Једнократна помоћ избеглим
лицима
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић потписао је данас уговоре са
интерно расељеним лицима,који је заснован на закљученом уговору између
Града Ниша и Комесаријата за избеглице ,а у оквиру пројекта
Доделе једнократне помоћи избеглицама.
Циљ пројекта је пружање помоћи породицама интерно расељених лица која
поседују плац са започетом градњом, незавршен стамбени објекат или
стамбени објекат коме је неопходна адаптација или санација ради
побољшања услова становања породице на територији Града Ниша.
Вредност овог пројекта је 3.850.000,00 рсд. Учешће Града је 10%,а 90%
средстава се обезбеђује од стране Комесаријата за избеглице и миграције.
Свих дестет породица добијају грађевински материјал и опрему у
вредности,а на основу утврђених потреба и извршеног бодовања од стране
Комисије у минималном износу од 190 хиљада динара,до максималних 550
хиљада динара са урачунатим пдв-ом.

10 дана до почетка Европског
кошаркашког првенства за жене
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић,градски већник Бранислав Качар и
директор ТОН-а Урош Парлић дочекали су данас испред Градске куће
учеснице „Кошаркашког марша” којим се одбројава 10 дана до почетка
Европског првенства за кошаркашице у Србији.
Градоначелник је истакао да је Ниш спреман за турнир и да ће на најбољи
могући начин угостити екипе из Мађарске,Турске,Италије и Словеније које ће
своје мечеве играти у хали Чаир.
У нишкој дворани замењен је паркет и у току су последње козметичке

припреме за дочек екипа ,али и њихових навијача.
Градоначелнику је током церемоније одбројавања уручена и официјелна
лопта шампионата.
Девојчице – учеснице „Кошаркашког марша” праћене бубњевима скренуле су
симболично пажњу јавности да за 10 дана почиње Европско првенство у
Србији и Нишу.
Утакмице се у групној фази играју у Нишу, Зрењанину и летонској Риги, док
се завршница првенства игра у Београдској арени.

НИШ ПРЕСТОНИЦА ДУХОВНЕ
МУЗИКЕ
Пред препуном салом Светосавског дома почео је Шести међународни
фестивал хорске духовне музике “Музички едикт”. Прве фестивалске вечери
представио се хор домаћин, Нишка црквена певачка дружинa „Бранко“, као
и гости из Бугарске и Калифорније, али и Београда и Панчева.
Фестивал је отворио градоначелник Ниша, Дарко Булатовић,
пожелевши гостима добродошлицу, а публици се на остварању фестивала
обратио и владика нишки господин Арсеније. Међу гостима који су дошли да
поздраве један овако узвишен музички фестивал који човека приближава
господу кроз музику били су и Драгана Сотировски, начелница Нишавског
управног округа, али и уважени гости из америчке амабасаде и конзул
Републике Буагарске у Нишу.
“Осврћући се унатраг можемо видети да је човекова потреба
да се Богу обраћа у химнама стара колико и молитва. Складним ређањем
речи и мелодичним појањем и музиком човечанство је тражило свој пут ка
Господу од трена у коме је човек осетио потребу да се моли. Хвала господња
исписана пером Давидовим безбројно пута опомиње Израиљ да песмама
велича Бога. Појте господу који живи на Сиону, казујте народу дела његова,
речи су самопојца који опомиње и заповеда певајте Господу а дела његова

обзнањујете”, истакao је валадика нишки Арсеније.
Фестивал је званично отворио градоначелник Ниша Дарко
Булатовић.
“Ево нас по шести пут, рекао бих више, јаче, другачије, квалитеније,
садржајније на највишем уметничком и сваком другом нивоу, на Музичком
едикту, поносу нашег града. Свима хвала на свему што радите и
доприносите да културни живот нашег града буде на оном нивоу, да то буде
на понос грађана Ниша”, казао је Булатовић и додао:
На Шестом међународном фестивалу хорске духовне музике “Музички
едикт” учествује 19 хорова из 11 земаља са три континента, а овог пута
гости су дошло и из Северне и Јужне Америке. Ових дана у Нишу ће певати
око 500 певача. Посебност овог фестивала је што ће свако вече јединствено
по нечем.
Прве фестивалске вечери наступали су Нишка црквена певачка
дрружина “Бранко” под диригентским вођством Саре Цинцаревић, потом
Панчевачко црквено певачко друштво, дирегент Вера Царина, и Хор Храма
Светог Саве у Београду, дирегент Катарина Станковић. Након хорова из
Србије наступили су Хор софијскиг дечака из Софије, Бугарска којим диригује
Адриана Благоева и “Мен ин Блаqуе” из Калифорније, САД, којим диригује
Џозеф Хутзи.
Шести међународни фестивал хорске духовне музике одржава се у
организацији Епархије нишка и Нишке црвкено-певачке дружине „Бранко“,
под покровитељством Његове Светости Патријарха српског Г. Г. Иринеја,уз
благослов Његовог Преосвештенства Епископа нишког Г. Г. Арсенија.
Хорови наступају у Саборном храму Свете Тројице, Светосавском
дому и на платоу испред Светосавског дома у Нишу.

KAMEN TEMELJAC ZA NOVE TRI
LAMELE U DUVANIŠTU
U Duvaništu je svečano postavljen kamen temeljac za nove 3 lamele tzv. socijalnih
stanova čiju izgradnju finansira Grad, odnosno Gradska stambena agencija. U ovoj
fazi biće sagradjeno ukupno 106 stanova za prodaju ili iznajmljivanje gradjanima
koji ispunjavaju uslove za socijalno stanovanje ili prvi put kupuju nekretnine.
Vrednost investicije je 500 miliona dinara a rok za završetak radova 18 meseci.
Predvidjena cena stanova otkup biće oko 700 eura, a za zakup 1,2 eura po
kvadratnom metru.

Gradonačelnik Darko Bulatović naglasio je da je Niš postao veliko gradilište i
podsetio da se zidaju i stanovi za izbeglice u Komrenu, stanovi za vojsku i snage
bezbednosti u naselju Stevan Sindjelić i Novom Nišu, a velika je aktivnost i
privatnih investitora u svim delovima grada.
“U Nišu decenijama nije bilo ovoliko kranova, i siguran sam da će ih biti i sve
više” , rekao je Bulatović.

54.године Универзитета у Нишу
Поводом Дана Универзитета у Нишу и обележавања 54. годишњице рада ове
високошколске институције, организована је свечана академија у великој
сали Универзитета,на којој се присутнима обратио ректор проф.др Драган
Антић.

У име Града Ниша присутне је поздравио градоначелник Дарко Булатовић
који је честитајући јубилеј истакао да је образовање високошколских кадрова
и њихов останак у земљи приоритет и државе ,али и униветзитетских

градова,какав је и Ниш.

Програм прославе Дана и недеље Универзитета у Нишу и ове године
обухвата велики број догађаја различитог садржаја.

Универзитет у Нишу је као и претходних година, свој дан обележио радно и
свечано, реализовањем разноврсних активности – пригодних предавања,
промоција, трибина и семинара.

Организовани су и различити уметнички програми на више локација у граду,
намењени члановима академске заједнице, као и свим грађанима.

Свечаној академији која је централна свечаност обележавања
јубилеја,присуствовао је велики број званица и гостију из земље и
иностранства

ХАЛА
ЧАИР
СПРЕМНА
EUROBASKET 2019.

ЗА

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.

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.

