Обавештење
за
народне кухиње

кориснике

С обзиром на то да за време првомајских празника неће радити
народна кухиња у току је подела пакета намирница од 60кг за
кориснике
,
која
ће
трајати
у
периоду
од
23.04.2018-29.04.2018. године
После празника корисници ће бити сагледани и кроз измену
обогаћеног јеловника, а све у циљу побољшања квалитета услуге
на обострано задовољство првенствено корисника ,али и пружаоца
услуга.
Нови јеловник који ће се примењивати почев од маја месеца
2018. године је рађен на основу захтева корисника права на
бесплатни оброк.
У табели је приказан комплетан јеловник по данима и недељама
за мај месец 2018.године.

Понедељак
Уторак

Чорбаст пасуљ са сланином
Ђувеч (без кромпира) и месна конзерва

Среда
Четвртак
Петак

Грашак са млевеним месом
Макарона са ћуфтом у парадајз сосу
Чорбаст пасуљ са кобасицом

II недеља

Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак

Боранија са млевеним месом
Макарона са ћуфтом у парадајз сосу
Чорбаст пасуљ са сланином
Ђувеч (са кромпиром) и месна конзерва
Купус са кобасицом

III недеља

Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак

Макарона са ћуфтом у парадајз сосу
Чорбаст пасуљ са сланином
Ђувеч (без кромпира) и месна конзерва
Чорбаст пасуљ са кобасицом
Боранија са млевеним месом

IV недеља

Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак

Чорбаст пасуљ са сланином
Грашак са кропиром и млевеним месом
Ђувеч (без кромпира) и рибља пљескавица
Макарона са ћуфтом у парадајз сосу
Пире кромпир са кобасицом

I недеља

Семинар напредних технологија
на Машинском факултету у Нишу
На Машинском факултету у Нишу одржан је 4.по реду семинар
„Савремене ЦНЦ машине-избор коришћење и програмирање“.
Овај семинар организује традиционално катедра за производноинформационе технологије и информациони центар за развој и
примену информационих технологија.
Задатак скупа је да окупи инжењере из индустрије ,али и
заинтересоване студенте који желе да унапреде постојеће знање.
У име Града Ниша присутнима се обратио већник Михајло
Здравковић који је говорио стању и перспективи привреде нишког
региона.Према његовим речима Град Ниш кроз своје пројекте у
овој области годишње подржава
са 800.000 динара овакве и
сличне пројекте,а ту је и традиционални Форум напредних
технологија чији је активни учесник и Машински факултет.
„Привредна ситуација и убрзани развој града диктира потребу за
све већим бројем инжењера,па ће после завржених студија и
стицања неопходних знања бити знатно већих могућности за
запошљавање када је у питању ова област“,рекао је Здравковић.
О самом семинару говорио је организатор скупа проф.др Мирослав
Трајановић, а све присутне поздравили су и декан Машинског
факултета проф.др Ненад Павловић и шеф катедре за производно
–информационе технологије проф.др Миодраг Манић.

Отворена
нова
“Леони”у Нишу

фабрика

“Данас видите како се оно што смо обећали остварује”, рекао је
председник Србиje Александар Вучић обраћајући се Нишлијама,
који су дошли да му искажу подршку уочи свечаности поводом
завршетка радова новог погона фабрике Леони, у којој ће посао
добити 2.200 људи.
У самој фабрици одржана је свечаност отварања на којој су
поред представника компаније и амбасаде Немачке говорили и
председник Србије Александар Вучић и градоначелник Ниша Дарко
Булатовић.
Укупна вредност инвестиције ‘Леонија’ у Нишу износи 22 милиона
евра. Држава је помогла отварање погона откупом земљишта за
изградњу и исплатом субвенција тој компанији.
Град и држава обезбедили су по половину средстава потребних да
се комунално опреми простор преко пута Казнено-поправног
завода, на коме је „Леони“ подигао фабрику.
Градоначелник Дарко Булатовић је рекао да ће у Нишу до краја
године, поред „Леонија“, погоне отворити и компаније „ИМИ“,
„Цумтобел“ и „Џонсон електрик“, а укупан број нових радних
места у тим компанијама износиће око 7.000.
“За град Ниш то ће значити повећање буџетских прихода у
наредним годинама од неколико стотина милиона динара, с
обзиром на то да преко 50 одсто буџетских средстава града чине
приходи од пореза на зараде,” изјавио је Булатовић.

Сајам образовања
У Официрском дому данас је отворен сајам образовања,који
организује нишка филијала Националне службе запошљавања.
Ова сада већ традиционална манифестација привлачи велики број
посетилаца ,пре свега ученика који желе да се из прве руке
информишу о могућностима за своје даље школовање.
Отварању сајма присуствовао је и грдаоначелник Ниша Дарко
Булатовић који је истакао да је задатак сваке озбиљне локалне
самоуправе да помаже младе људе и логистички када је у питању
њихово стручно оспособљавање за будућа занимања.
На сајму ће се представити 20 основних школа и исто толико
образовних институција за средњошколско образовање.
Сви заинтересовани моћи ће да се упозанју са историјом
установа ,али и са програмом
рада и могућностима које нуде.
У пратњи директора нишке филијале НСЗ и градске секретарке за
образовање градоначелник је затим обишао штандове школа и
упознао се са њиховом понудом.

