Међународни дан борбе против
хомофобије, лезбофобије и
трансфобије
Овај дан се обележава од 1990. године када је хомосексуалност
избачена са листе болести.
27 година касније припадници ЛГБТ популације и даље имају
проблема око остваривања основних људских права, као што су
она на здравствену заштиту и слободу изражавања.
Статистике показују да су често жртве њихових неистомишљеника
и оних који на различитост рагују агресивно.
Представници невладиног сектора подсећају да су дискриминација
и физичко насиље кључни проблеми којима су изложене ЛГБТ
особе.
Поводом овог дана у Официрском дому одржана je трибина на
kоjoj je у име града говорио помоцник градоначелника проф.др
Небојша Ранђеловић.
Град Ниш је почетком године потписао са релевантним
институцијама Меморандум о сарадњи локалне мреже за превенцију
дискриминације ЛГБТ особa.

Шаховско првенство у Нишу
Од 9. до 17. јуна Ниш ће бити центар шаха пошто ће се у нашем
граду одржати Европско аматерско шаховско првенство.

Место одржавања биће Конгресна сала хотела „Тами“, а укупан
наградни фонд турнира у Нишу износи 3000 евра.
Осим овог турнира од 27.јуна до 5.јула биће одржан и Ниш опен
у хотелу Зелени вир.
На конференцији за новинаре турнир је најавио градски већник
Бранислав Качар, који је изразио задовољство чињеницом да ће
Ниш предстојећих месеци бити град шаха. Недавно је у Градској
кући уприличен пријем за младе и успешне нишке шахисте.

У НИШУ ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПОБЕДЕ
НАД ФАШИЗМОМ
Полагањем венаца на споменик Ослободиоцима Ниша на Тргу Краља
Милана обележен је 9.мај, Дан победе над фашизмом у Другом
Светском рату.
Венце су положиле делегације Града Ниша, Војске Србије,
Полиције, Нишавског управног округа, Руско-српског
хуманитарног центра и многи други. Ово је велики дан, истакли
су представници Града, дан када одајемо почаст прецима који
су животе дали за нашу слободу. Значајну улогу у победи над
фашизмом имао је српски народ са хиљадама бораца који су дали
живот за слободу и поштовање људског достојанства. Република
Србија данас чврсто заступа принципе мирољубиве сарадње и
залаже се за толеранцију и сарадњу са осталим државама
Балкана, али и доприноси укупним напорима за постизање
стабилности у региону, речено је након полагања венаца.
У склопу обележавања Дана победе над фашизмом, венци су
положени и на споменик палим руским војницима испред логора на
Црвеном крсту.

Пријем за младе нишке шахисте
У Градској кући приређен је пријем за младе нишке шахисте који
су на државном првенству освојили неколико медаља.
Шахисте је примио градски већник Бранислав Качар који је овом
приликом освајачима медаља уручио плакете Спортског савеза
Града Ниша.
Медаље су на недавно завршеном државном првенству освојене у
брзопотезном, убрзаном, проблемском и стандардном шаху.
Јован Стевановић био је најбољи у стандардном и убрзаном шаху,
Павле Ћирић је тријумфовао у проблемском шаху док је у овој
категорији Ања Симић освојила друго место.
У стандардном шаху Илија Станојевић и Филип Здравковић
освојили су прво, односно треће место.
У питању се деца која похађају нишке основне школе и један
гимназијалац, а
која представљају будућност града у овој
древној спортској дисциплини.

ПОСЛЕ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА НА НИШКИ
АЕРОДРОМ
СЛЕТЕО
100
000.ПУТНИК
Нишлија Нинослав Миленковић слетео је јутрос, као 100 000.
путник, на нишки аеродром Константин Велики. Њега је на

аеродрому сачекала делегација Града Ниша на челу са
градоначелником Дарком Булатовићем и директором нишког
аеродрома Владицом Ђурђановићем. „За Ниш и за развој нишког
аеродрома ово је значајан дан јер после само четири месеца
нишки аеродром
бележи 100 000 превезених путника, што је
рекорд у односу на прошлу годину када само на 100 000. путника
чекали до краја 2016.“, поручио је градоначелник. Он је
истакао да се реконструкција аеродромске зграде приводи крају
и да ће он засијати до краја маја месеца. Уколико све буде
текло по плану, наредне године очекују нас бројне новине на
аеродрому Константин Велики. Ми смо, заједно са Владом
Републике Србије показали да нам је јако стало да се ваздушни
саобраћај у овом делу Србије развија и унапређује и оволико
интересовање путника, како из Ниша, тако и из окружења,
потврђује да перспективе итекако има, истакао је овом приликом
градоначелник Булатовић. Нинослав Миленковић, који је иначе
долетео из Дортмунда, каже да је редован путник нишког
аеродрома јер му породица живи у Немачкој и да лети сваке
недеље. Он је нагласио да му успостављање редобне линије
између Ниша и овог немачког града пуно значи јер му је сада
одлазак код породице много једноставнији.

Сајам социјалних услуга
Државни секретар у Министарству за рад и социјална питања
Владимир Илић отворио је у Нишу Сајам социјалних услуга који
има задатак да укаже на то на који начин велики број људи,
али и организација учествује у процесу који је веома важан за
сваку локалну заједницу, а то је правилно функционисање
система социјалне заштите која се не може уско посматрати само
као пружање основних услуга лицима која су без елементарних
услова за живот.

