179. седница Градског већа
На 179. Седници Градског већа Града Ниша
усвојен је нови
Тарифни систем у јавном градском и приградском превозу путника
на територији Града Ниша.
Такоће је усвојено и Решење о утврђивању цена услуга превоза у

области е-трговине у земљи.
Организатор овог догађаја је компанија “Јоунифај” усмерена је
на развој информационо-комуникационих решења .
„Јоунифај“ тим се састоји од стручно
оријентисаних
професионалаца. Развој, подршка и маркетинг е-commerce
продавнице су основна делатност .
Компанија је основана 2007.јесу је је B㴄㸴㴄㠄堄0 Aвсу д.

Софија и Ниш заједно
Европском унијом

пред

Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић одазвао се позиву
градоначелнице Софије Јорданке Фандакове, коју је посетио са
делегацијом из Ниша коју су чинили већници Милан Пешић и
Михајло Здравковић. Тема посесете градоналечнице Софије ила
је унапређивање привредних односа Ниша и Софије. Током
званичне посете бугарској престоници, осим унапређења
екеномске сарадње разговари су вођени и о развоју туризма,
финансирању прекограничних пројеката, развоју инфраструктуре.
Непосредно пре састанка са градоначелницом Софије,
градоначелник се састао и са њеним замеником, Тодором
Чобановим. Он је нагласио да је Софија град који се последњих

положио градски већник Светозар Алексић.
Против-ваздушна одбрана тадашње Југословенске војске успела је
дан раније да обори један немачки авион типа месершмит, ипак
одлично опремљена нацистичка војна сила напала је поново Ниш
изјутра 8.априла 1941 године са око 40 авиона типа Штуке, које
су поред бацања бомби имале и систем сирена које су додатно
стварале панику код народа.
Током бомбардовања погинуло је око 400 људи , а највише
радника тадашње машинске индустрије, који су од раног јутра
били на послу.
На простору старог гробља налазе се спомен обележја
погинулима, на која се традиционално у знак пијетета према
жртвама полажу венци на дан бомбардовања 8.априла.

Пријем за ученике
пословне школе

Правно-

У Градској кући организован је пријем за ученике Правнопословне школе и њихове госте из Мађарске и Македоније.
Заменик градоначелника Љубивоје Славковић поздравио је ученике
и наставнике и указао на значај сарадње младих у региону
,посебно када је реч о образовању.
Правно-пословна школа Ниш је препознатљива по развијеној
међународној сарадњи и ове године је укључена у
пројекат,,Солидарност – усуди се и подели загрљај”.
У пројекат је школа укључена као победник на конкурсу АЦЕС
организације, који је расписан октобра 2014. године.

Светски дан Рома

Осмог априла у свету се обележава Светски дан Рома,који је
установљен
како би се скренула пажња јажЀ
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медицинске неге и палијативног збрињавања, један аутомобил за
потребе Службе поливалентне патронаже и један аутомобил за
потребе других служби. У питању су возила марке шкода фабија,
које Град Ниш поклања Дому здравља, чиме се још једном
потврђује да град брине о својим суграђанима и да куповином
аутомобила за потребе Дома здравља даје свој допринос
унапређењу квалитета пружених здравствених услуга. Прошлог
месеца захваљујући донацији Града, Дом здравља је добио нови
ултразвук и уређај за испитивање слуха.

Отворена подстаница
помоћи у Нишкој бањи

Хитне

У Нишкој бањи отворена испостава Хитне помоћи,која ће бити у
служби око 15000 људи који гравитирају на овом подручју
У Хитној помоћи кажу да чак иако су времена кризна, имају и
кадровске капацитете и довољно возила са нову подстаницу.
Чак и са 35 лекара мање, стижемо све да одрадимо како треба,
каже директор ове установе Славољуб Живадиновић.
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић, који је заједно за
директорима Дома здравља и Хитне помоћи пресекао врпцу на
новој амбуланти, каже да ниједно улагање у здравство није
скупо.И један људски живот да се спаси захваљујући овој
амбуланти оправдаће њено постојање, рекао је градоначелник
Перишић.

