Oдлука о избору корисника
стамбених јединица намењених
за социјално становање
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социјално становање у заштићеним условима, комисија за избор
корисника донела је одлуку о избору корисника
стамбених
јединица намењених за социјално становање, а на основу
конкурса који је објављен 7. августа 2017. године.
Утврђено је да су услове за давање на коришћење 9 стамбених
јединица
намењених за социјално становање
у заштићеним
условима укључујући и једну стамбену јединицу намењену за
породицу домаћина социјалног становања у заштићеним условима,
а на основу стручне обраде Центра за социјални рад испунила
следећа лица:
Вера Шаренац
Драгаш Душко
Сипић Татјана
Зеленкапић Бранко
Сипић Јадранко
Пандиловски Александар и
Вујанић Миливој
Одлука о решавању стамбених потреба

избеглица са листом

корисника
рангираних према првенству донета је на основу
испуњености услова и броја освојених бодова и биће објављена и
на огласним таблама Центра за социјални рад „Свети Сава“ у
Нишу и Комесаријата за избеглице, као и на официјелном сајту
Града Ниша.

Србији одобрено 5,5 милиона
евра
за
израду
техничке
документације за обилазну
пругу
око
Ниша
и
модернизацију
пруге
НишПрешево
Инвестициони оквир за Западни Балкан (WBIF) подржаће са укупно
5,5 милиона евра бесповратних средстава за израду пројектнотехничке документације за изградњу обилазне пруге око Ниша и
модернизацију пруге Ниш-Прешево-граница са Македонијом.
Одлуку о финансијској подршци припреми техничке документације
за ова два пројекта Управни одбор WBIF донеo је на предлог
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуру.
Од укупног износа, два милиона евра одобрено је израду
пројекта за грађевинску дозволу за једноколосечну обилазну
пругу око Ниша, као дела модернизације пруге на Коридору 10 од
Ниша до Димитровграда, док је 3,5 милиона евра опредељено за
израду идејног пројекта са студијом оправданости и студијом
процене утицаја на животну средину за модернизацију пруге на
Коридору 10, деоница Ниш-Прешево-граница са Македонијом,
наводи се у саопштењу Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре Србије.

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.

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ОСУДА НАСИЉА

:

НАЈОШТРИЈА

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић најоштрије осуђује
најновији чин насиља на нишким улицама и рањавање полицајца на
дужности и двојице грађана.
Полицајцу Милошу Милошевићу који је повређен приликом
интервенције и хапшења нападача, Градоначелник се захваљује на
несебичној храбрости и пожртвованости исказаној у вршењу своје
дужности, уз жељу за брз опоравак и што бржи повратак на
посао.
”Ниш је одувек био и биће безбедан град, како за све своје
грађане, тако и за госте који у Ниш долазе са свих страна
света, и овакви немили догађаји морају остати оно што заправо
и јесу, појединачни инциденти, а не појава. Град Ниш зато
пружа, и пружаће и убудуће, максимални допринос и свесрдну
подршку полицији и свим државним органима у борби против свих
видова насиља и криминала. Заједнички ћемо радити ка остварењу
општег циља, а то је да се сви грађани у Нишу осећају
безбедно, на било ком месту и у било које време”, поручује
Градоначелник Булатовић.

ЧЕСТИТКА ПОВОДОМ РАМАЗАНСКОГ
БАЈРАМА
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић честитао је свим верницима
исламске вероисповести велики празник Рамазански Бајрам са
жељом да га прославе у миру, радости и благостању.
”Рамазански Бајрам као празник хуманости и солидарности
обавезује на бригу о другима и подсећа на темељне људске

вредности пријатељства и подршке.
У духу традиције, поделите радост овог великог празника са
својом породицом, пријатељима и комшијама.
Нека Бајрамски дани учврсте веру и наду у бољу будућност и
напредак, и нека наступајући празник буде подстицај ширењу
толеранције, поверења и сарадње међу људима свих нација и
вероисповести.“, наводи се у честитки Градоначелника Ниша.

САОПШТЕЊЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ДАРКА БУЛАТОВИЋА
У последњих десетак дана, а после обележавања Градске славе
Светога Цара Константина и царице Јелене од 1. до 3.јуна, али
и после бројних манифестација пре и после тога, на адресу
градског руководства Ниша и грађана стигло је више званичних
реаговања, писама и честитки из наше земље и иностранства. Тим
поводом градоначелник Ниша Дарко Булатовић је изјавио:
Поштовани суграђани, са посебним задовољством преносим вама,
Нишлијама, поруке које су нам стигле из Грчке из Сереза града
са којим смо се управо пред саму нашу градску славу
побратимили, али и из Аустрије, Италије, Русије, Бугарске и
других земаља из којих је на стотине гостију боравило у нашем
Нишу у време традиционалног обележавања славе Светог цара
Константина и царице Јелене.
Све добијене поруке захвалности, све честитке које су нам
стигле од наших гостију, упућене су вама – грађанима Ниша – за
срдачан дочек, велико гостопримство и, како се скоро у сваком
писму истиче, за незабораве дане и пријатне тренутке проведене
у нашем граду у време обелажавања наше Градске славе.
Посебно наглашавам да осећам и са вама драги суграђани делим

