ДМВ-У
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић, члан Градског већа за
привреду Михајло Здравковић, начелник Канцеларије за локални
економски развој и пројекте Милан Ранђеловић и директор
Регионaлнe привредне коморе Нишавског, Пиротског и Топличког

Булатовић. „Поред великих и страних компанија које запошљавају
велики број људи у граду и доприносе економском развоју,
огроман значај имају и мала и средња предузећа. Град Ниш у
последње две године повећао је издвајање средстава из буџета
за директну подршку малим и средњим предузећима, па је 2016.
године било опредељено 9 милиона динара, 2017. године 70
милиона, док је ове године предвиђено 110 милиона динара“,
рекао је начелник Канцеларије за локални економски развој и

богатим топлим бојама. Његова уметничка дела верно приказују
египатски пејзаж, лепоту коју види у природи, као и страст
према боји.
Дипломирао на Факултету ликовних уметности у Каиру, данас је
доцент на Факултету ликовних уметности у Минији. Гхазала је
више пута излагао самостално и учествовао у колективним
изложбама у неколико европских и арапских земаља.
Његове слике су пронашле пут до различитих музеја у Египту и
до приватних колекција у Египту и иностранству.
Предавање ће бити организовано у згради Официрског дома са
почетком у 13 и 30,а улаз за све посетиоце је бесплатан

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НЕ
КОРИСТЕ БЕНЕФИЦИЈЕ У ПУНОЈ
МЕРИ
Тијана Ђорђевић Илић, члан Градског већа ресорно задужена за
социјалну политику, изјавила је да је, иако је Град усвојио
одлуке којима се значајно проширују и повећавају права особа
са инвалидитетом у домену бриге о деци, И упркос очекивањима,
врло мали број њих до сада искористио нове могућности и
бенефиције, и позвала их да то учине, пре свега када је у
питању право на бесплатан боравак деце у вртићима и бесплатну
ужину за децу у предшколским установама.
Она је подсетила да је, на иницијативу Организације за заштиту
права и подршку особама са инвалидитетом ‘’из Кругa”из Ниша,
Скупштина Града недавно усвојила усвојила Одлуку о изменама
Одлуке о финансијској подршци породицама са децом на

територији Града.
”Овом одлуком, изменама и допунама, проширне је круг корисника
за остваривање права на потпуно регресирање боравка деце у
предшколској установи Пчелица, као и право на бесплатну ужину
за децу предшколског узраста, чији један или оба родитеља
имају први или други степен телесног оштећења!”- истакла је
Тијана Ђорђевић Илић.
”Љубав и подршка у најлепшој животној улози кључни су за
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области ,али и разменила искуства са колегама из других
земаља.
У име Града Ниша присутне је поздравио градоначелник Дарко
Булатовић,који је пожелео добродошлицу свим учесницима овог
престижног скупа и посебно нагласио да у оквирима европске
медицине не постоји заједнички став на тему лечења и
социјализације одраслих ,али
посебно деце са одређеним
максилокранијалним деформитетима и да су овакви скупови
прилика да се заједнички усвоје нова сазнања и методе у лечењу
оболелих.На челу стручног дела ове конференције биће истакнути
стручњак др Мартин Персон,док је за научни део конференције
задужена др Карина Маркус.Скуп се одржава на Медицинском
факултету у Нишу и трајаће до суботе 15.септембра.

БУЛАТОВИЋ И
ГРАДИЛИШТА

БАНЂУР

ОБИШЛИ

Градоначелник Дарко Булатовић и заменик Градоначелника Милош
Банђур обишли су данас радове на реконструкцији Булевара Цара
Константина код Брзог брода и будући спортски комплекс Ровче.
Радови на реконструкцији Булевара Цара Константина који су
везани и за отварање фабрике Цумтобел на простору некадашњег
Виноградарског института, у пуном су јеку и биће завршени до
28. септембра када ће фабрика бити званично отворена.
”Због тога смо ту. И бићемо свакога дана, ако треба, како би
смо пратили динамику и помагали у отклањању евентуалних
проблема, јер се Уговор мора испоштовати и сви радови морају
бити окончани на време”, рекао је градоначелник Булатовић и

додао да иако проблемаима, пре свега, са поџемним водовима,
све се у ходу отклања, препројектује и радови се настављају.
И заменик градоначелника Милош Банђур сматра да је ово један
од најважнијих пројеката у граду и да ће Нишлије врло брзо
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Према његовим речима 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.
Овогодишња Ликовна колонија Сићево окупила је 12 сликара
региона, а међу учесницима су Мирољуб Ђорђевић и Ђуро Радоњић
из Ниша, потом Маја Тодић, Косовска Грачаница, Соња Спироска
Остојић, Босна и Херцеговина, Весна Беговић, Црна Гора,
Александра Ракоњац, Београд, Зоран Граовац, Београд, Милош
Милосављевић, Македонија, Ана Видмар, Словенија, Росен Тошев,
Бугарска, Габриела Урбан, Мађарска и Лајош Вегх, Мађарска.
Учесници колоније представили су се појединачно и изнели своје
утиске о лепотама Сићева,а мећу њима су и они који се осим
сликарством баве и правном науком и професорским радом.
Интересантно је да је Маја Тодић уметница из Грачанице први

Ово је највећи међународни конгрес у археологији који окупља
еминентне стручњаке из ове области .Помоћник градоначелника
проф.Ранђеловић поздравио је окупљене , упутио речи
добродошлице и истакао да је Ниш итекако град интересантан за
археологе и то посебно локалитети у Медијани ,али и у нишкој
тврђави где се могу наћи артефакти из ближе и даље прошлости
овог поднебља.
У име гостију присутнима се обратио проф.Паркер истакнути
светски археолог,који се захвалио на добродошлици и нагласио
да се коначно остварила жеља великом броју археолога који су
желели да посете управо Србију.
У току дана поред Ниша ,археолози су посетили и локалитете на
југу Србије у околини Лесковца.

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА СЛОBАЧКОГ
УМЕТНИКА МИЛОСЛАВА ДВОРАКА
У галерији Синагога у Нишу, отворена je изложба слика
словачког аутора Милосава Дворака.
Изложбу су заједнички организовали Народни музеј Ниш, Амбасаде
Словачке републике у Београду и почасни конзулат Словачке у

исказаном искреном пријатељству. Она је поручила да је
досадашња сарадња у свим областима била одлична, и да је
уверена да ће у будућности бити још шира и боља.
Градоначелник Булатовић је рекао да се ретко која земља
показала као тако добар и веран пријатељ Србији као Словачка,
и да је и ова изложба још један доказ тога.
”Добре везе које смо годинама стварали, уверен сам да ћемо у
будућности и проширити, и на привредном, научном, културном,
спортском и сваком другом плану”, рекао је Градоначелник Ниша.
И сам аутор, Милослав Дворак, рекао је да је неизмерно срећан
због прилике и части која му је указана да излаже у Нишу, и да
је оду
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