ОБНОВЉЕН КОЛОВОЗ У ВАРДАРСКОЈ
УЛИЦИ
Заменом завршног слоја асфалта на раскрсници код Кичева, данас
се завршава реконструкција коловоза у Вардарској улици од
укрштања са улицом Генерала Милојка Лешјанина до улице Јована
Ристића. Радови, које изводи предузеће Србија Аутопут и који
су коштали око пет милиона динара, отпочели су у понедељак и
изведени су за само пет дана, јер је у питању изузетно важна и
оптерећена саобраћајница. Управо из тог разлога раскрсница је
асфалтирана у преподневним сатима када је интензитет
саобраћаја најмањи, и када је било могуће преусмерити аутобусе
у улицу Обилићев венац на пар сати, колико су трајали завршни
радови.
”Грађевинска сезона је у пуном јеку и сада више нема стајања !
У Вардарској ћемо наредних дана уредити и тротоаре који су у
веома лошем стању и запуштени деценијама, а у наставку ћемо
обновити коловозе и продужетку Вардарске и у Обилићевом венцу,
затим око Пиротске рампе, у наставку улице Јована Ристића и
даље у Војводе Путника. Све улице у центру Ниша биће врло брзо
обновљене јер Нишлије то очекују, а и заслужују”, рекао је
Градоначелник Дарко Булатовић који је са директором Дирекције
за изградњу града Небојшом Ловићем готово свакодневно обилазио
градилиште.
Иначе, паралелно са овим радовима, завршена је и санација
коловоза на Тргу Павла Стојковића. Сада предстоји поплочавање
тротоара бехатон плочама, чиме ће овај део града, како кажу у
Дирекцији, постати много уреднији и лепши. Убрзано се ради и
на санацији коловоза на Кеју Мике Палигорића од Грчког
конзулата до Тврђавског моста. Почела је и изградња кружног
тока на укрштању Булевара Николе Тесле и Хероја са Кошара, а
крају се приводе и радови на реконструкцији Булевара Цара
Константина и изградњи бициклистичке стазе до насеља Никола
Тесла.

Реновиран део зграде Ликовне
колоније у Сићеву
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сарадницима објекат ликовне колоније у Сићеву.
Током 2018.и од поцетка 2019.године Галерија савремених
ликовних уметности
колоније Сићево.

радила је на уређењу зграде Ликовне

Захваљујући средствима града и Министарства културе и
информисања замењен је и репариран део столарије, а комплетна
замена ће бити обављена током године.

Тотално су адаптирана 4 мокра чвора, реновиран и опремљен
спаваћи део, набављена нова техничка опрема и намештај.

Министарство је определило 400 000 динара за израду пројекта
санације и реконструкције комплетног објекта, који је под
заштитом, а у врло лошем стању. Изграђен је 1902.године у њему
је Надежда Петровић организовала прву колонију а до данас осим
ситних интервенција и текућег одржавања није ништа рађено.

Иначе , у Сићеву се сваке године организују Ликовна колонија,
Графичка радионица, резиденцијални програми као и колоније и
програми других градских установа. Овде од маја до октобра
бораве уметници из земље и иностранства , који фонду Галерије

остављају вредна уметничка дела. Такође, постоји велико
интересовање туриста који обилазе објекат и поставку Историја
Ликовне колоније.

“Поспешивање
младих Рома”

запошљивости

У Градској кући у Нишу градоначелник Дарко Булатовић потписао
је меморандум о сарадњи са представницима Фонда за образовање
Рома о реализацији пројекта поспешивања запошљавања припадника
ове националне мањине.

Ромима из Ниша пружа се могућност да се едукују и стичу
стручну праксу из области животних вештина кроз пројекат
“Поспешивање запошљивости младих Рома”, друга фаза.Пројекат
реализује Фонд за образовање Рома, а у Србији подржава Немачка
развојна банка.

На овај начин се поспешује њихово запошљавање, а пројекат
финансира немачка влада
и обухвата 150 припадника Ромске
националне мањине из 76 локалних самоуправа. Они ће уз
едукације моћи да обављају
праксу код једног од 53
послодавца.

