УРУЧЕНЕ СТИПЕНДИЈЕ ФОНДА ЗА
ТАЛЕНТЕ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и министар омладине и
спорта у Влади Србије Вања Удовичић уручили су данас у
Официрском дому у Нишу уговоре о стипендирању најбољим
студентима Универзитета у Нишу, који се стипендирају из Фонда
за таленте. Ову стипендију ове године добија укупно 1 300
студента у Србији, од тога 400 са мастер студија. У Нишу,
стипендију је добило 197 најталентованијих студената са нишког
Универзитета, од тога њих 30 са просечном оценом студирања 10.
„Јако је значајно да су из године у годину стипендије
Министарства омладине и спорта све веће и да их добија све
више талентованих студената. Пратећи активности министарства и
Владе Србије усмерене ка младим талентованим људима, локална
самоуправа, настоји да, у правом смислу те речи, валоризује
драгуљ који има, настоји да омогући отварање нових радних
места како би ти млади људи остали управо овде. Као значајан
пројекат који реализујемо са државом, поменуо бих и изградњу
најмодернијег на Балкану Научно-истраживачког центра која нас
очекује за месец, до месец и по дана, чиме и на практичан
начин држава показује колико је заинтересована да управо то о
чему сви говоримо-да је наша будућност памет младих људи,
сачувамо у нашем граду и нашој земљи“, рекао је градоначелник
Ниша Дарко Булатовић. Он је нагласио да се и Град Ниш труди,
да издвајањем већих средстава из буџета, омогући стипендирање
већег броја студената и ученика, као и да износ тих стипендија
буде адекватан. Министар Вања Удовичић истакао је да је
министарство уложило огромне напоре да обезбеди адекватне
стипендије за најталентованије младе људе у Србији.“Изузетно
сам задовољан што данас стипендија износи 30 хиљада динара и
што је данас стипендија већа у односу на прошлу годину.
Такође, радује ме што је све више студената прима јер млади су

наша будућност“. Министар је похвалио активности Града Ниша на
пољу омладинске политике.

Презентација
енергетског
биланса Града Ниша
Заменик градоначелника проф.др Милош Банђур примио је у
Градској кући помоћника министра рударства и енергетике
проф.др Милоша Бањца који је присуствовао презентацији
енергетског биланса Града Ниша за 2017.годину и додели
сертификата полазницима курса у вези са применом информатичких
система у енергетском менаџменту града.
Град Ниш је успоставио институцију енергетског менаџера 2017.
године ,Решењем о именовању Енергетског менаџера Града Ниша.
Током састанка било је речи о мерама које доприносе ефикасном
коришћењу енергије и њиховој реализацији.
Оцењено је да је веома важна и сарадња и размена искустава на
успостављању организованог система управљања енергијом са
другим општинама и градовима из земље и иностранства, са
научним институцијама и Јавним предузећима.

НИШ ДОБИЈА ПРВУ ЈАВНУ ГАРАЖУ
Градоначелник Дарко Булатовић са сарадницима, обишао је
градилиште монтажне двоетажне гараже на простору досадашњег
неуређеног паркиралишта код Дома здравља у улици Војводе
Танкосића.
Будућа гаража имаће око 70 места за паркирање у два нивоа, а
метална конструкција спратног модула омогућава и накнадно
проширење и повећање капацитета паркиралишта.
Цена коришћења гараже биће 40 динара по сату, без ограничења у
броју сати, с тим да ће током дана служити, пре свега, за
потребе пацијената Дома здравља и услужног центра Полицијске
управе, док ће у ноћним сатима у њој бити омогућено и
паркирање возила станара околних зграда са повлашћеним
зонираним станарским паркинг картама.
Инвестицију вредну 30 милиона динара финансира ЈП Паркинг
сервис Ниш из сопствених средстава. Очекивани рок за завршетак
свих радова је крај августа ове године.
Ово је, иначе, први корак у решавању проблема недостатка места
за паркирање аутомобила у централној градској зони и у
најфреквентнијим деловима града.
У току је израда урбанистичке и техничке документације за
изградњу вишеспратне наткривене монтажне гараже на простору
садашњег паркиралишта на Синђелићевом тргу, иза Народног
позоришта, која ће, по идејном решењу, имати три етаже.

