Унутрашњи дијалог о Косову и
Метохији
У Нишу је
одржан округли сто градова и општина „Унутрашњи
дијалог о Косову и Метохији“.
Душанка Голубовић, председница Скго и градоначелница Сомбора
је нагалсила да је „скуп организован са жељом да се покрене
дијалог о томе како да знања и искуства градова и општина
поделимо са општинама са КиМ“.
Округлом столу су присуствовали и министар државне управе и
локалне самоуправе Бранко Ружић и директор Канцеларије за
Косово и Метохију Марко Ђурић.
У име Града Ниша присутне је поздравио градоначелник Дарко
Булатовић.
По десет општина из централне Србије узеће под бригу и заштиту

покушало да побегне 147 затвореника, а у томе је успело 105.
После полагања венаца и црквеног опела у спомен-комплексу,
градоначелник Ниша Дарко Булатовић казао је у говору да је
логор на Црвеном крсту опомена која показује шта се дешава
када рат победи човека уместо да човек победи рат.
Преживели логораш Владимир Јовановић казао је да су у нишком
логору биле заточене жене, деца и одрасли свих националности,
а повремено и странци.
Помену су присуствовали и представници Војске Србије,
полиције, борачких организација, Српско-руског хуманитарног
центра и грађани.
У обележавање годишњице пробоја логора на Црвеном крсту
традиционално су се укључили и нишки извиђачи, који су
организовали “Марш трагом логораша” стазама крај Ниша којима
су се заточеници кретали након бекства из логора.
Логор на Црвеном крсту Немци су формирали 1941. године. Ту је
током Другог светског рата било заточено више од 30.000 људи,
док је више од 10.000 одведено из логора и стрељано на брду
Бубњу.
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МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТУКТУРЕ ЗА

НИШ
Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и

ТУРИЗАМ У НИШУ У 2017.
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Исказано гостропримство је највећа предност туризма нашег
града !р

У ПУТЕВЕ У НИШУ УЛОЖЕНО ПОЛА
МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА
Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, изјавила је данас
у Нишу да је у реконструкцију и рехабилитацију путева у Нишу
Влада, преко ЈП “Путеви Србије”, за четири године уложила
близу 500 милиона динара, а у целом Нишавском округу близу две
милијарде динара, рачунајући и радове планиране у 2018.
години.

Михајловићева је у оквиру посете Нишу данас, у пратњи
градоначелника Дарка Булатовића, обишла радове на
реконструкцији Булевара Цара Константина Р
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буџет града , као град победник И добијају бесплатно бину

данас са председником Европске инвестиционе банке Дариом
Сканапјеком о текућим и новим инфраструктурним пројектима који
се реализују уз подршку ЕИБ-а. Састанку, одржаном у Влади
Републике Србије, присуствовао је и Градоначелник Ниша Дарко
Булатовић.

Потпредседница Михајловић на састанку је захвалила Сканапјеку

НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И
ИЗГРАДЊИ
Поштовани,
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре вас
позива на учешће на скупу који ће се, у склопу јавне расправе
оНацрту закона о о изменама и допунама Закона о планирању и
изградњи, одржати у Нишу, 2. фебруара 2018. године, у термину
од 11:00 до 14:00 часова у сали Скупштине града Ниша, улица
Николе Пашића 24.
Текст Нацрта закона је доступан на интернет страници
Министарства
грађевинарства,
саобраћаја
и
инфраструктуреwww.mgsi.gov.rs као и на порталу е-управе.
Доношење овог закона је условљено потребом да се отклоне
одређени недостаци који су уочени у досадашњој пракси
спровођења Закона о планирању и изградњи, као и да се побољша
ефикасност издавања електронских аката за грађење.
Да би се ови циљеви остварили, потребно је размотрити
предложена решења и прибавити предлоге за унапређење Нацрта од
стране надлежних државних органа и других заинтересованих
актера. У ту сврху је предвиђено да јавна расправа траје до 6.
фебруара 2017. године.
Примедбе, предлози и сугестије, достављају се Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, путем електронске
поште на имејл адресе: dejan.carapic@mgsi.gov.rs или поштом на
адресу
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја
и
инфраструктуре, са назнаком „Јавна расправа о Нацрту закона о
изменама и допунама закона о планирању и изградњи“, 11000
Београд, улица Немањина 22-26.

Такође, обавештавамо вас да је Нацрт закона о изменама и
допунама Закона о планирању и изградњи, објављени на званичном
сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
којим
се
може
приступити
путем
линка:

превазиђете себе. Константан и марљив рад једини је начин да
се дође до резултата који ће трајати, а ви сте већ, добрим
делом, показали да можете мењати свет око себе“, рекао је
градоначелник Дарко Булатовић.
Најбољи студенти за 2017. годину су :
1.Марија Кондић, Грађевинско-архитектонски факултет
2.Јелена Тодоровић, Економски факултет
3.Анђела Антић, Електронски факултет
4.Дуња Милић, Машински факултет
5.Наталија Недељковић, Правни факултет
6.Милица Милуновић, Природно-математички факултет
7.Снежана Ђорђевић, Технолошки факултет
8.Анђела Протић, Педагошки факултет
9.Милица Бараћ, Факултет заштите на раду
10.Марија Антуновић, Факултет уметности
11.Сара Божић, Факултет спорта и физичког васпитања

4.Милица Мартиновић, Медицински факултет
5.Марија Топаловић, Медицински факултет
6.Мина Цветковић, Медицински факултет
7.Соња Јанковић, Медицински факултет
8.Миљан Петровић, Електронски факултет
9.Невена Радосављевић, Електронски факултет
10.Лазар Љубеновић, Електронски факултет
11.Јован Милојковић, Електронски факултет

и њиховим наставницима.
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