најближег лекара потраже у Новом селу.Амбуланта је опремљена
пријемним одељењем са чекаоницом ,делом за интервенције и
лекарском ординацијом.
Амбуланту је отворио градоначелник Ниша проф .др Зоран Перишић
заједно са председником ГО Палилула Бобаном Џунићем и
директором Дома здравља др Милорадом Јерканом.
Радове су делом платили сами мештани из самодоприноса, а делом
су финансирани из буџета општине Палилула. Чокот има око има
1.800 житеља, а очекује се да ће лекари у амбуланти отворити
око 1.000 картона.

Реконструкција улица
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић обишао је радове у
улици Бубањских хероја и на потезу од Нишке бање ка насељу
никола Тесла.
У току су радови на реконструкцији коловоза и тротоара у Улици
Бубањски хероји, ГО Палилула.Радови обухватају комплетно
рушење коловоза и тротоара са израдом нових слојева шљунка,
тампона , два слоја асфалта и нових ивичњака.
Улица је дужине 567 метара, а ширине 6 метара.Почели су радови
на пресвлачењу Булевара св.цара Константина од Нишке Бање до
Насеља Никола Тесла (раскрсница за скретање за Гаџин Хан).
Укупна дужина деонице је 1320 метара, ширине 12 метара, и
разделни појас.Осим пресвлачења постојећег коловоза на
Булевару св.цара Константина,биће изграђене пешачка и
бициклистичка стаза ширине по 3 метра са леве стране Булевара
гледајући из правца Ниша.

Отворен Међународни
образовања

сајам

МОЈА КАРИЈЕРА – МОЈ ИЗБОР, назив је сајма образовања где ће
будући академци имати прилику да се упознају са понудом преко
40 високих школа и најуспешнијих приватних и државних
факултета из Ниша, Србије и иностранства.Градоначелник Ниша
проф.др Зоран Перишић отварајући сајам поручио је будућим
академцима да је знање једина инвестиција која је увек
исплатива и да верује да ће одабрати праву професију у
будућности.
У оквиру дешавања на Сајму у посебном простору, биће
организована пратећа дешавања – бесплатне креативне радионице,
презентације факултета, промоције књига, а сајам ће пратити
округли столови и трибине различитих тематика.
Оно што је новина на овом Сајму
агенције које се баве
едукацијом из области учења страних језика, школе рачунара,
социјалних вештина, техника преговарања,
неформалног
образовања, презентоваће свој рад И своје потенцијале.
Посебно је важно да су бројне средње школе из Ниша и региона
организовале посету овом сајму како би се средњошколци
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Државна секретарка у Министарству пољопривреде Стана Божовић
окарктерисла је овај пројекат као велики корак за Град Ниш у
погледу решавања проблема отпадних вода и одала признање
градоначелнику Ниша и његовим сарадницима на посвећености овом
пројекту.Госпођа Божовић је нагласила да ће и ресорно
министартво и Влада Републике Србије дати пуну подршку
реализацији овог пројекта.

Отворен кутак за родитеље и
децу
У оквиру пројекта подршка одговорном родитељству данас је
отворен простор за дружење деце и родитеља у контролисаним
условима како би се поново успоставило поверење и контакт
између родитеља и деце- “Кутак за мене маму и тату “Ово је
адекватан простор који задовољава потребе деце и ствара
подржавајући амбијент у ситуацији када се дете суочава са
новонасталом ситуацијом прекида заједнице живота његових
родитеља.
Простор Центра за социјални рад у Нишу у коме се реализују
виђења у контролисаним условима не задовољава потребе деце.
Шта више, овај простор изазива код деце и додатну
трауматизацију, с обзиром да се налази у службеним
просторијама Центра за социјални рад у којем су и друге службе
Центра са којима дете долази у контакт током поступку развода
родитеља. Проблем додатно компликује и однос родитеља према
Центру за социјални рад који из позиције органа старатељства

Отворена нова фабрика у Нишу
У кругу нишке Електронске индустрије министар привреде Жељко
Сертић отворио је нову фабрику лед расвете – „Енсон лед”. У
фабрику је уложено 3,2 милиона евра мешовитог српско
словеначког капитала. Тренутно запошљава педесетак радника, а
до краја треће године ту би требало да ради 550
људи.Инвестиција је мешовита домаћа и страна. Око 3,2 милиона
је већ инвестирано, планира се још отприлике толико, каже
један од власника фабрике “Енсон лед” Саша Рајковић.
Енсон лед раднициМинистар Сертић је са власницима разговарао о
томе како држава може да помогне развој фабрике.
Све оно што важи за директне стране инвестиције важи и за

градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић .
Виз Ер је почео да лети са аеродрома у Нишу јуна 2015. и са
новом линијом од Ниша до Дортмунда је увећао своју понуду са

