Пријем
за
новог
Бугарске у Нишу

конзула

Градоначелник Ниша проф .др Зоран Перишић примио је данас у
Градској кући новог бугарског конзула у Нишу Едвина Сугарева.

милиона динара
Радови су планирани Програмом уређивања грађевинског земљишта
за 2016.годину. Трг Патријарха Павла У току су радови на
извођењу радова на уређењу Трга Патријарха Павла у Нишу. У
склопу радова биће скинута комплетна постојећа конструкција и
постављене бетонске плоче типа „Ројал“ четвртасте на површини
од око 3000 метара квадратних.
Бетонске плоче ће бити постављене у белој, бордо и црној боји,
како би се што природније уклопиле у постојећи амбијент.
Бетонске жардињере и даље остају са постојећим зеленилом.
Вредност радова на уређењу Трга Патријарха Павла је око 7,5
милиона динара.
Радови су планирани Програмом уређивања грађевинског земљишта
за 2016.годину. Изувођач радова је предузеће „Архибет“ ДОО из
Ниша. Рок за завршетак радова је 60 радних дана.

Субвенције за боравак деце у
приватним вртићима
Град Ниш потписао је са власницима приватних вртића који
испуњавају услове , уговоре о субвенционисању боравка деце у
приватним вртићима.
Субвенционисање дела трошкова боравка деце у предшколској
установи чији је оснивач друго правно или физичко лице врши се
на основу Одлуке о накнади дела трошкова боравка деце у
предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко
лице.
У циљу реализације ове Одлуке потписан је Уговор између Града
Ниша и приватних предшколских установа „Меда“, „Маза“ и
„Дечији кутак“, којим се ближе регулишу међусобна права и
обавезе.У овај програм планира се и накнадно укључење приватне
предшколске установе „Сунце“.
За радну 2015/2016 годину у буџету Града Ниша за ове намене

боравка око 270 детета.Право ће се признавати родитељима на
основу поднетог захтева уколико су испуњени услови предвиђени
поменутом Олуком.
Услови за остваривање права дефинисани су уговором и осим
стандардних личних података
важно је рећи даће моћи да
конкуришу они родитељи чији укупни приходи породице остварени
у месецу децембру 2015.године нису већи од 30.000 динара по
члану породице.
Захтеви за остваривање права подносиће се у Управи за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту.

