У ДОМУ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ОТВОРЕНА
ИЗЛОЖБА „ДИЈАНИНА ДЕЦА“
Изложба у Дому Војске Србије „Дијанина деца“, говори о жени
која је из концентрационог логора Јасеновац током Другог
светског рата спасила од сигурне смрти више од 7 500 српских
дечака и девојчица. Изложбу је отворио командант Копнене
војске Србије генерал-потпуковник Милосав Симовић. Аутори

Признања лауреатима уручили су потпредседница Владе Србије и
министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана

ГРАДОНАЧЕЛНИК У ВУКМАНОВУ
БЕРБАТОВУ

И

Градоначелник Дарко Булатовић разговарао је са мештанима
Бербатова и Вукманова. Сусрету су, поред Градоначелника,
присуствовали и представници ЕПС, Градске општине Палилула,
Дирекције за изградњу града, ЈКП Наисус, ЈКП Медијана, ЈКП
Паркинг сервис и Секретаријата за пољопривреду.
Градоначелник је истакао да ће у Буџету за наредну годину бити
три пута више средстава за Програм изградње и комуналног
уређења и да ће то створити услове да се много више и ради на
обезбеђивању бољих услова за живот без обзира да ли је у
питању градско или приградско подручје.
Мештани су Градоначелника упознали са највећим проблемима, а
као горућа, у разговору су истакнута питања водоснабдевања,
електричне енергије, путне инфраструктуре, канализације, а
када је у питању Вукманово, и велика штета коју усевима наносе
дивље свиње, али и ловци који их лове.
Представници Електропривреде најавили су почетак радова на
замени стубова и проводника на 10 КВ далеководу од Габровца до
Вукманова, што би, када радови буду завршени, што се очекује
до краја летње сезоне, требало да овом селу, али и суседном
Бербатову омогући много стабилније и уредније снабдевање
електричном енергијом.

Поред тога, наглашена је и потреба за организованим одвозом
смећа из Вукманова и Бербатова, који још нису у систему ЈКП
Медијана, и почетак те активности планиран је за почетак
јесени.
Градоначелник Булатовић је рекао да ће слични састанци са
мештанима осталих сеоских и приградских насеља у Нишу бити
организовани и наредних недеља, како би се у припреми планова
и програма изградње за наредну буџетску годину у што већој
мери сагледале и реалне потребе грађана, и изнашла решења за
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пројекат који реализујемо са државом, поменуо бих и изградњу

У свечаном програму Видовданске академије учествовали су
чланови Црквено играчке и певачке дружине „Бранко“, фолклорног
ансамбла „Оро“ и Војног оркестра. Академији, у препуној
дворани Светосавског дома у Нишу, присуствовали су
представници града, Нишавског округа, свих градских општина,

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.
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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,

