„Друштвени оквири дијабетеса“
Поводом 14.новембра Дана борбе против дијабетеса у Градској
кући у Нишу одржан је округли сто на тему Друштвени оквири
дијабетеса.
Организатор округлог стола је Еберс асоцијација ,а учешће су
узели представници релевантних здравствених установа и Града
Ниша.
Главне теме овог скупа биле су исхрана,као ризик за појаву
дијабетеса код школске деце и младих као и одговори на
питање,колико заправо бринемо о исхрани најмлађих нараштаја.
Посебно су важни социјални аспекти ове болести ,где локална
заједница може да помогне пружањем логистичке и финансијске
помоћи оболелима.На округлом столу било је речи и о радном
ангажовању особа
са инвалидношћу услед дијабетеса,као и о
доступности услуга здравственог и других сектора особама са
овом болешћу.

Дан примирја у Првом светском
рату
Дан примирја обележава се у знак сећања на 11. новембар 1918.
године када је у Француској потписано примирје у Првом
светском рату. На овом гробљу почива преко 2500 српских и
енглеских војника који су своје животе дали у Великом рату. На
једном делу сахрањивани су и војници Аустро-Угарске.
На Војничком гробљу у Нишу, овим поводом , положени су венци
на спомен-костурницу у српском делу гробља и на спомен

обележје где су сахрањени британски војници и одата пошта
погинулима и жртвама рата.
На Делијском вису сахрањивани су и оболели од пегавог тифуса
1914. и 1915. године који су лечени у нишкој Војној болници.
Дан примирја у Првом светском рату обележава се у знак сећања
на 11. новембар 1918. године, када је у Француској, у
специјалном вагону маршала Фердинанда Фоша, потписано примирје
у Првом светском рату. Примирје, које је било на снази све до
закључивања коначног мировног споразума у Версају, 28. јуна
1919. године, обележава се у свим земљама које су потписале
споразум.

Пријем
за
амбасадоре
Суверeног малтешког реда и
Тајвана
У Градској кући данас је уприличен пријем за њихове
екселенције амбасадора Сувереног малтешког реда у Србији
Алберта ди Луку и амбасадора Тајвана у Мађарској Ендриу Чанг.
У Вип салону Градске куће госте је примио
градоначелника проф.др Небојша Ранђеловић.

помоћник

Током разговора било је речи о успостављању значајније сарадње
Града Ниша и представника амбасада које се у Србији пре свега
баве хуманитарним радом.
Непсоредни повод за долазак амбасадора је помоћ коју Суверени
малтешки ред пружа лицима која конкуришу за помоћ
преко
њиховог официјелног сајта.У овом случају ради се о младој
Нишлијки која је упутила захтев за помоћ како би се спровело

лечење њене болести.
Суверени малтешки ред је одговрио позитивно на овај захтев и
данас ће помоћ бити званично уручена.
Осим Градске куће висока делегација посетиће и клинику Сава
Срџери као и Клинику за кардиохирургију нишког клиничког
центра.

Отворен 26. салон урбанизма
У Официрском дому отворен

је

26.салон

Урбанизма који се традиционално

организује у Нишу.
Салон урбанизма је традиционална годишња манифестација Удружења урбаниста Србије
која представља смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног
и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализација.
Целокупна или делимична поставка Салона презентује се у градовима покровитељима
и другим градовима у земљи и иностранству.
Укупан број изложених радова у свим претходним годинама износио је неколико
хиљада ,па је овај

високи реноме додатна обавеза да се из године у годину

унапреди целокупна организација салона, која има међународни карактер и
масовност радова и учесника.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић поздравио је присутне И отворио овај скуп.
“Искрено верујем да ћете И убудуће као добро организована група научних радника
И сарадника ,спремна и способна, с најбољим стручњацима и уз пуну информатичку
подршку, обавити све послове из домена
пројектовања ,али И

просторног планирања, урбанизма

заштите животне средине као

неодвојивог дела модерне

урбанистичке делатности и на тај начин наставити традицију својих претходника
који су својим радом показали да Град Ниш има изузетно квалитетне људе у овој
области,” рекао је градоначелник на свечаности отварања.

