ДЕЛЕГАЦИЈА ПЧЕЛИЦЕ У ПОСЕТИ
ГРАДСКОЈ КУЋИ
Предшколска установа Пчелица завршила
званичном посетом Градској кући.

је

Дечију

недељу

Чланови званичне делегације коју су чинили мали градоначелник,
већници и директори јавних предузећа и установа, уз неизбежну
пратњу новинара и тв екипе, и, наравно, васпитачица,
разговарали су са Градоначелником Дарком Булатовићем о свом
виђењу будућности Ниша, и проблемима који муче најмлађе.
Главна тема разговора била је уређење дворишта вртића, али и
брига о животној средини и хигијени у граду и у томе су
затражили, и добили, подршку Градоначелника Булатовића.
Поред обиласка Градске куће и упознавања са функционисањем
Града и градских институција, мали гости из вртића Панда
одиграли су и представу за градоначелника и његове сараднике,
чиме је и званично стављена тачка на овогодишњу недељу деце у
Нишу

УЧЕНИЦИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЊЕГОШ”
ПОСЕТИЛИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
У оквиру “Европске недеље локалне демократије”(ЕНЛД), коју
организује Служба за послове градоначелника, ученички
парламент и ученици старијих разреда Основне школе “Његош”

посетили су Градску кућу и том приликом разговарали са
градоначелником Ниша Дарком Булатовићем.
Ученици су имали прилику да се упознају са радом извршне
власти Града Ниша, да лично од градоначелника чују које
послове он обавља, на који начин доноси одлуке, али и да му
поставе конкретна питања.
Ђаке је највише интересовало шта је то што градоначелник може
да уради за грађане, за школе, али и како може да допринесе
лепшем и квалитетнијем животу у граду Нишу.
Такође, ученици ОШ “Његош” су имали и предлоге конкретних
активности за градоначелника, као што су изградња нових
базена, отварање зоолошког врта, ширење капацитета Стадиона
“Чаир”, али и повећање плата запослених, боље опремање школа и
обезбеђивање дигиталних уџбеника за све ученике.
ЕНЛД је годишњи европски догађај у координацији Kонгреса
локалних и регионалних власти. Локалне власти из свих 47
држава чланица Савета Европе и њихова удружења организују
јавне догађаје како би промовисали и подстакли демократско
учешће на локалном нивоу.

Јавна
расправа
о
Нацрту
закона о правима детета и
Заштитнику права детета
Нова сесија Јавне расправе о Нацрту закона о правима детета и
Заштитнику права детета одржана је у Скупштини Града Ниша.
Јавну расправу отворили су Зоран Антић државни секретар у
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и

Тијана Ђорђевић Илић градска већница.
Овом догађају присуствовали су представници органа локалне
самоуправе, запослени у школским управама и основним и средњим
школама, представници цивилног друштва и заинтересовани
родитељи.
У радном делу Јавне расправе посебни саветник министра за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Драган Вулевић,
представио је сам Нацрт. Том приликом, навео је и коментарисао
делове Нацрта, који се, поред основних одредби и набрајања
основних права детета, односе на: грађанска и политичка права,
право детета на заштиту од насиља, дете у породичној средини и
алтернативној нези, здравље и здравствену заштиту, социјалну
сигурност и заштиту, право на образовање, слободно време и
културне активности, права посебних група деце и мере заштите,
институт Заштитника права детета, поступање пред Заштитником
прва детета.
Сви, који нису стигли да учествују у јавној расправи, своје
прилоге и сугестије могу да упуте писаним путем преко Интернет
презентације Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања у току јуна 2019. године до када траје Јавна
расправа.

Јавнa
расправa
о
Нацрту
закона о правима детета и
Заштитнику права детета
Нова сесија Јавне расправе о Нацрту закона о правима детета и
Заштитнику права детета одржава се данас 17.06. у Нишу у
великој сали Скупштине Града са почетком у 11 сати.

Јавну расправу отвориће др Стана Божовић државна секретарка у
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Овом догађају присуствоваће представници органа локалне
самоуправе, запослени у школским управама и основним и средњим
школама, представници цивилног друштва и заинтересовани
родитељи.
Сви, који не учествују у јавној расправи, своје прилоге и
сугестије могу да
упуте писаним путем преко Интернет
презентације Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања у току јуна 2019. године када траје Јавна
расправа.

Деца са Косова и Метохије на
уметничкој колонији у Нишу
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је данас у Градској
кући децу са Косова и Метохије која бораве у Сићеву на
уметничкој колонији “Грачаница”.
У Сићеву је организована ликовна, књижевна, позоришна, музичка
и радионица цртаног филма кроз које ће проћи млади таленти са
Косова и Метохије. Дечија уметничка колонија “Грачаница“
трајаће до 8. јуна.
У уметничкој колонији у Сићеву, коју је 1905. године основала
позната српска сликарка Надежда Петровић, са уметницима ће ове
године радити деца из ОШ “Вук Караџић” у Звечану.
Осим учешћа на радионицама, ђаци из Звечана ће имати прилику
да се упознају и са културно-историјским знаменитостима Ниша.
Предвиђено је да деца обиђу и Коњички клуб “Нонијус“,а

присуствоваће и солистичком концерту Дуње Стојковић и биће
гости Дечије библиотеке у Нишу.
Организатор Дечје уметничке колоније “Грачаница” је Нишки
културни центар.

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.

