Пријем за
спортисте

трофејне

нишке

Поводом освајања купа Србије за рукометаше и титуле шампиона
Србије у сноуборду у Градској кући приређен је пријем за
рукометаше Железничара 1949 и нишког скијаша Јурицу
Станковића.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић честитао је рукометашима
и сноубордеру Станковићу на сјајним резултатима и промоцији
Града Ниша као спортске престонице овог дела Србије.
Рукометаши популарног Жеље по 7.пут донели су трофеј купа у
Ниш,док је Јурица Станковић у 40.години дошао до 13. наслова
шампиона државе.Освајачима трофеја уручени су златници са
ликом Цара Константина уз жељу да и у наредним сезонама буду
једнако успешни као сада.

Пословни
форум
“СрбијаБугарска” у Официрском дому у
Нишу
У раду форума учествује потпредседница Владе и министарка
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана
Михајловић заменик премијера Бугарске Томислав Дончев,
председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж и представници
привредног сектора две земље.
Отварању је присуствовао и градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
Планирано је више билатералних пословних разговора српских и

бугарских привредника, биће презентовани резултати рада
Привредне коморе Србије и Агенције за инвестиције Бугарске, а
јавност упозната са плановима наставка сарадње српске и
бугарске привреде током 2018. године.
Економска сарадња са Републиком Бугарском се одвија претежно
путем робне размене. По њеном обиму Бугарска спада међу
значајније трговинске партнере Републике Србије.

Пријем за Удружење грчкосрпског пријатељства са Крфа
Поводом 100-годишњице од завршетка Првог светског рата, у Нишу
гостује Удружење Грчко-српског пријатељства ’’Агиос Матеос’’
са Крфа.
За њих је у Градској кући уприличен пријем и најављен концерт
културно уметничког и хорског друштва са Крфа који је одржан у
Дому Војске у Нишу.
Госте је у Градској кући примила већница за културу Јелена
Митровски,која је у свом обраћању подсетила на традиционалне
везе Грка и Срба и велике историјске догађаје
који ово
поднебље нераскидиво везују управо са острвом Крф.
Представницима удружења у знак сећања на посету Граду Нишу
уручена је мини биста Цара Константина и одговарајућа брошура
о историји нашег града

О
НАЦРТУ
СТРАТЕГИЈЕ
БЕЗБЕДНОСТИ ДАНАС У ГРАДСКОЈ
КУЋИ
СА
ПРЕДСТАВНИЦИМА
ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА ДОКУМЕНТ
КВАЛИТЕТАН, АЛИ МОРА ДА БУДЕ
ОДРЖИВ
Чланови Савета за безбедност Града Ниша, на челу са
председником, градоначелником Дарком Булатовићем, састали су
се данас у Градској кући са представницима организација
цивилног друштва како би, у циљу унапређења нацрта Стратегије
безбедности, чије нас усвајање очекује, саслушали њихове
предлоге и сугестије. Оцена представника цивилног сектора је
да је овај стратешки документ написан квалитетно, да садржи
све реалне проблеме са којима се Град Ниш суочава када је реч
о безбедности и да је потребно да се, кроз акциони план,
дефинишу приоритетне активности чијом би се реализацијом
утицало на повећање нивоа безбедности у различитим областима
које стратегија дефинише. Учесници састанка сагласни су да
стратешки документ мора да буде одржив и праћен одређеним
финансијским средствима која морају бити дефинисана и буџетом.
Између осталог, на састанку је речено да је циљ Града и ОЕБС-а
који су заједнички приступили изради овог документа, да он
заиста буде реалан и да се подједнако уваже предлози грађана,
са којима су се у претходном периоду, сусретали на јавним
расправама, градоначелник и начелник полиције, али и предлози
организација цивилног друштва које су на овом документу и
радиле, раме уз раме са представницима градских и републичких
институција. Иначе, састанку су присуствовали представници
Проактива, Националног савета Рома, Центра за развој цивилних
ресурса, Националне коалиције за децентрализацију, Протекте,
Медиа и реформ центра, Јуром центра, Освита, Женског простора,

Института за јавно здравље, Оптимум-УМ-а, Центра за девојке,
Секретаријата за омладину и спорт, Центра за људска права и
демократију. Поред градоначелника, састанку, чију је
организацију помогао Медија и реформ центар, присутвовао је и
начелник Полицијске управе Славиша Виријевић, помоћница
директора Дома здравља Јасмина Ранковић, секретарка Вишег
јавног тужилаштва Јелена Паповић Миладиновић, директорка
Медија и реформ центра Данијела Вучић, начелник Школске управе
Драган Гејо, представница Центра за социјални рад Свети Сава
Душица Јовановић и представник Основног суда Владимир Ракоњац.

