Почела
реконструкција
Кованлучке улице и пута за
Доње Власе
Данас је почела реконструкција Кованлучке улице и пута за Доње Власе у укупној
дужини од око 4 километра. У наредна два до три месеца, колико се оквирно
процењује да ће трајати радови, биће замењен комплетан коловоз у овој важној и
саобраћајем оптерећеној улици. Уједно, биће очишћени, а где буде потребно и
замењени сливници и шахте, а уклања се и растиње са обе стране пута. Оно што је
најважније, и што је и био главни захтев житеља ове улице, Кованлучка ће добити и
тротоаре.
”Ушли смо и у можда и најтежи и најкомпликованији грађевински подухват у овој
години. Средићемо коловоз у Кованлучкој и изградити тротоаре, и коначно је учинити
безбедном за кретање пешака. Уклонићемо растиње и наносе са обе стране пута и, где
год је то могуће, изградити стазу за пешаке. Ставићемо и лежеће полицајце, па
родитељи више неће морати да брину за своју децу кад крену у школу”, рекао је
градоначелник Дарко Булатовић који је, са сарадницима обишао радове.
Помоћник градоначелника Милош Милошевић апеловао је возаче да буду опрезнији
док трају радови и да, уколико је могуће, користе алтернативне правце, с обзиром да
ће на траси бити много машина и радника.
”Апелујем и на возаче али и житеље Кованлучке да не паркирају на коловозу и
тротоарима, како не би ометали радове, и како би посао окончали што пре”, рекао је
Милошевић.
Радове изводи ПЗП Трејс, а финансирани су средстима из републичког Буџета преко ЈП
Путеви Србије, заједно са реконструкцијом путева у Међурову, Чокоту, Новом селу и
Лалинцу, који такође почињу ових дана. Додатне послове, попут проширења тротоара,
уклањања наноса и растиња, замене ивичњака и изградњу тротоара финансираће Град
и свог Буџета.

ПОТПРЕДСЕДНИК СТЕФАНОВИЋ
У НИШУ
Потпредседник Владе Србије и министар полиције Небојша Стефановић
посетио је данас Ниш и поред сусрета са основцима у школи Душко Радовић
и обиласка Полицијске управе, разговарао и са Градоначелником Ниша

Дарком Булатовићем у Градској кући. Састанку су, поред Вицепремијера и
Градоначелника и њихових најближих сарадника, присуствовали и директори
ЕПС и Путева Србије Милорад Грчић и Зоран Дробњак и начелница
Нишавског управног округа Драгана Сотировски.
У разговору је посебно истакнута одлична досадашња сарадња Града и
Државе и наглашена потреба за њено даље интензивирање и унапређење,
кроз, како је рекао министар Стефановић, привлачење нових инвеститора и
отварање нових радних, изградњу нових путева, нових водовода,
канализационих система и све оно што је људима у овом делу земље
потребно.
”Ниш је изузетно важан за Владу Србије, и не само град, већ читав регион, и
Држава ће и убудуће улагати значајна средства у овај део земље и
подржавати све велике пројекте значајне за грађане”, рекао је Стефановић.
Градоначелник Булатовић је истакао да је потпредседнику Владе поднео
извештај о свему што гради и планира у Нишу, а посебно о великим,
државним пројектима у којима се најбоље и види добра сарадња Града и
Државе.
”Велико хвала још једном Влади и Председнику што помажу да Ниш поново
постане велико градилиште, са преко 20 кранова широм града и бројним
инфраструктурним и капиталним пројектима које заједнички реализујемо.
Сарађиваћемо и даље јер Ниш и Нишлије морају бити мотор развоја читавог
региона и Југа Србије”, поручио је Градоначелник Ниша.
Заједно са министром и челним људима ЕПС-а и Путева Србије,
Градоначелник је, у Официрском дому, присуствовао и разговору са
грађанима, који су од потпредседника Владе и директора великих државних
система тражили помоћ у превазилажењу реалних, свакодневних проблема
са којима се суочавају. Министар Стефановић је поручио да се питање
надлежности у оваквим разговорима не сме наводити као одговор.
”Сва питања су саслушана и записана, и наш посао је да на њих нађемо
одговор, а надам се, и решење, и да вас о томе директно обавестимо у
најкраћем року”, рекао је Небојша Стевановић.

