Уређење корита Нишаве
Уређењем корита Нишаве на потезу од Железничког до моста у
Медошевцу Град Ниш ће добити нови кеј али и заштиту од
поплавних таласа.
Вредност инвестиције је 320 милиона динара,а реализација се
очекује у наредних 16 месеци.
Радове је обишао са сарадницима градоначелник Ниша Дарко
Булатовић, а присутни су били и представници двеју општина
које Нишава раздваја проф.др Мирослав Милутиновић председник
ГО Црвени крст и Андријана Анастасов председница Скупштине ГО
Палилула.
Градоначелник се упознао на лицу места са овим веома важним
пројектом за Град Ниш који реализује ЈП „Србијаводе“и који ће
када се заврши осим сигурности од водене стихије ,Нишлијама
приуштити још један леп простор за шетњу и разоноду.
Нишава ће на свом току кроз Ниш према речима стручњака бити
потпуно укроћена, јер су предузети веома захтевни и обимни
радови на уређењу корита реке у дужини од два километра.
Надлежни такође кажу да ће то спречити свако изливање реке,

рекао је градоначелник и додао да „оно што је посено важно
јесте то да ће уудуће поднети захтеви ити праћени, тачније
ресорни већници ће имати сву неопходну документацију, што
значи да ови разговори неће ити само формални, већ ће у
складу са покушајима да се пронађе решење, грађани
ити
оавештавани о статусу њиховог захтева, модалитетима за њихово
решење и евентуално о ситауацијама када је потрено доставити
додатну документацију“.

Обележена
годишњица
Аустроугaрске објаве рата
Србији 1914.године
На данашњи дан, пре 102. године, Аустроугарска је објавила рат
Србији. Ова историјска депеша уручена је Влади тадашње
Краљевине Србије која је била смештена у згради данашњег
Универзитета У Нишу.
Овим поводом градски већник Светозар Алексов , председник ГО
Црвени крст проф. др Мирослав Милутиновић и представник
Удружења за неговање традиције ослободилачаких ратова Србије
положили су венац на спомен плочи, која је на стогодишњицу
овог историјског догађаја постављена на згради Универзитета.
Аустроугарска објава рата је иначе стигла на начин на који
никада раније једна земља није објавила рат другој – поштом,
тако да су је сви могли прочитати. Због необичног начина на
који је стигла аустроугарска депеша многи, у првом тренутку
нису поверовали у њену аутентичност. Ово тим пре што се
становништво, мада је знало да је рат на помолу, и даље
потајно надало да до оружаног обрачуна неће доћи. Зато је
наслов ванредног, бесплатног издања „Политике” од 28. јула,
објављен преко целе стране гласио „Рат није објављен”.
Нажалост, још истог дана показало се да је депеша која је
стигла из Беча – истинита. Аустријски монитори (ратни бродови

) отпочели су 28. јула увече бомбардовање Београда које је без
престанка трајало наредних седам дана. То бомбардовање било је
увод у рат, највећи које је човечанство до тада видело…

Пријем за освајаче медаља на
Европским
универзитетским
играма
У Градској кући организован је пријем за нишке спортисте који
су на Европским студентским играма у Хрватској освојили
медаље.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић захвалио се спортистима за
достојно представљање града и одличне резултате које су
постигли у веома јакој конкуренцији.
У Ниш је стигло укупно осам медаља и то пет златних, две
бронзане и једна сребрна, а одличија су освојена у рукомету,
одбојци, пливању и џудоу.
Рукометаши из Ниша освојили су златну медаљу. Изабраници
тренера проф. др Саше Марковића блистали су и у финалном мечу
савладавши екипу Универзитета у Келну (Немачка) 38:35 и тако
закључили победоносни низ од шест победа на турниру.
Бронзану медаљу освојили су одбојкаши које је предводио
тренерски тандем Владимир Гогић и Слободан Јовановић, док је
пливач Немања Тадић освојио четири златне и једну сребрну
медаљу. У џудоу медаљом се окитио Давид Текић који је освојио
бронзу.
У знак захвалности за освојене медаље Град је спортисте
даривао златником са ликом Цара Константина, док је председник
Универзитетског спортског савеза У Нишу Небојша Јовановић

Градоначелник обишао раднике
„Горице“
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић ,заменик градоначелника
Милош Банђур и ресорни већник Игор Војиновић посетили су данас
раднике ЈКП“ Горица“ на Новом гробљу и разговарали са њима о
актуелним проблемима предузећа које се уназад неколико месеци
налази у финансијској кризи.
„Ово није једна од оних посета по принципу сада ,па кроз две
године, ја желим да континуирано сарађујемо и да вас редовно
посећујем и отворено разговарам са вама о постојећим
проблемима“рекао је градоначелник окупљеним радницима.
“Постигли смо договор да ћемо из месеца у месец ући у редовно
измиривање обавеза за плате. За ова три месеца која су остала
направићемо одређену динамику да се уз редовну плату прими и
део заосталог дуга,” рекао је градоначелник Булатовић.
„До сада смо у врло кратком временском периоду успели да
обезбедимо три месечене плате за раднике „Горице“ и имамо
намеру да наставимо са динамиком месечних исплата“ , рекао је
Булатовић и истакао да док траје његов мандат ово предузеће
сигурно неће бити оптерећено новим обавезама и да ће у складу