Међународни дан породице
У
Градској
кући
обележен
је
Међународни
дан
породице.Заједнички пројекат презентације програма оснаживања
породица организовали су Град Ниш и организација “СОС Дечија
села Србија”.
Скупу у Градској кући присуствовао је и градоначелник Ниша
Дарко Булатовић и ресорна већница Тијана Ђорђевић Илић.
“Спроводимо већ 5 година програм заштите породице заједно са
Центром за социјални рад и законским мерама трудимо се да
помогнемо оснаживању ове примарне ,али веома важне људске
заједнице”,рекла је Тијана Ђорђевић Илић.
Током презентације програма рада организације “СОС Дечија
села” речено је да је породица основна ћелија друштва која
пружа сигурност појединцу и да је здрава породица основ
просперитетног друштва.
У Нишу већ
5.година ради Центар за подршку породици
“Путоказ”,који се залаже за имплементацију програма јачања
породице,које је истовремено представља и јачање друштва у
целини.

ОБЕЗБЕЂЕН НОВАЦ ЗА ИЗГРАДЊУ
ВРТИЋА У НОВОМ СЕЛУ
У Београду су данас свечано потписани уговори о додели
бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе
политике за ову годину које је расписало Министарство без
портфеља.
Град Ниш је по овом пројекту, добио средства за помоћ у
изградњи вртића у насељу 9.мај у вредности од нешто више од 27
милиона динара, а уговор са министарком Славицом Ђукић
Дејановић потписо је Градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
Укупна вредност вртића, у коме ће бити места за малишане из
Новог села, али и суседних Чокота, Лалинца, Мрамора, Крушца и
других насеља, је око 52 милиона динара, а учешће Града у
реализацији пројекта 24 милиона.
”Изградња објекта почеће у најкраћем могућем року, а његовим
завршетком биће обезбеђено још најмање 100 места, што ће бити
од огромног значаја за овај део нашег града у коме живи много
деце, али већ деценијама нема ниједног вртића, и сада коначно
можемо рећи да се и на тај проблем ставља тачка”, поручио је
Градоначелник Булатовић

БЕСПЛАТНА АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ
РОЂЕНУ 2018. ГОДИНЕ У НИШУ
Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша, а у складу
са Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности
саобраћаја на територији Града Ниша за 2018. годину расписao

je jaвни позив за подношење захтева за доделу бесплатних
дечијих аутоседишта за децу рођену у 2018. години.
Позив је упућен родитељима или старатељима са
територије Града Ниша чија су деца рођена током 2018. године,
да поднесу захтев за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за
путничка возила. Критеријуми за доделу бесплатних дечијих
аутоседишта су да је пребивалиште једног родитеља или
старатеља на територији Града Ниша и да родитељ, односно
старатељ поседује моторно возило у власништву. Приоритет
приликом доделе имаће самохрани родитељи.
Oбразац захтева (пријавни формулар) може се преузети у
Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај,
у улици Вожда Карађорђа бр. 24, сваког радног дана од 11:00 до
14:00 часова, са званичног сајта Града Ниша (www.gu.ni.rs) или
на писарници Градске управе Града Ниша (улица Николе Пашића
бр. 24).
Попуњен образац захтева (пријавни формулар) са
пратећом документацијом подноси се преко писарнице Градске
управе Града Ниша, са назнаком „Секретаријату за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај за доделу бесплатних
дечијих аутоседишта“.
Рок за подношење захтева је 29.03.2019. године до 15
часова.
Неблаговремени и захтеви који не испуњавају тражене
услове неће бити разматрани.

ОБИЛАЗАК ПРИВАТНИХ ВРТИЋА

Приватни вртићи су, из угла градског буџета и Града, потпуно
изједначени са вртићима из састава Предшколске установе
Пчелица и циљ је да се у што већој мери смање листе чекања и
да у догледно време створе услови да ниједно дете у Нишу не
буде без могућности да иде у вртић, рекао је Градоначелник
Ниша Дарко Булатовић током обиласка вртића Меда, Маза и Дечији
кутак у којима
средствима.

се

боравак

малишана

финансира

јавним

”Град је ове године издвојио 78 милиона динара за укупно шест
приватних предшколских установа и у којима борави 550 деце. За
тај број је и смањена листа чекања, и то је и наш главни циљ”,
рекао је Булатовић и нагласио да оваква пракса представља и
уштеду, јер приближно толико кошта и изградња једног вртића
на пример, и то за много мањи број деце, и да томе треба
додати и трошкове за одржавање, плате запослених и трошкове
боравка деце.
И власнице три вртића које су посетили Градоначелник
Булатовић, ресорна већница Тијана Ђорђевић Или и директорка
Пчелице, Марина Станковић, Данијела Гоцић и Горица Тркуља
слажу се да је овакав вид сарадње користан за обе стране, и
наглашавају да се, са једне стране, за већи број деце
обезбеђује се место у обданишту, а са друге стране стварају се
и услови за развој предузетништва, повећање капацитета и
побољшање услова боравка деце и, на крају, за запошљавање
стручних људи који ће о тој деци бринути.
Такође, током посете је наглашено и да никаквих препрека за
родитеље не сме бити ни када је у питању издавање потврда о
немогућности уписа деце у неки од вртића Пчелице, и да свако
ко испуњава основне услове за упис деце у вртић, има

подједнако право да то учини у јавном или приватном вртићу, у
зависности од слободних места.

