БЕЗ ПУТАРИНЕ ЗА ГРАЂАНЕ НИША
НА ОБИЛАЗНИЦИ ОКО ГРАДА

”Нишлије неће плаћати путарину за коришћење аутопута око града
! Са Путевима Србије постигли смо договор и сви грађани Ниша
који то желе, потпуно бесплатно добиће специјалне Градске
картице за вожњу прстеном око Ниша без накнаде. Једини услов
је да имају пребивалиште на територији Града Ниша” – рекао је,
на конференцији за новинаре у Градској кући, Градоначелник
Ниша Дарко Булатовић, појаснивши да су разговори са Путевима
Србије о томе вођени претходних неколико месеци, како би се
заштитили интереси грађана Ниша, којима је коришћење прстена
око града од велике важности.
”Сви који то желе, а имају пребивалиште на територији Града
Ниша, моћи ће потпуно бесплатно да аплицирају за добијање
Градске карте која ће им омогућити неограничени број излазака
или улазака на аутопут на једној од четири наплатне рампе које
ће у наредних неколико недеља почети да функционишу на
Малчанској и Матејевачкој петљи, као и на излазима на аутопут
код Комрена (Ниш Север) и КП Дома (Ниш Југ), без накнаде”,
рекао је градоначелник.
Све што је потребно за аплицирање јесте да грађани Путевима
Србије доставе фотокопију личне карте, једну фотографију и
фотокопију саобраћајне дозволе, и на кућну адресу ће им у
најкраћем могућем року стићи специјална Градска карта за
коришћење аутопута без накнаде, рекао је градоначелник
Булатовић.
Да подсетимо, завршетком изградње јужног и источног крака
Коридора 10 ка македонској, односно бугарској граници,
створени су услови за склањање чеоних наплатних рампи код

мотела Наис и Дољевца.
Наплатна рампа код Наиса, како је рекао Градоначелник, има 11
пропусних капија, а на четири излаза, односно улаза, око Ниша
биће их укупно 16, па се очекује да и њихова пропусна моћ буде
већа, што ће резултирати бржим одвијањем саобраћаја и смањењем
гужви, посебно у летњим месецима, када је и интензитет
саобраћаја на аутопуту највећи.
Протокол са ЈП Путеви Србије о овом питању је већ потписан, а
процедура налаже да на наредној седници сагласност на овај
документ дају и одборници Скупштине Града Ниша.

“Караван игре” по други пут у
Нишу

Национална фондација за уметничку игру и Београдски фестивал
игре, уз подршку Фондације Арт Ментор из Луцерна и
Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике
Србије, отпочели су у септембру 2017. године реализацију
пројекта Караван игре. Програмом је било обухваћено 15 градова
у Србији, а реакције публике су превазишле очекивања
организатора.
Зато је Фондација Арт Ментор подржала другу едицију овог
мултидисциплинарног пројекта, који има за циљ да кроз
различите активности приближи класичан балет и савремену игру
свим заинтересованим учесницима и посетиоцима. Укупно 10

градова током 2019. и 2020. године, домаћини су 2. Каравана
игре.
Караван игре је намењен едукацији и стипендирању талената. То
је пројекат који укључује сасвим нову публику у праћење балета
и савремене игре, и истовремено подстиче локалне организације
да развијају продукциону мрежу и поставе темеље креативних
индустрија, посматрајући културну понуду као вредан туристички
потенцијал. Кроз интензивне програме Каравана игре, сагледава
се ниво интересовања публике, могућност даљег укључивања
талентоване деце у различите образовне програме, као и
технички капацитети за успостављање домаћих и иностраних
гостовања.
Програм Каравана игре обухвата изложбе, филмски програм,
презентације, представе и гала концерте у извођењу првака и
солиста балета, али и ученика балетских школа из Београда и
Рима. Караван игре доноси курсеве балета и савремене игре за
све генерације, који се завршавају отвореним презентацијама.
За остваривање овог пројекта, Национална
фондација за
уметничку игру користити велики део сопствених ресурса, од
филмског и фотоархива, до ангажмана професионалаца различитих
занимања, односно бројних играча, кореографа, педагога,
корепетитора, историчара игре, композитора, балетских
критичара, ученика балетских школа… Сви програми су за публику
бесплатни, а циљ је да планиране активности у сваком граду
окупе посетиоце и учеснике свих генерација.
У Нишу ће се караван игре одржати 21 октобра у Дому војске
.Програм представе у Нишу обухватаЛа Вие парисјен у
извођењу младих играча, ученика италијанских и српских
балетских школа, узраста од 10 до 16 година. Посебни гости ове
представе су прваци Балета Народног позоришта из Београда, Ана
Павловић и Јован Веселиновић. Костиме потписује Мима Маџарац,
а асистент кореографа је Марија Јанковић. Програм почиње у 17
сати ,а од 19 сати је заказан Гала концерт .

