Ускоро
почиње
изградња
комплекса „Нови Ниш“

Најпре ће бити изграђени станови на парцели од 2,5 хектара од
укупних 15 хектара колико заузима касарна.
Инвеститор ће дати нову гаранцију, уколико се посао не оконча
до 2021. године, а у овом тренутку продужена је стара
гаранција. Основни уговор са инвеститором потписан је у марту
2012. године и по том уговору у периоду од четири године није
било реално могуће урадиту сву припремну документацију и
огроман пројекат, што је одужило почетак градње.
До сада се инвеститор жалио на инертност и немогућност да
добије планове самог објекта , али сада је све завршено и
градња може да почне.

Отворен Сајам запошљавања и
професионалне орјентације
У Нишу је отворен дводневни Сајам запошљавања на којем ће сви
заинтересовани моћи из прве руке да добију информације о
доступним радним местима.
„Овај сајам има задатак да вам омогући директан контакт са
већим бројем послодаваца који имају потребу за запошљавањем
кадрова Ваше струке. Имаћете прилику да се представите,
изнесете своје професионалне карактеристике, оставите утисак,
уђете у ужи избор кандидата или на лицу места договорите

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.

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
директно упознали са програмима високошколских установа.

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ

СТУДИЈА
ИЗВОДЉИВОСТИ
ЗА
ПРОЈЕКАТ
ПРИКУПЉАЊА
И
ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА
ГРАД НИШ
Данас је у Градској кући представљена СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ ЗА
ПРОЈЕКАТ ПРИКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА ГРАД НИШ
Ову студију финансира: Шведска развојна агенција за
међународну сарадњу (СИДА) кроз Програм техничке помоћи.
Корисници техничке помоћи су Министарство пољопривреде и
заштите животне средине и Град Ниш.
Приоритетни програм за инвестирање представља изградња:
1) колектора,
2) постројења за третман отпадних вода (ППОВ) и
3) постројења за додатни третман муља.
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

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
учествује у поступку развода дајући налаз и стручно мишљењео
родитељским компетенцијама. Неки родитељи на најсуптилнији
начин угрожавају право детета на несметаетета ㄱ〳⠀ добⴶ㐨 ⤠⠱㍔⁑ੂ吠′

права. Могу да се јаве Развојној агенцији Србије, ми смо већ
остварили контакте, каже Сертић.
Сертић најављује помоћ државе кроз субвенције за развој
предузећа у Србији, а први састанци о томе биће одржаи већ за
који дан.

Ускоро из Ниша летови и до
Дортмунда
Aвиокомпанија Виз Ер (Wizz air) саопштила је данас да ће са
аеродрома “Константин Велики” у Нишу од 20. августа почети да
лети до Дортмунда у Немачкој.
“Очекујемо да ће попуњеност авиона до Дортмунда бити још и
већа него до Базела и Малмеа, мада су и на овим линијама
авиони стално попуњени више од 90 одсто,” рекао је
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