Ускоро нови торањ на нишком
аеродрому
Данас је у просторијама ЈП ,,Аеродрома Ниш“ реализован радни
састанак са Аеродромском контролом летења Србије и Црне Горе
SMATSA доо Београд поводом изградње Торња на комплексу
аеродрома Ниш.
Аеродромском контролом летења Србије и Црне Горе СМАТСА је

Нови
семафори
за
бољу
безбедност у саобраћају
Постављањем нових семафорских лантерни на углу Булевара
Медијана и Књажевачке улице почела је модернизација
саобраћајне сигнализације у граду која ће до нове године
обухватити готово све важне раскрнице и пунктове у близини
школа.Замена старих лантерни које су до сада функционисале
преко
обичног
унутрашњег
осветљења
новим
ЛЕД
осветљењем,омогућава бољу видљивост сигнализације али и уштеду
у потрошњи електричне енергије.
„До сада је рад семафора на овој раскрсници у погледу потрошње
електричне енергије коштао 15 хиљада динара месечно , а сада
ће помоћу новог лед осветљења ова сума бити значајно смањена
па ће месечно за ове потребе бити издвајано 2 хиљаде динара
„рекао је градоначелник Ниша Дарко Булатовић током обиласка
раскрснице.Према речима градоначелника ово је веома важно не
само због потрошње струје већ и због боље безбедности учесника
у саобраћају ,јер је сада уочљивост семафора током дана знатно
боља.
Средства за замену лантерни обезбедио је Савет за баезбедност
у саобраћају и за ову намену издовојено је око 8 милиона
динара,док је укупна вредност свих радова на модернизацији
саобраћајне сигнализације око 15 милиона динара.

Подршка

врхунском

нишком

атлетичару
На препоруку Министра омладине и спорта, г/дина Вање
Удовичића, a на иницијативу Града Ниша и Спортског савеза
Ниша, Спортски савез Србије обезбедио је финансијска средства
како би накнада због одсуства са рада била надомештена Ненаду
Филиповићу, атлетичару АК „Нишки маратон“.
Да подсетимо, Ненад Филиповић квалификовао се за Олимпијске
игре у Рију у дисциплини брзо ходање. Олимпијски комитет
Србије комплетно је финансирао припреме свих осталих, па и
Нишког олимпијца, али је Ненад, који је запослен у приватној
компанији, морао да узме неплаћено одсуство како би припреме
за олимпијаду и реализовао, тако да је његова породица у овом
периоду остала без основних средстава за живот.
На иницијативу која је потекла из Ниша, реаговао је ресорни
министар, па ће уз помоћ надлежних институција Филиповићу бити
практично рефундирана средства која би зарадио да није морао
да узима неплаћено одсуство.
„Ово је заиста леп гест и од министра спорта и од нових
градских власти у Нишу. Сигурно да ће ми представљати подстрек
за још јачи рад. Ово су ми треће Олимпијске игре и по принципу
“трећа срећа“ очекујем добар резултат, али очекујем и да ћу
након тога, уз помоћ људи из града, као заслужни спортиста,
успети да пронађем и запослење у струци“-кратко је
прокоментарисао Филиповић, који се налази на завршним
припремама на Власинском језеру.
Град Ниш и Спортски савез Ниша изражавају задовољство што су

Највећи
инфраструктурни
објекат до сада из области
заштите
животне
средине
Србије ће се градити у Нишу
Данас су у посети граду Нишу били представници Министарства
пољопривреде и заштите животне средине, др Стана Божовић,
Делегације Европске Уније у Србији, Ричард Маша, као и
представници Канцеларије за Европске интеграције Владе
Републике Србије.
Повод за посету граду Нишу је представљање Студија
изводљивости за Пројекат постројења за прикупљање и
пречишћавање отпадних вода у овом граду. Студија треба да
омогући да се Нишу, кроз програм претприступне развојне помоћи
фондова ЕУ, ИПА 2017, обезбеде бесповратна средства за

подразумева изградњу нових колектора, санацију дела
постојећих, затим градско постројење за пречишћавање отпадних
вода, као и додатне третмане муља.
Комплетна пројектно техничка документација за постројење и
канализацију ће се финансирати из новог програма подршке
Шведске развојне агенције сектору заштите животне средине у
Србији, ПЕИД, „Припрема и развој инвестиција у животној
средини’’, који почиње 25. јула 2016. и вреди скоро 3 милиона
евра.

Управљање људским ресурсима у
локалној самоуправи
Стална конференција градова и општина и Савет Европе у оквиру
пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи”,
организују семинаре “У сусрет примени Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе”, у
циљу упознавања са новим Законом и предвиђеним активностима у
оквиру пројекта.
Семинар је организован и у Нишу у хотелу „Алексанадар“ где су
председници општина из овог региона и њихови сарадници могли
из прве руке да се упознају са применом
Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.
Присутне је поздравио и председник СКГО градоначелник Ниша
Дарко Булатовић,као и генерални секретар Сталне конференције
градова и општина Ђорђе Станичић.
Скупи у Нишу су присуствовали
и представници Министарства
државне управе и локалне самоуправе и делегација Канцеларије
Савета Европе у Београду.