Амбасадор Белорусије у посети
Нишу
Данас је у Градској кући приређен пријем за амбасадора
Белорусије у Србији његову екселенцију Валерија Бриљова.
Амбасадор Бриљов је 1981. завршио
архитектонски факултет
Белоруског политехничког института, 1989. године факултет
страних језика за стручњаке који одлазе у иностранство Минског
државног педагошког института страних језика.
Његову екселенцију је у Градској кући примио градоначелник
Дарко Булатовић са сарадницима.Потом је у великој сали одржана
презентација привредних потенцијала Града Ниша и размотрене су
могућности о сарадњи на бројним пољима са пријатељском
Белорусијом.Састанку је присуствовао и почасни конзул
Белорусије у Београду Драгомир Карић.Градоначелник Булатовић
је истакао да је састанак био јако садржајан и да су
амбасадору представљени значајни инфраструктурни пројекти који
су у плану изградње.Свака делегација привредника из Белорусије
која посети Србију обићи ће и Град Ниш најавио је амбасадор

Бриљов и изразио оптимизам када је у
нашег града и Белорусије.

ПОЧЕЛО
САНИРАЊЕ
КОЛОВОЗИМА

питању привредна сарадња

РУПА

НА

Санирање ударних рупа на нишким коловозима, које су задавале
велике проблеме ових дана возачима, почело је данас. Према
речима директора Дирекције за изградњу града Небојше Ловића
кренуло се са сређивањем коловоза у улицама првог степена
приоритета, где се одвија градски саобраћај. На терену су три
екипе које од раног јутра раде, на Булевару 12.Фебраур, као и
у центру града, у Вождовој улици. Рупе ће бити саниране и у
улици Димитрија Туцовића, булевару Николе Тесле, Књажевачкој,
улици Косовке девојке, као и на Булевару Цара Константина.
Према Ловићевим речима, након што се заврши сређивање улица
првог степена приоритета, санираће се рупе и у улицама другог
степена, као и на сеоском подручју. Он је напоменуо да су рупе
настала услед веће количине соли која је у претходном периоду
бачена, али и због лошег квалитета радова. Ловић је додао да
ће у наредном периоду квалитет радова бити на већем нивоу и да
ће се приступити такозваном пресвлачењу улица.
Члан Градског већа Милош Милошевић истакао је да је Град за
сређивање улица и ове године издвојио 40 милиона динара као и
лане и да је прво лепо време искоришћено како би се санирале
рупе које су учесницим у саобраћају изазивале велике проблеме.
Он је нагласио да двогодишњи уговор са извођачем радова није
предвиђао рад викендом и у ночној смени те је апеловао на
грађане за стрпљење и додао да ће убудуће Град настојати да
издваја и већу суму како би се овакве редовне ствари, попут
санирања рупа на нишким улицама, изводиле у ноћним сатима када

је фреквенција саобраћаја знатно мања.

ВИЗИЈА МОДЕРНОГ, ЕВРОПСКОГ
НИША НЕОДРЖИВА ЈЕ БЕЗ МОЋНЕ И
ЈАКЕ ЖЕНЕ
Обавеза свих нас који учествујемо у јавном животу Ниша, је да
створимо толерантно друштво са демократском културом, у коме
ће жене бити равноправне са мушкарцима. Бити жена, мајка,
супруга и сарадник у модерном друштву све је само не
једноставно! Имамо снажне, образоване и моћне жене, које
морају имати право на слободу избора, једнаке услове рада и
исте плате са мушкарцима. Својим активностима наставићемо да
се залажемо за бољи статус жена у друштвено-политичком животу,
за боље услове на тржишту рада, као и за потпуно остваривање
личног и људског достојанства, поручио је градоначелник Ниша
Дарко Булатовић поводом Међународног дана жена.
Визија модерне, европске Србије неодржива је без моћне и јаке
жене! Само са вама можемо ићи снажније, сигурније и лепше.
Стога вас, драге наше, позивам да заједно градимо наш Ниш; Ниш
као развијену метрополу са демократском платформом и
друштвеном осетљивошћу према родној, али и свакој другој
различитости. Изражавам нескривену приврженост и бригу према
вама, јер ћу вас и ваше идеје увек подржавати. Срећан вам Дан
жена!

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНО ОПЕРАТИВНОГ
ТИМА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
ОД ПОПЛАВА И НЕСРЕЋА НА ВОДИ
И ПОД ВОДОМ
Штаб за ванредне ситуације града Ниша, на седници дана
07.03.2018. у 15:30. издао низ наредби одговарајућим
субјектима. У циљу бржег отклањања поплављеног стања на
подручју дела МЗ “Девети мај” у градској општини Палилула,
примениће се следеће мере:
Активирати дренажну станицу у оквиру привредног субјекта
Фрипак.
Градски штаб је добио сагласност власника дренажне станице
привредног субјекта Фрипак за коришћење исте, те налаже:
А) ЈКП НАИССУС Ниш да ангажује потребна средства, опрему и
људство ради постављања и стављања у погон потопне пумпе
(капацитет од 15-20 литара у секунди) у функцију;
Б) ЕД Ниш да ангажује потребна средства, опрему и људство ради
довођења електричне енергије одговарајуће снаге до потопне
пумпе.
Хитно активирати потопну пумпу у насељу 9. Мај и исцрпљену
воду са угроженог подручја убацити у постојећи канализациони
систем у насељу.
За реализацију мере наложено је:
А) ЈКП НАИССУС Ниш да ангажује потребна средства, опрему и
људство ради постављања, прикључења и стављања потопне пумпе
(капацитет од 5-10 литара у секунди) у функцију.

