Официрског дома, улаз из ул. Орловића Павла.

урбанистичких и идејно архитектонских решења овог пројекта.

ГРАД НИШ НА МЕЂУНАРОДНОМ
ФОРУМУ СТАРИХ ГРАДОВА

Донација
ЈКП
Медиана
за
најугроженије нишке породице

У Центру за социјални рад у Нишу данас су директори ове
установе и предузећа Зоран Јовић и Драгослав Павловић у
присуству градске већнице Тијане Ђорђевић Илић потписали
Уговор о донацији ,на основу којег ће Јкп Медиана донирати
овој установи огревно дрво за најугроженије породице.
Ради се о донацији која обухвата укупно 30 најугроженијих
породица у Нишу,на основу списка Центра за социјални рад.
Овим породицама Јкп Медиана обезбедиће по хиљаду килограма
огревног дрвета које ће такође бити и бесплатно транспортовано
до локација на којима живе ове породице.
Потписивањем уговора уз посредовање Града Ниша биће олакшана
ситуација ,када је у питању огрев ,најугроженијим породицама
које се налазе на евиденцији Центра за социјални рад.

Пријем за учеснике Ликовне
колоније “Сићево 2019”
Градска већница ресорно задужена за културу Јелена Митровски
примила је данас у Градској кући учеснике ликовне колоније

„Сићево 2019“.
Ликовна колонија Сићево је најстарија уметничка колонија на
Балкану. Основана је 1905. године по идеји и уз залагање
српске сликарке Надежде Петровић.
Због своје несвакидашње лепоте, сићевачки пејзажи представљају
инспирацију не само сликарима већ и књижевницима и свим
заљубљеницима у природу.
Ове године колонија је окупила 11 учесника из Србије, Босне и
Херцеговине, Немачке, Бугарске и Црне горе. Своје радове
изложиће: Вукашин Станковић и Владица Ристић (Ниш), Никола
Вукосављевић, Александар Цветковић и Милица Ракић (Београд,)
Павле Поповић (Краљево), Милена Тошић (Врање), Михаела Иванова
(Бугарска), Борис Еремић (Босна и Херцеговина), Биљана Кековић
(Црна Гора) и Ђусепе Гонела (Немачка).
55.издање Ликовне колоније Сићево реализује Галерија савремене
ликовне уметности уз покровитељство Града Ниша.

Дани Републике Српске у Нишу

Манифестација Дани Републике Српске седму годину заредом,
почела је свечаном академијом на Великој сцени Народног
позоришта у Београду.
Смотру која ће до 10. септембра у 21 граду наше земље
промовисати културу, привреду, науку и уметност отворио је
Милорад Додик, српски члан Председништва Босне и Херцеговине.

И ове године, Град Ниш, у оквиру реализације Програма локалног
економског развоја за 2019. годину – Мера за унапређење
доступности финансирања ММСПП, за краткорочно кредитирање
привредних субјеката са територије Града Ниша, субвенционисаће
камате на кредите за трошкове набавке машина и опреме,
осавремењивање процеса производње, стабилизацију производње,
инвестирање у нова савремена средства за рад и производњу и за
изградњу, реконструкцију и адаптацију пословног простора. Тим
поводом, градоначелник Ниша Дарко Булатовић расписао јавни
позив заинтересованим банкама. Овом приликом градоначелник је

39, лично или препорученом поштом, у затвореним ковертама са
назнаком: „Град Ниш – Понуда за краткорочно кредитирање
привредних субјеката са територије Града Ниша“, а рок за
достављање понуда је 10 дана од расписивања јавног позива,
односно до 16.09.2019. године, до 15.00 сати. Право учешћа по
овом јавном позиву имају све банке које су регистроване за
обављање банкарских послова, које доставе понуду у складу са
овим јавним позивом.
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области социјалног становања третирају стамбено питање Рома и
каква је њихова примена у пракси. Генерално говорећи, данас у
Србији постоје два основна модела социјалног становања:

55. Ликовна колонија у Сићеву

