Бесповратна средства за нишке

За мере „Унапређење конкурентности фирми које користе услуге
Start up центра и Coworking простора“ и „Унапређење сарадње
привреде и научно-образовних институција“укупно 10 субјеката
добило је средства на основу програма развоја.

ЗАВРШЕНА
РЕКОНСТРУКЦИЈА
ГЛАВНЕ
УЛИЦЕ
У
ГОРЊЕМ
МЕЂУРОВУ
Радови на реконструкцији главне улице у Горњем Међурову
су завршени.
Градоначелник Дарко Булатовић обишао је, са сарадницима
завршне радове на асфалтирању ове важне саобраћајнице.
Он је истакао да је изузетно задовољан јер је улица
завршена у најкраћем могућем року, и да је ово почетак
комуналног уређења овог насеља после дугог низа година без
икаквих улагања.
Радови на реконструкцији деонице дуге око 400 а широке
5,5 метара, која је и била најтеже оштећена, отпочели су 1.

су овакви радови извођени у 15. веку.
“Све оно што се радило у последњих 14 година од страдања
Манастира од пожара до данас, радило се а да се притом нисмо
хвалили. То нису само људи из Ниша већ из целог Нишавског
округа. Посебно ми је драго што се на овај начин крунише
сарадња регије Волви и Нишавског управног округа, започета пре
седам месеци, обиласком ове регије и обиласком метоха
Хиландара”, рекла је Драгана Сотировски начелница Нишавског
управног округа захваливши се гостима из Хиландара који су у
данима поста дошли у Ниш да изразе своју захвалност.
Како је речено, до сада је обновљено више од половине
комплекса који је био захваћен великим пожаром. Нишлије и
фирме овог округа последњих година ангажовани су махом на
обнови и изградњи електроенергетског система.

ПРИЈЕМ
ЗА
СТУДЕНТЕ
И
ПРОФЕСОРЕ ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ
У Градској кући одржан је пријем за професоре и

окупља најбоље музичаре на хармоници на свету, када је
класична музика у питању.
Ради о талентованим и вредним
људима, који су уложили много рада, вежбе и припрема, што се
на крају и доказало овим великим успехом, на чему им искрено,
у име града, честитам”, рекао је Милош Банђур.
Иначе, екипу нишког Факултета уметности чинила су
три професора и три студента. Предводио их је најмлађи доцент
у историји Универзитета у Нишу, Никола Пековић који је са
колегама Андријом Минчићем и Николом Цветковићем освојио
злато, као и студенткиња Дејана Радановић. Велики успех
заокружила су и преостала два студента, који су се из
Викторије у Канади вратили са освојеним другим и трећим местом
на Светском трофеју акордеониста, што ће свима, како су рекли,
представљати огроман подстрек за наставак студирања и рада.

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање
предлога за доделу највишег
јавног признања Града Ниша
Награде ”11. ЈАНУАР”
Награда ”11. ЈАНУАР” је највише признање Града Ниша које се
додељује за изузетна достигнућа која чине допринос афирмацији
Града у привредним, друштвеним и другим областима значајним за
Град Ниш.
Награда се састоји од дипломе, статуете ”Ослободиоцима Града
Ниша” и новчаног износа и може се доделити појединцу или

Предлог за доделу Награде ”11. ЈАНУАР” може поднети сваки
грађанин или правно лице. Предлог се подноси у писаној форми,
са образложењем достигнућа које се предлаже за Награду. Уз
предлог се прилаже и документација (радна биографија
кандидата, два примерка публикованог дела, каталога, ЦД или
ДВД, планови, пројекти или одговарајућа документација ако по
природи ствари дело није могуће доставити, критике, стручна
мишљења и сл.). Приложена документација се након одлучивања не
враћа предлагачу.
Предлози се могу доставити од 01.12.2018. године до
15.12.2018. године, на адресу: Скупштина Града Ниша, Секретару
Скупштине Града, са назнаком ”За Комисију за награде Града
Ниша”, улица Николе Пашића број 24, или у електронској форми
на e-mail: komisije.sg@gu.ni.rs
Неблаговремени и непотпуни предлози неће се разматрати.
СКУПШТИНА ГРАДА НИША – КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ ГРАДА НИША
П р е д с е д н и к
Мр Раде Рајковић

Додељене потврде учесницима
програма У-НИ пракса 2018.
Представници Града и Универзитета у Нишу уручили су студентима
данас у Великој сали Универзитета у Нишу потврде о обављеној
радној пракси. Пракса је трајала месец дана, током новембра
2018. године, без накнаде, у јавним предузећима, Градској
управи и службама, установама културе и спорта и градским
општинама.

У-НИ пракса 2018.

На свечаности, у присуству великог броја званица, представниka

ГРАДОНАЧЕЛНИК РАЗГОВАРАО
ЖИТЕЉИМА ДУРЛАНА

СА

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић разговарао је са житељима
у Књажевачкој улици. Повод за овај сусрет била је намера
коначног решења за Буџет Града Ниша за 2019. годину који би
проблема грађана.
наредну годину бити неупоредиво више средстава за програм
Градоначелника да се у што широј јавној расправи дође до
спроведеног програма штедње и измиривања дуговања из ранијег
финансијски стабилан и може да планира развој ослањајући се на
био случај.
пракса да се не гради ништа пре него што се реше имовинско
пре свега, на изградњу улица и тротоара и уређење водоводне и

Дурлана и околних насеља у сали месне канцеларије Моша Пијаде

центра Градске управе у Нишу, ул. Николе Пашића бр. 24.
”Наш примарни циљ је да у јавном и транспарентном поступку
сагледамо потребе органа и служби Града Ниша, као и заједничке
потребе грађана Ниша и припремимо документ о буџету уз
адекватно учешће грађана, организација цивилног друштва и
медија”, поручио је Градоначелник Булатовић.

Обележен
Дан
инвалидитетом

особа

са

Поводом националног Дана особа са инвалидитетом у Градској
кући је одржана свечана седница Савета за рад са особама са
инвалидитетом којој је присуствовао и градоначелник Ниша Дарко
Булатовић.
Ове године удружења особа са инвалидитетом функционишу
финансијски стабилније и могу да реализују своје програме без
већих потешкоћа.
Градоначелник је најавио
издавајање још додатних милион
динара из буџета з㰰⁔眠䕔ੱ‰⸰ㄸ㈨ ⤠䕔ੱ㵁твЭㄸ㈨ ⤠䕔ੱ удружвић.

Пријем за амбасадора Данске
Амбасадор Данске у Србији, Њ.Е. Андерс Хоугор, састао се данас
у Градској кући са градоначелником Ниша Дарком Булатовићем и
његовим замеником проф.др Милошем Банђуром.
Током сусрета било је речи о пре свега привредној сарадњи
града и ове скандинавске земље.У Нишу већ послују Данске
компаније ,а са делегацијом амбасаде састанку су приуствовали
и челници компаније Better collectivе,која послује у области
софтверске технологије.
“У граду већ функционише неколико данских компанија ,а ја сам
искористио прилику да упознам његову екселенцију са
потенцијалом нашег града у ИТ сектору и да упутим позив и
другим компанијама из ове земље да инвестирају овде”,рекао је
градоначелник.