Јавна
расправа
закона
о
равноправности

о

нацрту
родној

У присуству државне секретарке у Министарству за рад ,борачка
и социјална питања, Стане Божовић и заменика градоначелника
проф.др Милоша Банђура,данас је у великој сали градске
скупштине одржана јавна расправа о нацрту новог Закона о
родној равноправности.
Спречавање дискриминације жена приликом запошљавања, право на
једнаку зараду,напредовање и усавршавање, забрана медијима да
подстичу предрасуде и стереотипе према женама, само су део
онога што нуди нови Закон о родној равноправности.
Нацртом закона подигнута је и лествица више за политичке
странке, будући да се предвиђа да на изборним листама буде
најмање 40 одсто кандидата мање заступљеног пола.
Такође, јавни органи имају обавезу да предузимају посебне мере
да обезбеде родну заступљеност приликом предлагања сталних
делегације Србије у међународним телима и именовањима
колегијалне републичке и друге органе.
Важан сегмент је посвећен и сузбијању насиља над женама, што
захваљујући активности свих надлежних органа више није „табу”
тема у нашем друштву.
Нацрт закона велику пажњу посвећује сузбијању родне
дискриминације у области рада, што предвиђа једнаку могућност
запошљавања, напредовања, обуке.

Пријем за учеснике
“Будућност Русије”

кампа

Заменик градоначелника проф.др Милош Банђур примио је ученике
основне школе “Бубањски хероји” који су учествовали на дечијем
кампу “Будућност Русије”у Ростову на Дону.
Ученици Матеја Јовановић,Анастасија Здравковић,Милош Бисенић и
Адам Стојановић представљали су Србију на овом кампу,где су уз
помоћ инструктора савлађиване вештине скаутинга и преживљавања
у природи.
Организацију боравка деце у Русији
хуманитарни центар и Град Ниш.

помогао

је

Руски

До сада је ова школа из Ниша већ остварила контакт са колегама
из Русије ,организацијом заједничких видео часова из историје

У НАРЕДНИХ МЕСЕЦ ДАНА НИШ
УСВАЈА
ПРВУ
СТРАТЕГИЈУ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА СА
ПРАТЕЋИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ДО
2021
Циљ усвајања ове стратегије је смањење броја страдалих у
саобраћајним незгодама, кроз јасно дефинисане планове, рекао
је на јавној расправи о овом стратешком документу члан
Градског већа задужен за саобраћај, Игор Војиновић. „Основни
циљ је да до 2021.не буде страдалих, старијих од 65 година,

јер кад се посматра заступљеност различитих учесника у
саобраћајним незгодама у нашој земљи, половина свих погинулих
пешака припада овој старосној категорији. На подручју ПУ Ниш у
претходних пет година страдало је 89 људи, међу којима је
највећи број старих. Стратегију преати Акциони план са
конкретним мерама које би требало да побољшају безбедност на
појединим локацијама у Граду Нишу, такозваним „црним тачкама“.
Урађена је детаљна анализа и снимање стања на улицама Ниша не
би ли се дефинисале најкритичније саобраћајне тачке у граду, а
на појединим местима постављени су нови семафори и светлосна
сигнализација“, рекао је Игор Војиновић. Израда Стратегије
безбедности саобраћаја кошта 2,8 милиона динара, а средства је
обезбедио Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша од
саобраћајних прекршаја, начињених на територији Ниша.

ДОГОВОРЕНА ДАЉА УЛАГАЊА
ШКОЛУ 14. ОКТОБАР

У

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић разговарао је данас са
руководством Школе за основно и средње образовање 14. Октобар
о даљој сарадњи Града и ове важне образовне институције, пре
свега у решавању проблема везаних за одржавање и санацију
простора и зграде у којој школа ради.
Састанак, коме су, поред Градоначелника, присуствовали и
градска већница Тијана Ђорђевић Илић, Секретар Секретаријата
за образовање Марина Костић и и представници Секретаријата за
имовину и правне послове и Канцеларије за локални економски
развој и пројекте, договорен је прошле недеље током посете
Градоначелника Булатовића школи у којој се образују деца са
сметњама у развоју.
Тада је Градоначелник упознат са проблемима везаним за
дотрајалост столарије, лошом термичком изолацијом зграде,

недостатком лифта и свим оним што отежава свакодневни рад са
децом са специфичним потребама, а данас је договорена и
динамика будућих активности и наглашена спремност Града да у
решавању проблема и помогне.
Договорено је да, до краја године, школа и надлежне градске
службе припреме пројектно-техничку документацију неопходну за
даља улагања, како би се у наредној години тим пројектима
аплицирало код државних и међународних фондова, али и према
Градском буџету са циљем обезбеђивања потребних средстава за
санацију и реконструкцију школске зграде и подизање њене
енергетске ефикасности.
Директор школе 14. Октобар Миша Љубеновић, поновио је да је
Градоначелник Булатовић први челник Ниша који је посетио ову
школу у последњих пола века, и истакао да и брзина којом је
договорени састанак и организован, показује спремности и
решеност Града да даљим улагањем помогне рад школе која се
једина у Нишу и овом делу Србије бави образовањем деце са
сметњама у развоју.
Састанку је присуствовала и Драгана Родић, као представник
Фондације Драгана Родић, која и ради у просторијама Школе 14.
Октобар, и која се такође захвалила на обећаној помоћи и
најавила нове акције и активности Фондације, са циљем даљег
унапређења капацитета и могућности ове образовне институције.