Пројекат социјалног становања
Рома
У Нишу је данас одржан тренинг на тему социјалног становања Рома
намењен представницима локалне самоуправе,са посебним освртом на
реализацију пројекта решавања стамбеног питања Рома у насељу “Црвена
звезда”.
Тренингу је присуствовала и градска већница Тијана Ђорђевић Илић,а током
презентација је разматрано у којој мери програми социјалног становања који
се спроводе у Србији обухватају Роме и да ли одговарају на потребе ове
стамбено и социјално најугроженије групе.
Анализирано је на који начин законска и стратешка решења из области
социјалног становања третирају стамбено питање Рома и каква је њихова
примена у пракси. Генерално говорећи, данас у Србији постоје два основна
модела социјалног становања:
социјално становање за давање у закуп
и социјално становање у заштићеним условима.
Наглашена је неопходност спровођења истраживања која би допринела
целовитом сагледавању досадашњих ефеката ових програма, а у циљу
стварања нових и одрживих модела социјалног становања доступних и
најугроженијој популацији.

МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ СРПСКЕ
У СРБИЈИ
У оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“ у холу Градске куће,
у суботу 07.09. 2019. године, са почетком у 18:00 часова, биће
одржано књижевно вече писаца из Републике Српске. Публици ће се
представити писци Стеван Р. Стевић и Јово Николић, водитељ Душко
М. Петровић.
Представа Народног позоришта Републике Српске „Кокошка“, аутора
Николаја Велимировича Кољаде, у режији Предрага Штрпца, биће
одиграна у Народном позоришту у Нишу, у суботу 07.09.2019. године,
са почетком у 20:00 часова.
Улаз је слободан.

БЕЗГОТОВИНСКО ПЛАЋАЊЕ ОД
САДА И У НИШУ

Градска управа града Ниша обавештава грађане
да ће, почев од 02.09.2019. године, моћи да
плаћају платним картицама банака преко ПОС
терминала све врсте такси и накнада, и то како
републичке тако и локалне таксе.
Преко ПОС терминала могу се плаћати и порези:
порез на имовину правних лица и порез на
имовину физичких лица.
Плаћање платним картицама банака на ПОС
терминалима се може обавити на местима где се
услуге врше, без одласка до банака и
беспотребних чекања у редовима на шалтерима.
ПОС терминали биће распоређени на следећим локацијама:
• У градском услужном центру у улици Николе Пашића бр. 24. на шалтерима
матичне службе, локалне пореске администрације и издавању дозвола
• У просторијама Секретаријата за локалну пореску администрацију у
тржном центру „Калча“, поткровље, ламела Б
• У просторијама центра за издавање грађевинских дозвола у улици Николе
Пашића бр. 22.
• У услужним центрима градских општина:
 Медијана, Париске комуне бб
 Пантелеј, Гутенбергова 4.
 Палилула, Бранка Радичевића 1.
 Црвени Крст, Бул. 12. фебруар 89.
 Матичне књиге за подручје КИМ, Бул. 12. фебруар 89.

55. Ликовна колонија у Сићеву

Ликовна колонија Сићево 2019 свечано је отворена по 55 пут испред зграде
Колоније у Сићеву.
Колонију је званично отворила градска већница Јелена Митровски која је
нагласила да је ова уметничка манифестација од великог значаја за Град
Ниш и да годинама уназад окупља значајне уметнике из Србије и света.
Оснивач колоније је чувена српска сликарка Надежда Петровић, која је давне
1905. године у Сићеву окупила колеге са студија у Минхену: Јакопича,
Грохара, Весела, Вучетића и Мештровића. Тако је са колегама из Хрватске и
Словеније формирала Прву југословенску уметничку колонију.
Нишки уметници обновили су идеју о колонији 1964. године, откада се у
Сићеву одржава у континуитету.
Ове године колонија ће окупити 11 учесника из Србије, Босне и Херцеговине,
Немачке, Бугарске и Црне горе. Своје радове изложиће: Вукашин Станковић
и Владица Ристић (Ниш), Никола Вукосављевић, Александар Цветковић и
Милица Ракић (Београд,) Павле Поповић (Краљево), Милена Тошић (Врање),
Михаела Иванова (Бугарска), Борис Еремић (Босна и Херцеговина), Биљана
Кековић (Црна Гора), Ђусепе Гонела (Немачка).

Меморандум о сарадњи ЈКП
„Медијана“
и
Народног
универзитета у Нишу

У холу Градске куће, потписан је Меморандум о сарадњи између ЈКП
„Медијана“ и Народног универзитета у Нишу, двеју успешних институција,
чији је оснивач Град Ниш.

Предмет споразума је међусобна сарадња потписника у области размене
искустава, информација, као и заједничког учествовања у пројектима у
интересу обе стране споразума.
Потписници су се споразумели да ће по принципу реципроцитета:
Благовремено учинити јавним и међусобно доступним информације о својим
плановима, програмима, пројектима и активностима у области стручног
оспособљавања
Организовати обуке стручног оспособљавања за запослене у ЈКП Медијана
из различитих области рада, а према исказаним потребама и могућностима;
Сарађивати у планирању, креирању и спровођењу пројеката од обостраног
интереса за потписнице споразума.