Млади Роми из Ниша могу конкурисати за једно од 150 места
колико их обухвата друга фаза овог програма у целој Србији.

Едукација је за полазнике бесплатна, укључујући и путне
трошкове и смешта. Одвија се у Београду.

До сада је у првој фази овог програма учествовало 780 младића
и девојака ромске националности, а од којих је њих 186 добило
могућност обављања стручне праксе, која би требало да буде
њихов „пут до посла“. Реализована су 182 плаћена стажирања.

Пројекат траје до краја новембра 2021. године.

У Нишу, према последњем попису, живи 6996 припадника Ромске
националне мањине, док је по незваничним подацима тај број
далеко већи.

Млади нишки фудбалери
турниру у Кини

на

Градски већник Бранислав Качар примио је данас представнике ФК
“Коперникус – Железничар “чији ће омладинци наступити на
турниру младих нада у оквиру Далиан вининг лиге,
интернационалног фудбалског турнира,који се одржава у Кини.

У периоду од 26. јула до 2. августа, у кинеском граду Далиан,
биће одржан турнир за младе фудбалере уз учешће представника
из Кине, Јужне Кореје и Јапана као и нашег клуба из Ниша и то
дечаци рођени 2009. (У10) и 2008 (У11) године.

Град Ниш ће финансијски помоћи око реализације дела пута до
далеке Кине,а све остале трошкове ,сносе организатори турнира.

Дечаци нишког клуба биће једини представници Србије и града на
овом турниру.

Представљање
Извештаја
Европске комисије
ЕУ инфо кутак у Нишу и Делегација Европске уније у Србији
организовали су представљање Извештаја Европске комисије о
Србији за 2019. годину.

У име Града Ниша присутнима се обратила помоћница
градоначелника Марина Костић,која је поздравила госте и
истакла важност приближавања Србије европским стандардима и
вредностима и да Град Ниш на путу интеграција жели да пружи
свој пуни допринос.

Кључне налазе Извештаја у Нишу представила је шефица сектора
за европске интеграције у Делегацији ЕУ у Србији Радица
Нурсдорфер. У фокусу презентације били су економски аспекти у
оквиру процеса европских интеграција Србије.

Уводничари пред дискусију били су
Иван Павловић, из Канцеларије за локални економски развој и
пројекте Града Ниша и проф.др Бобан Стојановић, професор на
Економском факултету у Нишу и председник Друштва економиста
Ниша

Присутни су имали могућност да постављају питања и активно
учествују у дискусији о овогодишњем Извештају Европске
комисије о Србији.
Најважнији закључци извештаја могу се

прочитати на сајту

Делегације ЕУ у Србији.

POČELI RADOVI
GRADSKOG TRGA

NA

UREĐENJU

U gradskoj kući u Nišu, u subotu 29.jula, gradonačelnik Darko
Bulatović potpisao je sa građevinskom firmom “Bauwesen” ugovor
o izvođenju prve faze radova po urbanističkom projektu za
uređenje Trga kralja Milana u Nišu. Odmah nakon toga i
zvanično je počela realizacija – izvođenjem radova u parku
preko puta gradske kuće a vrednost ugovora za prve tri celine

je 84 miliona dinara, rekao je pomoćnik gradonačelnika Miloš
Milošević. Ovo je jedna od najvažnijih investicija u gradu, po
idejnom rešenju Gradjevinsko arhitektonskog fakulteta u Nišu,
koja obuhvata površinu od preko 13500 metara kvadratnih
centralne gradske zone . Završetak radova očekuje se novembra
2020.godine .

GRADONAČELNIK
PREDSTAVNIKE FIBA-e

PRIMIO

U subotu, 29.jula u gradskoj kući gradonačelnik Niša Darko
Bulatović upriličio je prijem za predstavnike FIBA , službena
lica i predstavnike svih ekipa učesnika grupe C evropskog
prvenstva koja se igra u ambijentu renovirane hale Čair u
Nišu.
Tom prilikom gradonačelnik Bulatović istakao je da je gradu
Nišu ukazana velika čast time što je postao deo organizacija
EPW 2019 koja se igra u Srbiji i Letoniji i zahvalio se svima
koji učestvuju u organizaciji ovako ozbiljnog projekta koji je
do sada protekao u najboljem redu, čime je grad Niš opravdao
svoju ulogu dobrog domaćina i organizatora.
U ime zvanicnika obratio se predstavnik FIBE Luc Vergoossen i
zahvalio svima koji učestvuju u organizaciji takmičenja grupe
C u Nišu na odličnim uslovima i sjajnom gostoprimstvu kojim
su okruženi tokom boravka.

