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Поводом оележавања 1. септемра – Дана младих Града Ниша,
Канцеларија за младе Града Ниша позива све заинтересоване у
четвртак, 1. септемра 2016. године у периоду од 12 до 14 сати

отворени за све сугестије грађана и у периоду после тога.“
„Грађани који су до сада долазили на пријем у Градској кући
имали су примедбе техничке природе које су углавном оправдане
и на које ће Дирекција одговорити позитивно у складу са својим
овлашћењима.
Град је успео да издвајања за градски превоз драстично смањи
са неких 600 милиона на 30 милона динара, а позитивна ствар је
и то да Дирекција за јавни превоз сада нема дуговања према
превозницима и да ово предузеће сада послује стабилно“ рекао
је Војиновић.
Из Дирекција за јавни градски превоз упућен је позив свим
ученицима који нису заменили старе легитимације за превоз да
то учине што пре .

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ
Поводом реаговања у медијима у вези са наводно недовољном

је за већину других клубова недостижан сан.
Гледајући структуру буџетских средстава, очито је да огроман
део потиче од стимулативних средстава, а само незнатни део од
Комисије за спорт, што указује
да је Град итекако уважио
интересе клуба.
Очекујемо од свих релевантних друштвено одговорних субјеката у
области спорта да покажу елементарно разумевање да Град има
много неизмирених обавеза према других спортским клубовима и
да није циљ да се подржи само један спортски клуб, већ да се
пружи потребна помоћ и другим спортским удружењима кроз које
наши млади суграђани стичу здраве амбиције, такмичарски дух и
промовишу најздравије вредности које проистичу из захтевног
рада у разноврсним спортским дисциплинама.
Град ће подржати спортске клубове у финансијском и сваком
другом смислу, у оквиру могућег, односно у размерама које
дозвољава обим средстава у буџету.
Политика давања обећања без покрића неће бити политика овог
градског руководства, без обзира на покушај вршења притиска на
Град, на крајње некоректан начин.
Дакле, подржавамо спорт и младе спортисте, а не појединачне
клубове са амбицијом да буду у повлашћеном положају у односу
на друге.

ОБАВЕШТЕЊЕ 30. АВГУСТ 2016
У сусрет Дану младих Града Ниша, Канцеларија за младе Града
Ниша спроводи различите активности. У уторак 30. августа,
планиране су активности у сарадњи са Психолошким
саветовалиштем за студенте и Удружењем грађана за развој
социјалне и оразовне инклузије „Другачији заједно“.

У уторак, 30. августа 2016.

установу.
Од почетка ове године до данас, помоћ и смештај у нишкој
Сигурној кући затражиле су 43 жене, што је више него током

НИС у локалну заједницу улаже
више од 110 милиона динара
Београд, 23. aвгуст, 2016. године
Како би допринела развоју и унапређењу квалитета живота
локалне заједнице у којој послује, компанија НИС ће ове године
у оквиру корпоративног програма „Заједници заједно“ подржати
укупно 106 пројеката у градовима и општинaма широм Србије.
НИС, упркос тешкој ситуацији на светском нафтном тржишту, није
смањио улагања у локалну заједницу и за пројекте је издвојио
исти износ као и претходне године – укупно 110,5 милиона

Додатна информација:
Програм “Заједници заједно” осмишљен је са циљем унапређења
квалитета живота и развоја локалних заједница у којима НИС
послује. Свесна да успех није потпун док се не подели са
окружењем, компанија већ осму годину заредом успешно реализује
и подржава друштвено одговорне пројекте, а до сада је кроз
овај програм уложено готово 800 милиона динара и подржано
више од 760 пројеката.

Отворена амбуланта у насељу
Милка Протић
У насељу Милка Протић у присуству градоначелника Ниша Дарка
Булатовића и представника општине Палилула и нишког Дома
здравља, отворена је реновирана здравствена амбуланта у чију
је реконструкцију уложено милион и триста хиљада динара.Ова
амбуланта је затворена пре неколико месеци због прокишњавања
зграде,али је ангажовањем градоначелника и менаџмента Дома
здравља она сада оспособљена за несметан пријем пацијената са
свим непходним медицинским средствима за овакав тип установе.
Амбуланта ће радити уторком и четвртком од
тренутно има 250 картона.

7 до 14 и 30 и

Намера менаџмента Дома здравља је да се број пацијената увећа,
јер у овом делу града гравитира свакако већи број људи него
што то показује
број картона.Примера ради у Мрамору где
такође функционише слична амбуланта има око 1000 картона што
је четири пута више у односу на ову испоставу Дома здравља.

Град измирио обавезе према
радницима ЈКП „Горица“
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић на данашњој конференцији за
новинаре у Градској кући обавестио је новинаре да су обавезе
Града Ниша према ЈКП „Горица „ измирене у потпуности.

Нова пешачка зона
Тврђавски мост је од петка пешачка зона. Улица 7.јули је