Пријем за глумца Гојка Митића

У Градској кући уприличен је пријем за Гојка Митића чувеног глумца
немачких вестерн филмова који је током шездесетих и седамдесетих био
велика звезда европског филма.
Mитић је у Нишу специјални гост филмских сусрета,а у вип салону
разговарао је са замениким градоначелника проф.др Милошем Банђуром и
већницом Јеленом Митровском.
Гојко је каријеру започео у источној Немачкој где је тумачећи улоге славних
индијанских поглавица стекао велику славу. Уврштен је и међу 300
позанатих личности које су обележиле историју 20 века у Немачкој.
Рођен у Стајковцу код Лесковца ,Гојко Митић је каријеру глумца почео
случајно тако што је на снимању немачког вестерна у Србији изабран за

дублера.
И данас се бави филмом ,глумио је недавно у филму Балканска међа ,док у
Берлину има своје позориште на отвореном где се током извођења представа
окупи и до 8 хиљада гледалаца.

Састанак са представницима
УНДП-а и УНХЦР-а у Србији
У Градској кући у Нишу градоначелник Ниша Дарко Булатовић разговарао је
са представницима УНДП-а и УНХЦР-а у Србији о помоћи које ове
организације могу да пруже граду у реализацији пројеката од посебног
значаја за националне мањине.
Састанку су присутвовали и представници Ромске заједнице у Нишу као и
ресорна већница Тијана Ђорђевић Илић и помоћник градоначелника Горан
Милосављевић.
Градоначелник Булатовић је истакао отвореност Града Ниша за све пројекте
којима би се учинио квалитетнијим живот мањински заједница и да је до
сада са страним невладиниморганизацијама остваривана одлична сарадња.
Посебно је подвучена подршка коју Влада Републике Србије пружа граду
последњих неколико година уз констатацију да је Ниш постао велико
градилиште ,али и плодно тле за имплементацију добрих идеја из
најразличитијих области.
Стална представница УНДП-а у Србији Франсин Пикап захвалила се на
пријему и посебно истакла велико искуство које УНДП има у реализацији
пројеката .Она је посебно апострофирала лабораторију за убрзавање
пројеката ,јединствен начин у пружању помоћи код реализације различитих
пројеката ,који постоји у 60 земаља у свету.
Иначе, стратешки план УНДП -афокусиран је на кључне области, као што су
смањење сиромаштва, демократско управљање, изградња мира, климатске

промене и ризик од катастрофа и економске неједнакости. УНДП пружа
подршку владама да интегришу циљеве одрживог развоја у њихове
националне развојне планове и политике.
Постизање циљева одрживог развоја подразумева партнерство влада,
приватног сектора, цивилног друштва и грађана како би се будућим
генерацијама обезбедило боље животно окружење.
Шеф Агенције УН за избеглице (УНХЦР) у Србији Ханс Фридрих Шодер
изразио је задовољство напретком у области збрињавања избеглица кроз већ
постојеће програме и најавио наставак подршке Влади Србије,цивилном
сектору и локалним самоуправама у решавању кључних проблема избеглих
лица.

КРЕНУЛИ РАДОВИ У ВОЈВОДЕ
МИШИЋА,
ЈАДРАНСКОЈ,
НИШАВСКОЈ……

Ових дана отпочели су радови на рехабилитацији коловоза и уређењу
тротоарских површина у три нишке улице. Ради се коловоз у улици Војводе
Мишића од раскрснице са улицом 9. бригаде до Душанове. На тој деоници,
поред замене асфалтног слоја на коловозу биће замењени ивичњаци и
уређена паркинг места, док ће тротоари са обеју страна бити поплочани
бехатон плочама. У наредној фази, следи реконструкција и другог дела исте
саобраћајнице од раскрснице код Црвеног певца до кружног тока на
Булевару Немањића. У том делу улица ће бити проширена за још једну
коловозну траку, а планирана је и изградња тротоара код Ватрогасног дома,
који тренутно недостаје.
Почело се са радовима и у Јадранској улици код ауто пијаце и Нишавској

улици, а у наредних неколико дана машине и радници ући ће и у суседне,
улице Краља Милутина и Воје Ринчића. У свим тим улицама рехабилитује се
коловоз, а на местима где недостаје биће изграђени и тротоари.
”Циљ нам је да уредимо читаву Јагодин Малу и учинимо је много лепшом, али
и безбеднијом за кретање пешака”, рекао је Градоначелник Дарко Булатовић
обилазећи градилишта. Он је додао да ће следећа на реду бити Пантелејска
улица којој је неопходна реконструкција у делу од раскрснице са улицом
Косовке девојке до семафора код бившег Нитекса.