изузетно задовољство после званичног писма градоначелника
руског града Курска, господина Николаја Ивановича Овчарова,
који је поред свега другог нагласио „да верује да је
учествовањем у догађајима поводом славе нашег града допринео
очувању историјске и културне традиције Ниша и још више
учврстио дубоку духовну и нераскидиву везу која постоји између
српског и руског народа“.
Господин Овчаров је, такође, истакао „да је Ниш данас
савремени град који се динамично развија и сигурно иде напред,
а да притом чува препознатљив дух православне културе“ посебно
наглашавајући „да историчари с правом Ниш зову „Царским
градом“- местом рођења цара Константина у време чије владавине
је пре више од 1.700 година хришћанство добило законито право
на постојање и даљи развој“.
На крају је градоначелник Курска написао, цитирам „да после
незаборавног догађаја у Нишу чврсто верује да ће се новим
импулсима за кративним рад и неисцрпном енергијом коју је имао
прилике да види код грађана Ниша, наш град још више и брже
развијати и постати права европска метропола“.
Велико и искрено задовољство и захвалност истичем и у своје,
али и у име свих вас поштовани суграђани, јер нам је ова
пријатељска и искрена порука стигла из Курска, града у Русији
познатог на свакој тачки планете Земље по историјској и
легендарној Курској бици током Другог светског рата у којој је
извојевана једна од највећих победа над фашизмом, рекао је
градоначелник Ниша Дарко Булатовић.

Честитка
градоначелника
Фудбалском клубу Раднички
Поводом великог и историјског успеха у шампионату Супер лиге
Србије у сезони 2017/2018.година и освајања високог трећег

места, којим је обезбеђен излазак на интернационалну фудбалску
сцену, односно пласман у квалификације за Лигу Европе,
градоначелник Ниша је у своје лично и у име чланова нишког
Градског већа, својих сарадника у кабинету и грађана Ниша
упутио искрене честитке Фудбалском клубу Раднички.
„Делим изузетно задовољство и честитам фудбалерима, стручном
штабу и руководству Радничког на изузетном успеху и
постигнутим резултатима у овој сезони и, посебно, на пласману
нашег клуба на европску фудбалску позорницу.
Овим успехом показали сте да је Ниш град спорта и фудбала, да
су потенцијали и домети нишких спортских колектива и
организација, свакако и спортиста много већи.
Подсетили сте овим великим успехом на све године плодног рада
и деловања на плану стварања, васпитања и одгајања квалитетних
и талентованих генерација спортиста у прошлости, на
незаборавну 1962.годину и први и историјски пласман Радничког
у Прву савезну лигу. Подсетили сте још више на генерације
квалитетног тима са Чаира крајем седамдесетих и почетком
осамдесетих година прошлог века, када је Раднички неколико
узастопних година успешно престављао нашу земљу у Купу УЕФА.
Ти резултати на међународној сцени без икакве сумње су и наш
град на најбољи начин промовисали у Европи и свету. Подсетили
сте и на бројне појединце и врхунске фудбалере и голмане –
чланове нашег клуба, који су у прошлости носили дрес са
државним грбом као репрезентативци наше земље.
Ваш успех овог пролећа биће исписан златним словима у богатој
историји Фудбалског куба Раднички, основаног пре девет и по
деценија, далеке 1923.године.
Честитам истовремено и армији навијача Радничког и грађанима
Ниша, који су уз клуб били и у часовима великог славља поводом
најновијег успеха, али и у периоду када се наш градски клуб
борио са великим проблемима и буквално за свој опстанак.
Успех Радничког, нашег „Реала са Нишаве“ је успех свих у

клубу, али и града и свих Нишлија. Из тог разлога, уз ове
честитке упућујем вам искрене жеље и своја чврста веровања и
убеђења да ће Раднички и у европској конкуренцији показати
своје вредности, квалитет и витештво које су увек красиле и
овај клуб и уопште нишки спорт.
Град Ниш, који је у прошлости увек био уз свој клуб наставиће
да помаже рад и активности овог спортског колектива, као и
остале успешне клубове и спортске организације, наравно у
границама својих могућности, уз веровање да ће та и таква
помоћ значајно допринети још бољим резултатима и још
успешнијег спорта у Нишу.
18.маја 2018.године
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ
Ниш, 14.05.2018.
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Кабинету градоначелника Ниша, Дарка Булатовића,
Министарство државне управе и локалне самоуправе проследило
је Закључак Владине комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава, којим је, на електронској седници одржаној
27.априла, дата сагласност ЈП за аеродромске услуге „Аеродром
Ниш“ за ангажовање 35 лица на одређено време, због повећаног
обима посла. На овај начин, 35 радника добило је продужетак
уговора до 31.августа ове године.

Град Ниш и Република Србија улажу огромне напоре како би
се створили потенцијали за још интензивнији развој нишке
ваздушне луке. Да је управо тако потврђује и нова Одлука о
максималном броју запослених у јавним предузећима и установама
коју је Градско веће усвојило крајем прошле године, али и нови
Правилник о систематизацији радних места у ЈП Аеродром,
усвојен на седници Градског већа прошле недеље, чиме је уважен
оправдани захтев овог ЈП да се трајно реши статус запослених.