Отворен
Јавни
позив
за
бесплатан тренинг безбедне
вожње
Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша објавио је Јавни
позив за достављање пријава за остваривање права за бесплатан
тренинг безбедне вожње за младе возаче са пробном возачком
дозволом са територије Града Ниша.
Шта је то тренинг безбедне вожње?
На бази најбољих европских искустава, али и вишегодишњих
истраживања опасности на путевима Балкана, развијени су
посебни програми убрзаног стицања драгоценог искуства и знања
које чува живот, а тестови се врше на полигону Националне
возачке академије НАВАК.
У пратњи професионалних тренера, пролази се кроз симулатор
чеоног судара, симулатор превртања, али се и тестира брзина
реакција на специјалном тренажеру за возаче Формуле 1.
Услови за остваривање права

су

-да је кандидат млађе пунолетно лице до 21.године старости
-да има пребивалиште на територији Града Ниша
-да кандидат има важећу пробну возачку дозволу Б категорије
За пријаву је потребно попунити образац који се добија у
просторијама Градске управе, Секретаријат за комуналне
делатности,енергетику и саобраћај у улици Вожда Карађорђа 24
од 11-14 часова радним данима.

Пријаве се потом подносе Савету за безбедност саобраћаја у
улици 7.јули бр.2 или електронским путем на адресу
sbs@gu.ni.rs
Документација неопходна за доказивање права за учешће у јавном
позиву су очитана лична карта И фотокопија пробне возачке
дозволе.
Списак кандидата који су стекли право учешћа на бесплатном
тренингу
безбедне вожње биће објављен на званичном сајту
града www.gu.ni.rs И на огласној табли Секретаријата у улици
Вожда Карађорђа 24.

Успешан
завршетак
“Пружи корак!”

акције

Двоје младих људи – Тамара Кларић и Богдан Стевановић –
урадили су нешто што заслужује не само аплаузе, већ и мотив за
све нас остале како треба помоћи онима који су угрожени.
Тамара и Богдан су у понедељак, 30. октобра, кренули пешице ка
Нишу (нешто више од 200 километара), у намери да прикупе
новчана средства за завршетак изградње дечјег хематоонколошког одељења Клинике за дечје интерне болести у Нишу.
Уз подршку Националног удружења родитеља деце оболеле од рака
(НУРДОР), Тамара и Богдан су одолевали ветру и не баш
пријатном времену, али су у понедељак, 6. новембра дошли до
циља циља!
У Градској кући Тамару и Богдана примио је заменик
градоначелника проф. др Милош Банђур, који се захвалио у име
Града Ниша на показаној хуманости и уручио им златнике са

ликом Цара Константина.
У акцији, симболично названој “Пружи корак!”, Тамара и Богдан
су направили више од 256.000 корака, а позвали су све грађане
и организације да им пруже подршку у овом важном подухвату
слањем СМС поруке на број 1150.

Почела изградња фабрике ИМИ
У Нишкој бањи кренула је изградња нових производних погона
за израду електронских компонената фабрике ИМИ.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је данас
сарадницима локацију на којој се гради ова фабрика.
Очекује се да

са

први радници буду упошљени током 2018. године.

Отварањем фабрике на локацији „Лозни калем”
око 1.200 радника.

посао ће добити

Инвестиција је вредна више од 33 милиона евра, а Влада Србије
субвенционираће свако ново радно место са око 6.800 евра,
уложиће близу девет милиона евра.
Фабрика у Нишкој Бањи производиће електронске компоненте за
аутомобилску и индустрију информационих технологија у Европи и
земљама где „Ајала” и ИМИ имају своје производне погоне и
пословне партнере.
Ова компанија послује у седам земаља и тренутно запошљава око
14 000 радника.

