ПОЧЕО ДЕВЕТИ ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
„НАУК НИЈЕ БАУК“
У присуству великог броја излагача и још већег броја
посетилаца, на Електронском факултету у Нишу данас је почео
девети фестивал науке „Наук није баук“.
Фестивал је отворио градоначелник Ниша Дарко Булатовић рекавши
да овај фестивал постаје својеврсни бренд
града Ниша и
похвалио креативност младих људи и њихових наставника који су
најбољи промотери науке. Он је поручио да је развој науке
нужан предуслов за развој привреде и развој друштва у целини и
да ће се локална самоуправа потрудити да обезбеди још више
услова за све оне који желе да се науком баве јер нам је циљ
да младе људе задржимо у граду, да овде раде, стварају и живе
са својим породицама.“Ми крећемо са првом фазом изградње
научно-технолошког парка која се одвија кроз инвестицију
вредну 50 милиона динара и која подразумева изградњу
Студентског креативног центра управо овде. Ту ће сви студенти,
ученици средњих школа и уопште сви они који су талентовани и
желе да се баве науком моћи да се баве иновативним стварима,
да размењују искуства и идеје. Након тога нас очекују још две
фазе изградње и верујем да ће након тога Ниш заиста имати све
неопходне савремене услове за развој науке“, поручио је
градоначелник.

ЗГРАДА
НИШКОГ
АЕРОДРОМА
ПОПРИМА САВРЕМЕНИ СТИЛ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић са сарадницима обишао је
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Константин Велики. По ономе што се већ назире, нишки аеродром
добиће зграду савременог стила и то после чак 30 година. У
току су радови на реконструкцији фасаде, чији се завршетак
очекује крајем априла. „Све иде по плану. Нашим средствима, у
износу од 36 милиона динара, се ради и покушавамо да садржаје
на аеродрому учинимо функционалним, бољим и лепшим. Велики
број људи прође кроз аеродромску зграду и стало нам је да
слика о Нишу буде лепша него до сада. Такође се, новцем самог
аеродрома ради и хангар за карго саобраћај, чија је вредност 6
милиона динара“, рекао је овом приликом градоначелник Ниша
Дарко Булатовић. Такође, путници који ове недеље слећу на
нишки аеродром уместо натписа „Nis Airport“, могу да виде нови
натпис „Constantine the Great Airport”. Подсетимо, паралелно
са санацијом крова и фасаде, прошле године су реновирани и
чек-ин шалтери који су омогућили аеродрому да опслужи већи
број путника и на тај начин смањи гужве.

Отворен 18. сајам туризма
У Нишу је данас отворен 18. сајам туризма.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић рекао jе да туризам као
привредна грана представља значајан сегмент у развоју сваке
државе или регије, па је и наша жеља да кроз промовисање
сопствених потенцијала постанемо пожељна дестинација код
бројних туриста.
Историјско наслеђе, богата културна ризница, али и предуслови
за развој адреналинског и концертног туризма важни су адути
овог града које можемо да понудимо.
Сајам у Нишу окупља велики број излагача из земље и
иностранства који ће своју туристичку понуду представити
Нишлијама у наредних неколико дана.

СОЦИО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ У НИШУ
ПОТРЕБАН ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Заменик градоначелника Милош Банђур са сарадницима разговарао
је данас са представницима УГ синдиката Независност на челу са
председником Зораном Стојиљковићем о формирању социоекономског савета у Нишу, као и о даљој сарадњи представника
овог синдиката са градским руководством и Градском управом.
„Социо-економски савет у Нишу први пут формиран је 2005.
године, али је убрзо угашен. Формиран је и 2013. али ефекти
његовог рада и постојања нису били на очекиваном нивоу. Сада
је добра прилика да се ово тело формира како би помогло у
каналисању проблема који евентуално буду настали у односима
послодавца-Градске управе и запослених“, рекао је овом
приликом заменик градоначелника Банђур. „Залажемо се за
развијање дијалога, за културу дијалога, за решавање свих
проблема разговором и договором. У одређеном временском року
предузећемо све радње како би дошло до формирања овог тела
које је трипартитно. По шест представника имају послодавци,
управа града и синдикати. Савет може да да препоруке за
превазилажење евентуалних проблема који могу да настану.
Задовољни смо конструктивношћу представника овог синдиката у
градским институцијама и ЈКП. Захвални смо им за указивање на
одређене проблеме, готово смо потпуно сагласни са оценом стања
у тим институцијама и предузећима и предлозима за
превазилажење тих проблема“, закључио је Банђур..

