Честитка поводом Међународног
дана младих
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић поводом Међународног
дана младих упутио је младима честитку.
“Имам утисак да је сваки дан у години, дан младих, јер
младост је наша покретачка снага, пуна енергије, оптимизма и

волонтерског тима шаљу поруку о значају рекреације, физичког
васпитања и стицања здравих стилова живота код младих. Али и
поруку надлежнима да треба више пажње да посвете младима. Ове
године Ниш је вратио програм “Прва шанса” и само на тај начин
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Град Ниш се прикључио обележавању дана младих организацијом
манифестације “Игре на води, млади без граница” која је
одржана на базену “Чаир”.

У Србији се дан Младих обележава од 2007. године када је и
основано Министарство омладине и спорта.

Подела уговора пројеката за
младе

Заменик Градоначелника Љубивоје Славковић и ресорни већник за
омладину и спорт Милан Пешић уручили су уговоре о суфинасирању
и финансирању пројекта за младе. Ове, као и претходних година,
издвојено је 3 милиона динара за суфинансирање пројеката за

Ове године је на конкурс за суфинансирање пројеката за младе
пријављено њих 46 што је нешто више него претходне две године.
Ипак средства за реализацију добило је 18 пројеката који ће се
углавном бавити различитим темама.
Комисија за одабир пројеката, коју чине представници
невладиног сектора и локалне самоуправе, није имала лак
задатак ни ове године.
Пројекти који ће добити средства биће реализовани током
наредна три месеца.

Главни пројекат санације,
рекултивације и затварања
сегмента С4 депоније “Бубањ”

Заменик градончелника Љубивоје Славковић, са диреткором ЈКП
“Медиана” Братиславом Вучковићем и ресорним начелницима обишли
су градску депонију “Бубањ”. На депонији “Бубањ” почела је
санација поља С4, што ће омогућити одлагање отпада на том
простору у наредне две године и створити визуелно лепшу
границу према гробљу. За две године Ниш ће добити регионалну
депонију “Келеш”, која ће трајно решити проблем са одлагањем
отпада у Нишу, рекао је том приликом заменик градоначелника
Ниша Љубивоје Славковић. Дефинисање санације, затварања и
рекултивације сегмента С4 градске депоније “Бубањ” на начин
који је у сагласности са домаћом регулативом и правилима
струке. Решење санације сегмента С4 обухвата и решење даљег
одлагања отпада у краћем временском периоду (минимално две
године), који је заправо прелазни период до почетка

Вредност уговорених радова за Фаза I је 60.000.000,00 динара а
извођач радова је “MILLENNIUM TEАM” доо Београд.
Вршење стручног надзора поверено је ЈП Дирекцијa за изградњу
града Ниша.

Изјава Градоначелника поводом
годишњице “Олује”
“Свако страдање и уништавање људског рода, мора да нам
пробуди саосећање и жељу да помогнемо. У нашем граду тренуто
живи око 2000 избеглих и прогнаних лица током ратова на
просторима бивше СФРЈ.
Град Ниш, у циљу крајње интеграције прогнаних са простора
бивших република СФРЈ, предузео је и предузимаће све
неопходне активности и учиниће све напоре, пре свега у циљу
њихове стамбене и економске интеграције. Према Локалном
акционом плану за помоћ избеглим лицима, који је усвојила
Скупштина Града Ниша 2013. године, предвиђена је изградња 200
станова, 160 монтажних кућа, откуп 40 сеоских домаћинстава,
помоћ у пакетима грађевинског материјала. Опредељена је
локација за изградњу 55 станова у несељу Бранко Бјеговић,
који ће бити финансирана из Регионалног стамбеног пројекта.
Од 2014. године пружа се једнократна новчана помоћ, као и
помоћ у пакетима огрева социјално угроженим лицима из
наведене популације. У протеклим годинама мислили смо и о
економском оснаживању прогнаних људи путем пројеката који
подстичу и помажу самозапошљавање и запошљавање. Град Ниш ће
и на даље констатно пружати помоћ у складу са својим
могућностима”,

каже се у саопштењу Градоначелника Ниша проф. Др Зорана
Перишића.
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