Спектакл на Нишави (ВИДЕО)
Овогодишњи Дан младих Града Ниша обележен је на спектакуларан
начин, првим концертом Дејана Петровића у Нишу. Уз звуке овог
врхунског уметника и Биг бенда уживало је око 10 000 младих
овога града, који су концерт могли да прате са свих страна
будући да је бина, потпуно несвакидашње, била за ову прилику
постављена на самој Нишави. “Млади су најзначајнији ресурс
Ниша и град настоји да, стварајући адекватне услове за рад,
усавршавање, напредовање и леп живот, покаже колико је важно
да млади остану управо овде, у Нишу. Један од сегмената
пристојног живота је и приступ разноврсним манифестацијама,
културним, спортским, каква је и овај концерт који је био за
памћење, поручио је члан Градског већа за омладину и спорт
Бранислав Качар. Према његовим речима, ово је само први у низу
културних догађаја које ће Град за младе организовати. Тек нас
очекују изненађења, каже Качар, и додаје да ће сви они
пропусти, које су организатори уочили приликом овогодишњег
обележавања Дана младих, бити отклоњени и да ће наши млади
суграђани, али и сви они који се тако осећају, тек моћи да
уживају у изненађењима која за њих припрема Град Ниш.
На овом линку можете погледати видео спот са спектакуларног
концерта Дејана Петровића у Нишу
http://www.youtube.com/watch?v=S7m0Tp2w4N0&feature=youtu.be

Пријем
за
Холандије

ученике

из

У посети Правно -пословној школи у Нишу налазе се ученици
средње школе из холандског града Рурмонда.

У Градској кући овим поводом организован је пријем, а госте из
Холандије примио је заменик градоначелника проф. др Милош
Банђур.
Он је ученицима пожелео добродошлицу и укратко их упознао
богатом историјом града.

са

Како је рекао директор Правно – пословне школе Милорад
Гавриловић, ова школа годинама уназад реализује овакве
пројекте, где се ученици у неколико дана друже са својим
вршњацима из Европе.
За четвртак је планиран и обилазак главног града, а ученици ће
у оквиру ове посете обићи и зграду Скупштине Србије.

Додељени
уговори
о
субвенцијама за запошљавање
лица
из
категорије
теже
запошљивих
На основу споразума о заједничкој реализацији програма и мера
активне политике запошљавања потписаним између Града Ниша и
Националне службе за запошљавање – Филијале Ниш. вредним 54,5
милиона динара од чега је Град обезбедио 30 милиона ,а 24,5
милиона средства Национална служба за запошљавање, финансирана
је реализација 4 мере активне политике запошљавања.
У питању су
јавни радови, субвенције за запошљавање
незапослених лица из категорије теже запошљивих на
новоотвореним радним местима, субвенције за самозапошљавање и
програм стручне праксе. Укупно програмима и мерама је

обухваћено 364 лица.
„Повећање запослености налази се у у самом врху развојних
приоритета Града Ниша. Један од начина да се проблем
незапослености и реши јесте и давање субвенција од стане града
,али и подстицање развоја предузетништва јер је покретање
породичних, малих и средњих предузећа итекако важан сегмент у
сузбијању незапослености.
Међутим да би се до тога дошло потребно је
претходно
створити одговарају ћи привредни амбијент
и законску
регулативу ускладити са међународним стандардима и тиме дати
подстицај и домаћим и страним инвеститорима,који су спремни
да отворе нове компаније и упосле људе. Велику вредност коју
овај Град већ поседује представља образована и стручна радна
снага И она представља шансу
градоначелник Дарко Булатовић.

за

будућност“

Уговори ће бити додељени за субвенције
незапослених лица из категорије теже
новоотвореним радним
самозапошљавање

местима

и

за

рекао

је

за запошљавање
запошљивих на
субвенције

за

