Обележен Дан инвалида
Након што су Уједињене нације прогласиле 3. децембар
Међународним даном особа с инвалидитетом, комит

Јавна расправа о социјалном
укључивању Рома
Ову расправу организује Национални савет ромске националне
мањине у сарадњи Министарством за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања и ове расправе ће бити организоване у оним

Обилазак
радова
на
инфраструктурним објектима
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић обишао је са
сарадницима локације у Нишу на којима су у току
инфраструктурни радови.
У основној школи Мика Антић постављени су нови кошеви на
спортском терену.Осим ове школе град је до сада на различитим
локацијама углавном у основним школама поставио 13 нових
кошаркашких табли ,док су замењене укупно две конструкције за
кошеве.Град је за ову намену одвојио 460 хиљада динара,док ће
остатак потребних средстава спонзорисати поједине нишке
компаније које су препознале значај обноC заੱ‰⸰〰бноC за

Подршка градоначелника Ниша
премијеру Вучићу
Премијер Србије Александар Вучић својим залагањем и

радом

шлемова“
Министар одбране Братислав Гашић и начелник Генералштаба
војске Србије генерал Љубиша Диковић присуствовали су
испраћају
пешадисјке чете и вода за заштиту снага Треће
бригаде Копнене војске у мултинационалну операцију у Либан.
Испраћају српских мировних снага присуствовао је и
градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић који је у име Града
Ниша пожелео срећан пут припадницима војске који одлазеу
Либан.
Испраћај контигента
приређен је у нишкој касарни Књаз

пушкама и топовима већ и ван бојног поља – добротом и
пожртвовањем. До тада само мајке, домаћице, узорне и угледне
супруге – у ратним временима су постајале пожртвоване
болничарке које су негујући и превијајући рањенике како у
Балканским, тако и у Првом светском рату у великој мери
утицале на смањење смртности од последица рањавања, али још
више услед заразних болести – колере, тифуса, богиња“.
Месни одбор Кола српских сестара у Нишу основан је 1905.
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Срији је потрена велика енергија којом располажу млади људи
са знањем и стручношћу, чиме и се могао покренути развој
државе.
Знање наших студената је капитал велике вредности који можемо

остварила довољан напредак да отвори прва преговарачка
поглавља И то је свакако добра вест за све грађане.
Сви заинтересовани су у Градској кући имали прилику да се
детаљније упознају са економским елементима овог извештаја, а
потом је одржана и дискусија уз учешће представника
привреде,академске заједнице и медија.

Јавни позив
Комисија за награде Града Ниша донела је одлуку да објави
Јавни позив за достављање предлога за доделу највишег јавног
признања Града Ниша награде ”11. ЈАНУАР”
Награда ”11. ЈАНУАР” је највише признање Града Ниша које се
додељује за изузетна достигнућа која чине допринос афирмацији
Града у привреди, уметности, науци, медицини, архитектури и

158.Седница Градског већа
Градско веће једногласно је данас усвојило Решење о престанку
важења Решења о давању сагласности на Програм уређења и
одржавања јавних зелених површина за 2015. годину од стране
ЈКП ”Горица” Ниш.Овим програмом прецизније су дефинисани
послови уређења јавних површина ,а вредност планираних
средстава за ову намену је око 25 милиона динара.Истоветно је
донето Решење о давању сагласности на Програм уређења и
одржавања јавних зелених површина за период новембар и
децембар 2015. године, ЈКП ”Медиана” Ниш која ће убудуће
обаваљати ове послове.
Већници су усвојили и Решење о престанку важења Решења о
давању сагласности на Програм одржавања парковског и дечијег
мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду за 2015.
годину од стране ЈКП „Горица“ Ниш и ови послови новим решењем
пренети су на ЈКП ”Паркинг сервис” Ниш.Вредност ових послова
је 6 милиона и 780 хиљада динара
На седници Градског већа је усвојено и Решење о утврђивању
висине новчаног
износа
награде „Стеван Сремац“ која се
додељује за најбољу збирку приповедака у претходној
години.Опредељено је 250 хиљада динара нето износа ,који ће
бити уручен победнику конкурса,који поред новчаног дела добија
и повељу Града Ниша.