САОПШТЕЊЕ
ЗА
МЕДИЈЕ
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ОДЛОЖЕНА 24. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША (ПРЕТХОДНО ЗАКАЗАНА
ЗА 10. АПРИЛ), БИЋЕ ОДРЖАНА У ЗАКОНСКОМ РОКУ – У ПЕТАК 22.
ЈУНА, СА ПОЧЕТКОМ У 8 САТИ. СВИ ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА СУ
ОБАВЕШТЕНИ О НОВОМ ТЕРМИНУ, КАО И О ДНЕВНОМ РЕДУ, КОЈИ ЈЕ ВЕЋ
БИО ПРЕДЛОЖЕН

СТИПЕНДИЈЕ ЗА НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ
И СТУДЕНТЕ НИША
Град Ниш је Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика
и студената као један од видова подстицаја предвидео
стипендирање талентованих ученика и студената, који су
постигли натпросечне резултате у досадашњем школовању. Њима је
градоначелник Ниша Дарко Булатовић данас у Градској киући
уручио уговоре о стипендирању.
„Бити најбољи је привилегија малог броја људи, а пут до успеха
је испуњен великим радом, залагањем и одрицањем. Амбиција, уз
свест о циљу ка коме се тежи, као и огроман рад и труд,
неминовно воде успеху, чему су велики допринос, поред вас
самих, дали и Ваши наставници и родитељи.
Град Ниш се поноси Вашим успесима и жели Вам да овим путем
наставите. Данас је овде 29 ученика и 67 студената. Ја се
надам да ће вас догодине бити и више, уверен да ће лепе вести
које нам будете доносили о вашим успесима пролазити запаженије
него до сада јер ви сте истински капитал овог града и наше
државе“, рекао је на додели уговора о стипендирању
градоначелник Булатовић.
Он је честитао свим добитницима, уз жељу да наставе да нижу
успехе у даљем раду. Иначе, Град Ниш за стипендирање ученика и
студената ове године издвојио је 7,5 милиона динара. Месечни
износ стипендије је 6 500 динара. Према герадоначелниковим
речима, буџетом за наредну годину Град Ниш издвојиће 50 одсто
више средстава за стипендирање најбољих нишких ђака и
студената, у односу на ову годину.

ПРИЈЕМ
ЗА
ЧЛАНОВЕ
ПЛАНИНАРСКОГ
ДРУШТВА
„ПРЕСЛАП“ И АТЛЕТСКОГ КЛУБА
„ЖЕЛЕЗНИЧАР“
Члан Градског већа, ресорно задужен за омладину и спорт
Бранислав Качар примио је чланове Планинарског друштва
„Преслап“ из Ниша Ненада Стојановића, Слободана Васковића и
Мирослава Докмана који ће овог лета учествовати на три
планинарске експедиције (Елбрус-највиши врх Европе и Русије
5642м, Мон Блан-највиши врх Алпа и Француске 4810 м, Фуџинајвиши врх Јапана 3776м), као и чланове Атлетског клуба
„Железничар“ које предводи Немања Тадић.
Прошлогодишњи испраћај на експедицију наших планинара у
Јапану, у присуству медија, и уручење заставе Града Ниша, као
и њено истицање на највишем врху „земље излазећег сунца“,
наишли су на леп и срдачан одјек у јавности, а Град Ниш је на
овај начин успешно представљен у свету и афирмисан на један
другачији начин.
„Верујем да ће и ове године свечана застава Града Ниша, коју
смо данас уручили члановима члановима „Преслапа“, обићи свет и
да ће наши планинари са овом заставом у рукама изаћи на ове
сурове планинске врхове. Град Ниш континуирано прати рад и
такмичења свих наших спортских колектива, помаже у оквиру
својих могућности и настоји да увек буде ослонац нишким
спортистима који у последње време нижу саме успехе. Град Ниш
јако је поносан и на планинаре и на атлетичаре, али и на наше
спортске колективе који су изборили пласман у Европу: ФК
Раднички Ниш, РК Железничар, РК Наиса и Ватерполо клуб Наис и

ја им овом приликом честитам на витешкој борби и оствареним
резултатима. Град Ниш и нишка публика биће уз све наше
спортисте и у наредном периоду и пружати им подршку да и у
европским надметањима која им предстоје остваре запажене
резултате. Такође, овом приликом желим планинарима погодне
услове за успон на Елбрус, Мон Блан и Фуџи. Уверен сам да ће
остварити своје циљеве. Истовремено, пошто су нам данас у
гостима и атлетичари, истичем да ће Град Ниш обезбедити
неопходнo спортско ортопедско помагало за нашег спортисту са
инвалидитетом Немању Тадића како би се успешно и у адекватним
условима припремио за Европско првенство у дисциплини скок у
вис“, рекао је овом приликом члан Градског већа Бранислав
Качар.