Дан Војске Србије
Војска Србије прославља свој празник 23. априла, у спомен на
дан када је 1815. године подигнут Други српски устанак, који
је био прекретница у стварању модерне српске државе и војске.
Други српски устанак на одређени начин представља темељ за
стварање модерне српске државе и војске. Као продукт
самосталности српске државе, уследило је стварање стајаће
војске и установљавање Гарде, од 76 младића „по стасу и

угледу“ из најбољих сеоских кућа.
У спомен парку Бубањ
Дан војске обележен је пригодним
програмом и изложбом војне опреме,коју су могли да разгледају
грађани.
Присутне је поздравио командант Треће бригаде Војске Србије
пуковник Предраг Грбић и подсетио на историјски датум везан за
1815 годину и Други српски устанак.
У име Града Ниша свим припадницима војске празник је честитао
градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
Специјални
падобрански
скок
са
заставама
Србије,Војске,63.падобранског батаљона и Града Ниша извели су
припадници чувеног 63.падобранског батаљона из Ниша.
Српска војска настала је из устаничких чета, дакле из народа
који се латио оружја да би изборио своју слободу. Ту леже
корени дубоке повезаности нашег народа и наше војске. Војска
Србије негује ову суштинску везу, тако да и у условима
професионализације остаје привржена грађанима Србије и помаже
им кад год је то потребно. Грађани, такође, препознају ту
судбоносну повезаност и цене напоре које војска чини за опште
добро.

Отворен сајам запошљавања
У Официрском дому отворен је Сајам запошљавања у организацији
Националне службе за запошљавање и уз подршку Града Ниша.
Незапослени ће током сајма имати прилику да се директно
упознају са послодавцима и потраже слободна радна места.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић рекао је приликом отварања
сајма да захваљујући политици државног руководства,ситуација
по питању незапослености иде у бољем смеру.

У односу на 2016.годину када је било 33 хиљаде незапослених у
граду овај број је данас смањен на око 27 хиљада.
Град Ниш је такође прошле године издвојио највише средстава од
свих градова у Србији за помоћ незапосленима ,а ове године
овај износ ће бити већи за око 10 милиона динара,рекао је
градоначелник приликом отварања сајма.

Пресвлачење
коловоза
Матеjeвачкој петљи

на

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и градски већник Милош
Милошевић обишли су данас радове на пресвлачењу коловоза на
самом крају Сомборског булевара у близини Матеjeвачке петље.
Ради се о веома важној деоници која представља излазак из
града ка ауто путу, а која је до сада била у веома лошем
стању,јер је коловоз био прилично оштећен.
Ради се на потезу дужине 350 метара , а саобраћај се одвија
без већих застоја.
Средства за пресвлачење коловоза на овој деоници у висини од
око 2,5 милиона динара,издвојена су из буџета града , а радови
ће бити завршенитоком сутрашњег дана.
Поред радова на овој деоници ,ради се и на санацији коловоза
код фабрике Леони , а ове радове изводи сам извођач радова на
објекту.У складу са предвиђеним планом.

Српско-мађарски
водопривреди

форум

о

У Официрском дому данас је отворен Српско -мађарски форум о
водопривреди,на којем учествују привредници две земље који
послују у овој области.
Скуп је отворио градоначелник Ниша Дарко Булатовић,који је
пожелео добродошлицу свим гостима из Мађарске и посебно
истакао одличну сарадњу две земље на највишем државном нивоу.
У свом обраћању градоначелник је говорио о високом квалитету
воде за пиће на подручју града ,али и о проблему отпадних вода
,којима град озбиљно приступа и има намеру да новим пројектима
трајно реши овај проблем.
Форуму је присуствовао и амбасадор Мађарске у Србији његова
екселенција Атила Пинтер,који је такође истакао значај
унапређења односа две земље ,посебно када је реч о привреди.
На форуму ће кроз панел дискусије говорити представници града
задужени за економски развој ,као и представници привредних
субјеката из Мађарске

Пријем за нишке каратисте
На 23. Европском првенству за сениоре и јуниоре, које је
одржано у Нишу у периоду од 5-7. априла, наша репрезентација
заузела је шесто место у екипном пласману, а Нишлијке су се
окитиле одличјима.
Андреа Новаковић и Тамара Стојановић, обе чланице карате клуба
Бушидо НБ забележиле су сјајне резултате.

Овим поводом у Градској кући организован је пријем за
каратисткиње и њиховог тренера Миломира Блажевића.
Успешне нишке спортисте примио је градоначелник Дарко
Булатовић ,који је том приликом изразио задовољство успехом
каратиста на првенству Европе уз жељу да и убудуће бележе
добре резултате.
Андреа је освојила прво место у катама и тиме постала европска
првакиња, такође ту је и треће место у борбама, док је Тамара
освојила треће место у борбама.
На такмичењу је учествовало 25 репрезентација, а организатор
је био КК Бушидо НБ из Ниша одакле долази и тренер
репрезентације, Миломир Блажевић

АМБАСАДОР КИНЕ И ДЕЛЕГАЦИЈА
ПРИВРЕДНИКА У ПОСЕТИ НИШУ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић са сарадницима састао се
данас у Градској кући са делегацијом привредника из НР Кине
коју је предводио Његова екселенција амбасадор Кине у Србији
Ли Манчанг. На састанку је разговарано о евентуалним
заједничким пројектима Града и кинеских привредника:
регионалној депонији и замени комплетне уличне расвете у
граду. Истовремено, представници Града Ниша изложили су и
пројекте изградње логистичког центра, Научно-технолошког парка
али и лаког шинског саобраћаја који би такође могли да се
реализују у сарадњи са кинеским партнерима. Градоначелник Ниша
Дарко Булатовић и Њ:Е. Амбасадор Ли Манчанг сложили су се да
су потенцијали за сарадњу велики и да, након што буду обављене
додатне консултације и анализе, можемо очекивати
конкретизацију онога о чему се данас разговарало.