ПОЧЕЛО
УЛИЦЕ

СРЕЂИВАЊЕ

ВАРДАРСКЕ

Почели су радови на рехабилитацији коловоза и у Вардаркој
улици. Наредних неколико дана, како кажу у Дирекцији за
изградњу града Ниша, радиће се на уклањању оштећеног хабајућег
слоја коловоза и подешавању нивоа шахти и сливника, а одмах
затим и на пресвлачењу ове важне градске саобраћајнице новим
слојем асфалта, чиме ће Нишлије добити још једну уређену
улицу.
”Грађевинска сезона је у пуном јеку, и одмах после Вардарске
сређивање и Обилећевог венца, Пиротске рампе и улици Војводе
Путника. Не ради се само у граду, граде се улице и у Поповцу,
Матејевцу, а врло брзо ће и у Међурову. Нема више стајања.
Сутра почињемо и изградњу кружног тока на раскрсници Булеавара
Николе Тесле и Хероја са кошара. Радићемо целог лета, целе
јесени, па и почетком наредне године, како би нишлије имале
улице на које ће бити поносне”, рекао је Градоначелник Дарко
Булатовић који је са директором Дирекције за изградњу Небојшом
Ловићем данас обишао градилиште у Вардарској улици.
Поред самог коловоза, градоначелник је рекао и да ће бити
уређени и тротоари и зелене површине. План је да се ради брзо,
како би се избегле веће гужве и застоји у саобраћају, и за
очекивати је да улица буде завршена у току ове радне недеље.

KAMEN TEMELJAC ZA NOVE TRI
LAMELE U DUVANIŠTU
U Duvaništu je svečano postavljen kamen temeljac za nove 3
lamele tzv. socijalnih stanova čiju izgradnju finansira Grad,
odnosno Gradska stambena agencija. U ovoj fazi biće sagradjeno
ukupno 106 stanova za prodaju ili iznajmljivanje gradjanima
koji ispunjavaju uslove za socijalno stanovanje ili prvi put
kupuju nekretnine. Vrednost investicije je 500 miliona dinara
a rok za završetak radova 18 meseci. Predvidjena cena stanova
otkup biće oko 700 eura, a za zakup 1,2 eura po kvadratnom
metru.

Gradonačelnik Darko Bulatović naglasio je da je Niš postao
veliko gradilište i podsetio da se zidaju i stanovi za
izbeglice u Komrenu, stanovi za vojsku i snage bezbednosti u
naselju Stevan Sindjelić i Novom Nišu, a velika je aktivnost
i privatnih investitora u svim delovima grada.
“U Nišu decenijama nije bilo ovoliko kranova, i siguran sam da
će ih biti i sve više” , rekao je Bulatović.

54.године Универзитета у Нишу
Поводом Дана Универзитета у Нишу и обележавања 54. годишњице
рада ове високошколске институције, организована је свечана
академија у великој сали Универзитета,на којој се присутнима
обратио ректор проф.др Драган Антић.

У име Града Ниша присутне је поздравио градоначелник Дарко
Булатовић који је честитајући јубилеј истакао да је образовање
високошколских кадрова и њихов останак у земљи приоритет и
државе ,али и униветзитетских градова,какав је и Ниш.

Програм прославе Дана и недеље Универзитета у Нишу и ове
године обухвата велики број догађаја различитог садржаја.

Универзитет у Нишу је као и претходних година, свој дан
обележио радно и свечано, реализовањем разноврсних активности
– пригодних предавања, промоција, трибина и семинара.

Организовани су и различити уметнички програми на више
локација у граду, намењени члановима академске заједнице, као
и свим грађанима.

Свечаној академији која је централна свечаност обележавања
јубилеја,присуствовао је велики број званица и гостију из
земље и иностранства