НОСИОЦИ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА
Удружење самосталних занатлија и предузетника Ниша, треба да
има кључну улогу у реализацији пројекта дуалног образовања и
буде значајан фактор у привредном развоју Ниша, закључено је
на пријему у Кабинету председника Скупштине града Радета
Рајковића за представнике овог удружења.
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образовања, појаснио је председник Рајковић, значајно ће бити
унапређене вештине и знања средњошколаца. Практичним радом у
занатским радионицама и малим предузећима, ови млади људи ће
стећи неопходну праксу, како би могли да самостално покрену
сопствени посао или буду конкурентнији на тржишту рада.
Овом приликом било је речи и о проблемима са којима се
суочавају неки од чланова удружења. То се, пре свега, односи
на тренутно актуелан проблем увођења реда у постављању башти
испред угоститељских објеката. Угоститељи при том не траже
изузимање из градских одлука али, како је речено, очекују да
се оне доносе у консултацији са њима. Као решење за овај и
сличне проблеме, предложено је да се оформи радна група
представника надлежних градских институција и овог удружења, а
да договорене одлуке имају разумне рокове почетка примене и
да важе за све подједнако.
Иначе, представници удружења занатлија и предузетника,
информисали су председника Рајковића о неким од својих идеја,
попут пројекта формирања Центра старих заната у Тврђави. Овај
центар би окупио већи број занатлија, радио као пословна
задруга уз потенцирање старих заната и имао велики туристички
значај.

КОНКУРС ЗА КУПОВИНУ СТАНОВА У
МАЈАКОВСКОГ ЗА 45 ДАНА
Конкурс за куповину станова у ламелама 5 и 6 у Улици
Мајаковског у Дуваништу биће расписан за 45 дана, рекао је
приликом обиласка радова на партерном уређењу градоначелник
Ниша Дарко Булатовић. Према његовим речима, од 72 стана на
тржишту ће се наћи 52, остали ће се издавати. Станови су
изграђени средствима Града Ниша и Републике Србије у износу од
око 160 милиона динара.Градоначелник је овом прилико рекао да
се чека завршетак партерног уређења како би зграде могле да
добију употребну дозволу. Иначе, неки од услова за куповину
стана на овој адреси су да потенцијални купци немају
непокретности у власништву, да имају пребивалиште у Нишу и др.
Цена квадратног метра стана је 634 е без ПДВ-а.
Цена за
издавање кретаће се од 1-1,20 Е по квадрату, али ће крајњу реч
дати надлежно министарство у складу са одредбама Закона о
социјалном становању. Како је раније најављено, за оне
становнике Мрамора чије су куће страдале од клизишта, а који
испунавају услове, прописане од стране надлежне Комисије, у
овим ламелама биће опредељени станови. Очекује се да овакву
одлуку потврди и Скупштина града Ниша на наредном заседању.

У
току
јавни
позив
за
стипендирање
талентованих
ученика и студената у 2017.
Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената
Града Ниша објавила је јавни позив за стипендирање

талентованих ученика и студената у 2017. години.
Услови и критеријуми које талентовани ђаци и студенти треба да
испуне да би остварили право на градску стипендију да су
редовни ученици, односно студенти школе, тј. факултета чији је
оснивач Република Србија, да су држављани Србије, да имају
пребивалиште или боравиште на територији града најмање годину
дана, да нису корисници стипендија или кредита по другом
основу, да током школовања имају просек најмање 4,50 , односно
током студирања просек најмање 9,00 и друго. Текст јавног
позива сви заинтересовани студенти и ђаци са комплетном
информацијом о самом конкурсу, налази се на званичном сајту
града www.gu.ni.rs, у делу јавнa обавештења-јавни позиви.
Иначе, рок за подношење пријава је 5. април.