Отварању је присуствовао и градоначелник Ниша Дарко Булатовић,
а у име Града Ниша присутнима се обратио председник Скупштине
мр Раде Рајковић.
Град Ниш се у оквиру својих ингеренција труди да велику пажњу
посвети систему социјалне заштите и у том смислу опредељује
значајна средства из буџета за област социјалне заштите и то
је један од показатеља да је за овај град солидарност и
пружање подршке онима којима је потребна веома битан елемент
функционисања локалне заједнице.
На сајму ће се представити Установе социјалне заштите у којима
се на смештају налази велики број корисника. Такође приустна
су и Удружења грађана која пружају услуге социјалне заштите
различитим корисничким групама (деци, младима, жртвама насиља,
трговине људима, старима итд).

Интензивирани
радови
санацији ударних рупа

на

У улици Ивана Милутиновића почело је асфалтирање ударних рупа.
После неколико дана паузе због празника и временских прилика
почела је санација ударних рупа на неколико фреквентних
локација у граду.
Градски већник Милош Милошевић обишао је радове и најавио да
ће се у оквиру програма редовног одржавања у предстојећем
периоду радити пуном паром у улицама где је постојао проблем
са оштећењима и рупама на коловозу.
Саобраћај у улици Ивана Милутиновића није обустављен током
поправке коловоза и одвија се без већих задражавања.

Ово је веома битан путни правац који повезује неколико великих
села са градом, а до сада су возачи имали доста непријатности
на самом улазу у улицу због великих ударних рупа.
Данас су истовремено почели и радови на санацији делова
коловоза у Романијској улици као и улици Марина Држића и на
Габровачком путу.

Пријем за ученике из Санкт
Петербурга
Правно – пословна школа ових дана
професора из Санкт Петербурга.

домаћин је руских ученика и

Током боравка у Нишу гости из Русије учествоваће у неколико
акција, али и обилазити историјске споменике и природне
знаменитости овог краја.
У Градској кући за госте из Русије приређен је пријем, а
ученике је примио заменик градоначелника проф. др Милош
Банђур.
Током разговора ученици из древног руског града истакли су да
се пријатно осећају у Нишу и да је посебно изражено
гостопримство на сваком кораку.
Сарадња Правно – пословне школе из Ниша
и школе из Санкт
Петербурга траје већ неколико година, а током оваквих сусрета
поред дружења, ученици имају прилику да размене искуства и
међусобно се упознају са културом и традицијом два пријатељска
народа.

ГРАД НИШ И ВОЈНА БОЛНИЦА НА
ЗАЈЕДНИЧКИМ ЗАДАЦИМА
Председник Скупштине Града Ниша Раде Рајковић, градски већник
задужен за здравство др Саша Живић и председник ГО Медијана
Милан Крстић посетили су током јучерашњег дана Војну болницу
Ниш и одржали радни састанак са заступником управника Војне
болнице пуковником др Јовицом Станојковићем и његовим
сарадницима.
На састанку је било речи о будућим видовима сарадње између
локалне самоуправе и Војне болнице, као и заједничка припрема
обележавања јубиларне 140. године од ослобођења Ниша од Турака
и исто толико година од оснивања Војне болнице.
Војна болница, као један од симбола града Ниша, свакодневно
унапређује своју делатност и данас представља значајну
организациону јединицу Управе за војно здравство Министарства
одбране, успешно пружајући услуге здравствене заштите на
примарном, секундарном и делом терцијалном нивоу. На годишњем
нивоу, у ВБ Ниш обави се око 5000 хоспитализација, више од 300
000 прегледа, 25 000 дијагностичких и терапијских процедура и
око 1500 операција. Такође, Војна болница учествује и у
Мултинационалним мировним операцијама под окриљем Уједињених
нација.
На састанку је истакнуто да, иако суочени са кадровским и
финансијским проблемима, потешкоћама у техничком и
инфраструктурном одржавању и занављању медицинске опреме,
свакодневно улажу додатне напоре у унапређење квалитета
пружања здравствених услуга, како војним осигураницима, тако
и грађанима Ниша и нишавског округа.
Председник Скупштине Града је истакао да су локална самоуправа

и Војна болница партнери на истом задатку и да је Град спреман
да сарадњу унапреди како би здравствене услуге Војне болнице
биле доступније и ближе нашим суграђанима. Изражена је нада да
ће до краја године бити успостављен јединствен информациони
систем који ће помоћи у ажурирању и прерасподели листа чекања
пацијената.

У СКУПШТИНИ ГРАДА НАЈАВЉЕНО
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И САЈАМ
СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА
Државни секретари Министарства за рад, запошљавање, социјална
и борачка питања – Ненад Иванишевић и Владимир Илић, јуче су у
Скупштини Града, током састанка са председником Радетом
Рајковићем, најавили финансирање неколико пројеката за чију
реализацију ће град Ниш добити око 200.000 евра кроз програм
Немачке развојне банке. Реч је о пројектима који се тичу, пре
свега, социјалне заштите и проблема Рома, у чему је
посредовало поменуто Министарство.
Осим тога, председник Скупштине Града је, заједно са државним
секретарима, најавио Сајам услуга социјалне заштите, који ће
бити одржан 4. маја, по први пут у Нишу. Циљ овог Сајма, који
организује Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, биће унапређење свести о важности услуга
социјалне заштите и промоција институција грађанског активизма
и волонтеризма. Ово ће бити јединствена прилика за умрежавање
представника јавних и приватних установа у систему социјалне
заштите, са идејом бољег информисања грађана о правима и
врстама услуга у домену социјалне заштите.

