција, како би се избегле веће гужве, посебно у јутарњим и поподневним
шпицевима.
Градоначелник Дарко Булатовић, који је данас обишао радове, рекао је да је
предвиђено да радови на овом Булевару буду окончани у наредних пет дана,
а машине се одмах након тога селе у улицу Војводе Танкосића, код Дома
Здравља, којој је, такође, неопходна хитна санација.
Радови у ове две улице финансирају се средствима из републичког буџета,

као и радови на Булевару Николе Тесле и још неколико улица у граду, рекао
је градоначелник.

Додела стипендија талентованим
спортистима
На свечаности у Градској кући уручене су стипендије најбољим младим
спортистима града Ниша.
Стипендије се исплаћују сваког месеца, а председник комисије која је
спровела конкурс био је проф.др Милован Братић.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић уручио је добитницима уговоре о
стипендирању.
„Често смо на мети критика ,јер овај град пуно улаже новца у спорт ,али
сматрамо да је то улагање у будућност и да уложено спортисти враћају на
прави начин ,рекао је градоначелник Булатовић и најавио исплату свих
заосталих стипендија за данас,а затим надаље утврђеном месечном
динамиком.
Комисија је оценила да ове године од пријављених кандидата њих 60
испуњава услове,што је укупно 9 спортиста више у односу на прошлу годину.
Ово само потврђује да су кандидати за градске стипендије били успешни на
спортским теренима, да су испунили очекивања својих клубова, тренера и
града Ниша.

Драган
Бошковић
лауреат
награде “Бранко Миљковић”

Награда за најбољу књигу песама у 2018. години “Бранко Миљковић” коју
додељује Град Ниш уручена је вечерас за збирку песама” Аве Мариа!
“песнику Драгану Бошковићу.

Награду је аутору уручила већница ресорно задужена за културу Јелена
Митровски.

У образложењу жирија наводи се да су имали “сложен задатак да се
определе за најбољу књигу песничке продукције претходне године” јер је на
конкурс стигло више од 150 песничких књига.

Поема Драгана Бошковића својим инвентивношћу и луцидношћу отвара нове
просторе српске поезије. Као достојан наставак предходне књиге Тхе Цласх,
она представља својеврсан амалгам наученог, прочитаног и доживљеног који
се прожимају на свим нивоима текста – кажу из Нишког културног центра.

Драган Бошковић је песник и редовни професор савремене српске
књижевности на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Објавио је
седам научних монографија, а поезију објављује од 1995. године у
часописима и зборницима.

Учесник је многих фестивала поезије, песничких манифестација, а његове

објављене књиге су: Одисеј, Вртоглавица, лаж и Вавилон од картона, У
једном телу, Исаија, Отац, The Clash, Аве Мариа, Богуроџица.

Поезија му је превођена у часописима на украјински, пољском,
чешком,словеначком, шпанском и јапанском језику.

Добитник је песничких награда Матичев шал (1999), Бранкова награда (1999)
и Бранко Чопић (2005).

50 година српско-норвешког
друштва