У
Рентгеновој
нова
саобраћајна сигнализација
Да су грађани, медији и локална власт на истом задатку
потврђује и прича из Рентгенове улице. Након укључења у
програм Нишке телевизије када је наша суграђанка Гордана
пријавила да у Рентгеновој улици, иначе веома прометној за
саобраћај, постоји реална опасност за наше најмлађе учеснике у
саобраћају-децу која овуда пролазе на путу до школе, због
непостојања адекватне саобраћајне сигнализације, реаговало је
градско руководство и проблем отклонило за само један дан. У
Рентгеновој су постављени лежећи полицајци и обележена зона
школе, као и пешачки прелаз. Према речима члана Градског већа
Игора Војиновића у питању је био ситан проблем који је могао
брзо да се отклони, али је циљ Савета за безбедност у
саобраћају и читавог града да се побољша безбедност у
саобраћају у зонама школа. Од 35 милиона динара који су

опредељени кроз програм овог савета,
половина ће бити
усмерена за опремање ових зона. Биће постављени успоривачи,
измениће се саобраћајна сигнализација и тиме побољшати
безбедносни услови у саобраћају у овим зонама.

Градоначелник
Ниша
са
сарадницима обишао „Хардер
дигитал Сову“
Хардер дигитал Сова у Нишу једна је од осам успешних компанија
у свету, а прва у Србији када је у питању висока технологија,
и пример успешно приватизоване фирме.Има 165 запослених, од
тога чак 35 одсто са високом стручном спремом. Градоначелник
Ниша Дарко Булатовић и његови сарадници, који су посетили ову
фирму, упознали су се са условима рада. Градоначелник је овом
приликом изјавио да су Град Ниш и Хардер Дигитал Сова на истом
путу-враћања напредних технологија у Ниш.Добро је што ова
фирма сарадђује са факултетима, а ми сада желимо да видимо има
ли евентуалних проблема и на који начин ми, као локална
самоуправа, можемо да помогнемо да се они реше, истакао је
градоначелник.Према речима директора Бранислава Бриндића ово
предузезеће углавном производи за инострано тржиште и додао да
се у овој компанији све завршава, од научно-истраживачког рада
до финалних производа.

Ускоро документарни филм о
нишкој „Хипи долини“
У Градској кући градска већница ресорно задужена за културу
Јелена Митровски примила је екипу која ради на реализацији
доументарног филма посвећеног нишкој „Хипи долини“. Продуцент
филма о Хипи долини је Оливер Пауновић иначе директор нишког
Сити маркетинг центра ,док је редитељ филма Боби Рајковић .
“Немам дилему да је Граду потребно и филмско “сећање” на ову
улицу. О Хипи долини сам слушао од старијих пријатеља и увек
су ми те приче биле занимљиве. Надам се да ћемо и ми, екипа
која ће радити, кроз филм упознати многе који су одрастали у
Хипи долини и били сведоци једне много безбрижније младости,”
рекао је Пауновић на пријему.
Ниш је био једини град у некадашњој Југославији који је имао
јединствени корзо, магичну Хипи долину о којој се знало од
Вардара до Триглава. Улица под називом Владимира Назора у
самом центру Ниша, у периоду од 1972. до 1979. године свима је
била позната једино као Хипи долина. Дешавало се да туристи,
који су у то време боравили у граду, буду збуњени бројем
младих који су сваке вечери шетали, или једноставно стајали у
тој улици. Често је било и питање “да ли су то студентске
демострације”?
Сценарио за филм потписује познати нишки глумац и драмски
писац Мириљуб Рики Недовић,а модератори у филму и савременици
Хипи долине су Бане Миљковић, некадашњи најпознатији ди-џеј у
граду и Драган Аранђеловић Ара, иницијатор да улица Владимира
Назора добије таблу са подсећањем да се некада звала “Хипи
долина”. Табла је свечано откривена 7. марта ове године.