Б) ЕД Ниш да ангажује потребна средства, опрему и људство ради
довођења електричне енергије одговарајуће снаге КW до потопне
пумпе.
Хитно активирати црпну станицу у индустријској зони између
Шинвона и ЛМБ Софта и приступити црпљењу воде, и исту убацити
у постојећи колектор Бубањ који води гравитационо до
постројења за препумпавање у реку Нишаву.
Наложено је да:
А) ЈКП НАИССУС Ниш ангажује потребна средства, опрему и
људство ради праћења ниво вода у колектору Бубањ и управљање
истим у зависности од ниво реке Нишаве.
Б) ЕД Ниш ангажује потребна средства, опрему и људство ради
довођења ел. енергије одговарајуће снаге до црпне станице код
Шинвона.
Приликом разматрања предметне ситуације Стручно- оперативни
тим језакључио да на угроженом подручју није потребно
прогласити ванредну ситуацију с обзиром да нису ангажована сва
средства и могућности којом располаже Град Ниш а процењује се
да ће се
хидро и хидро-метеролошка ситуација повољно
развијати. Потребно је вршити непрестани мониторинг угроженог
подручја и о томе обавештавати Штаб за ванредне ситуације.
Наложено је да у току сутрашњег дана, тамо где то представља
могуће привремено решење проблема, улице буду насуте шљунком
изнад нивоа воде, а у договору са угроженим грађанима њихова
комуникација и излазак из домова биће олакшана грађевинским
мерама или поделом чизама.
Наложено је да на угрожено подручје изађу екипа за
дезинсекцију и дератизацију, као и екипа Ветеринарског
института.
У завршном извештају рада стручно-оперативног тима изнеће се
предлози за спречавање или умањење ризика о поновном
појављивању појави воде у угроженом подручју.

АМБАСАДОР КИНЕ ЛИ МАНЧАНГ У
ПОСЕТИ НИШУ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић са својим сарадницима
састао се данас у Градској кући са кинеском делегацијом коју
је предводио Његова Екселенција Амбасадор Народне републике
Кине у Србији Ли Манчанг. На састанку се разговарало о
могућностима успостављања сарадње Града Ниша и кинеских
инвеститора, а уједно су представљени и потенцијали Ниша, као
и пројекти који су тренутно у фази реализације. Градоначелник
Ниша овом приликом истакао је да је оваква радна посета
изузетно значајна за наш град и да постоје многе области у
којима може доћи до успостављања сарадње. Он је посебно
нагласио да би за град би било посебно значајно уколико би
неки од кинеских инвеститора био заинтересован за депонију
Келеш. „Ниш је раскрсница неколико коридора који спајају Црно,
Мраморно, Егејско и од краја ове године и Јонско море и с тим
у вези Ниш је центар овог дела Балкана и верујем интересантан
за многобројне инвеститоре и наше кинеске пријатеље.
Његова Екселенција Амбасадор Ли Манчанг истакао је велико
задовољство што је већ трећи пут у званичној посети Граду
Нишу. Он је напоменуо да постоји неколико пројеката на којима
може да се успостави сарадња, попут депоније, гајења кинеских
лековитих биљака. „Са кинеске стране постоји велика
заинтересованост, али ово је почетак и морамо да радимо корак
по корак. Дупло више кинеских туриста од јануара прошле године
је посетило Србију, очекујем да тај број буде и већи. С тим у
вези воде се разговори о успостављању нове директне линије са
Кином. Наши пријатељски односи треба да нам помогну да још
боље сарађујемо у свим областима“, рекао је Манчанг.

“Опера гала” 8.марта у Нишу
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио
у Градској кући
Јадранку Јовановић, мецо сопран, која ће наступити на
осмомартовском концерту “Опера гала” у Нишу.Наша позната
оперска дива употпуниће богат музички програм у Нишу поводом
Дана жена ,који ће бити обележен традиционалним концертима
популарне и озбиљне музике.Градоначелник Булатовић је током
разговора истакао потребу града да у догледно време добије
адекватну мултифункционалну салу која ће поред осталих бити
намењена и одржавању концерата.Госпођа Јовановић се захвалила
на срдачном пријему и нагласила да врло радо наступа у Нишу и
да ће овога пута заједно са својим младим колегом премијерно
извести дела прилагођена обележавању Дана жена

