Министри за ЕУ интеграције
Србије и Аустрије одржали
састанак у Нишу

Министарка за европске интеграције Јадранка Јоксимовић састала
се данас у Градској кући у Нишу са министром Аустрије за ЕУ,
културу и медије Гернотом Блумелом.
Састанак у Нишу уприличен је уочи отварања аустријске фабрике
“Цумтобел” чије ће постројење радити у
индустријској зони
Ниша,на потезу према Нишкој бањи.
После састанка минитарка Јоксимовић је истакла д〸⠀ пг各㨄㬠

пољу индустрије осветљења и расвете, Цумтобел, заказано је за
сутра, а свечаности ће присуствовати и Председник Републике
Србије Александар Вучић, што је још један доказ никада боље
сарадње Града и Државе, поручио је Градоначелник Булатовић
”Ово ће за Ниш бити велики викенд и велики празник,
рекао бих. Ово ће бити пета и шеста фабрика које се отварају у
последње две године у Нишу. То је јако значајно за град који
не памти толико значајну подршку Државе, Владе, лично
Председника Републике. Велики број значајних инвестиција,
смањивање броја незапослених, повећање броја запослених у
истом тренутку, подршка локалним пројектима,…. и заиста све то

”Ужурбано се ради и на обележавању хоризонталне
сигнализације и на завршетку бициклистичке и пешачке стазе на
овом потезу, а чим се то заврши, настављају се радови и даље
ка насељу Никола Тесла, што ће овај део Ниша значајно
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Нишки песник и романсијер Звонко Карановић добитник је
овогодишњег признања “Рамонда сербика” које се додељује за
целокупно књижевно дело и допринос књижевности и култури,
саопштио је жири.
Одлуку да награда припадне Карановићу једногласно је у Нишу
донео жири у саставу Јелена Младеновић, Зоран Пешић Сигма и

пешака.
Овим поводом одржана је манифестација „Дан без аутомобила“
па су улице Вожда Карађорђа и Генерала Милојка Лешјанина биле
затворене на потезу од „Уреда“ до „Суда“.
Учешће на манифестацији су узели бројни
предшколског и школског узраста;

спортисти као И деца

У име Града Ниша присутне је поздравио заменик градоначелника
проф.др Милош Банђур, а затим је одржана рекреатив㴄0 2㠱㌠T㠄

јубилеј и истакао важност ове веома сложене медицинске гране
која се бави збрињавањем пацијената са неуролошким проблемима.
Упоредо са обележавањем вредног јубилеја одржава се и стручни
скуп под називом „Од дескрипције до интервенције“на којем
учествују лекари и техничко особље из Ниша ,али и осталих
градова Србије.
Током 65.година постојања Клиника за неурологију изнедрила је
велики број реномираних стручњака и представља значајну
медицинску установу из ове области ка којој гравитира велики
број грађана југоистока Србије.
На кеју код Официрског дома одржана је свечаност којом је
обележено 65.година од оснивања нервног одељења у нишком
клиничком центру,претече данашње Клинике за неурологију.
У име Града Ниша присутне је поздравио градоначелник Дарко
Булатовић који је честитао запосленима на клиници значајан
јубилеј и истакао важност ове веома сложене медицинске гране
која се бави збрињавањем пацијената са неуролошким проблемима.
Упоредо са обележавањем вредног јубилеја одржава се и стручни
скуп под називом „Од дескрипције до интервенције“на којем
учествују лекари и техничко особље из Ниша ,али и осталих
градова Србије.
Током 65.година постојања Клиника за неурологију изнедрила је
велики број реномираних стручњака и представља значајну
медицинску установу из ове области ка којој гравитира велики
број грађана југоистока Србије.

развијеној дигиталној економији и успешним ИТ компанијама,
добити, за нас ће бити драгоцени“ нагласио је већник
Здравковић приликом потписивања писма о намерама.
Градски већник Михајло Здравковић захвалио се и Министарству
трговине, туризма и телекомуникација Владе Р.Србије на
указаном поверењу и подршци стратешком партнерству градова Ниш
и Ханџо.
“ Уверен сам да ће ова сарадња бити плодоносна и да ћемо
унапредити пословно окружење и утицати на бољи економски
развој, заснован управо на примени напредних технологија и
иновација“ закључио је Здравковић.

Обилазак атарских путева
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је данас са
сарадницима атарске путеве на потезу Малча-Пасјача.За санацију
атарских путева, уговорена је вредност радова у износу од
6.357.750,00 дин, а извођач радова је ” CD HIS’’ Д.О.О. Ниш.За
одржавање атарских путева, уговорена вредност је 2.141.300,00
дин ,а извођач радова је исто предузеће.
Санациија атарских путева по Градским општинама обухвата ГО

1. Атарски пут „Дубрава“ – Горња Врежина у дужини од око 850м
(леви крак КП бр. 7647 и десни крак КП бр. 1054)
2. Атарски пут „Дубрава“ – Горњи Матејевац, у дужини од око
1.000 м
3. Атарски пут Горња Врежина – пруга „Ракина падина“ у дужини

