Честитка поводом Међународног
дана младих
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић поводом Међународног дана
младих упутио је младима честитку.
“Имам утисак да је сваки дан у години, дан младих, јер младост је наша
покретачка снага, пуна енергије, оптимизма и љубави. Кажу све је лако кад
си млад, aли нажалост живимо у времену тешке економске неизвесности и
велике незапослености, зато наш задатак мора бити јасан, а то је жестока
борба против незапослености и једнако важно изградња другачијих
друштвених и моралних вредности, јер живимо у свету где су изгубљене
јасне границе између правих и лажних вредности. Зато улагањем у своје
знање, и радом на себи моћићете да улепшате свој, али и живот своје
околине”, рекао је градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић.

Обележен је Међународни дан
младих
Међународни дан младих у Нишу обележава и цела армија волонтера
Нишвила. Они су у Тврђави вежбали са тимом Фитнес револуција, указујући
на значај здравих стилова живота код младих. На Међународни дан младих у
Нишу је више од 400 волонтера Нишвила из земље и иностранства.
Највећи проблем младих јесте незапосленост, али они своју биографију пишу
и пре првог запослења. Волонтеризам је један од начина да стекну радну
навику и науче тимски да раде. Из волонтерског тима шаљу поруку о значају
рекреације, физичког васпитања и стицања здравих стилова живота код
младих. Али и поруку надлежнима да треба више пажње да посвете
младима. Ове године Ниш је вратио програм “Прва шанса” и само на тај

начин град је помогао да се запосли 60 младих људи., каже градски већник
Милан Пешић.

Туристи све више посећују Ниш

Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду од јануара
до јуна 2015. године. Град Ниш посетило је укупно 14,5% више туриста
него у истом периоду 2014. године, од чега 8,7% више домаћих и 21,4%
више страних туриста.
У Нишу је у периоду од јануара до јуна 2015. године ноћило 16,8% више
туриста него у истом периоду 2014. године, при чему су се ноћења домаћих
туриста повећала за 10,9% и ноћења страних туриста повећала за 25,1%.

Игре на води, млади без граница

Град Ниш се прикључио обележавању дана младих организацијом
манифестације “Игре на води, млади без граница” која је одржана на базену
“Чаир”.
У такмичарском делу “Млади без граница” у 7 дисциплина на води
надметало се 6 мешовитих екипа које су чинили чланови омладинских
организација. Победници овогодишњег такмичења “Млади без граница” је
екипа Канцеларије за младе, док су друго и треће место освојиле екипе
“Млади су закон” и “Анонимуси”. Првопласирани тим је поред пехара добио и
путовање на Охрид.
Након такмичења почело је ноћно купање уз звуке “Blackberries” бенда.
У Србији се дан Младих обележава од 2007. године када је и основано
Министарство омладине и спорта.

Подела уговора пројеката за
младе

Заменик Градоначелника Љубивоје Славковић и ресорни већник за омладину
и спорт Милан Пешић уручили су уговоре о суфинасирању и финансирању
пројекта за младе. Ове, као и претходних година, издвојено је 3 милиона
динара за суфинансирање пројеката за младе које реализују удружења
младих и за младе као и неформалне групе младих из Ниша. Иако се и
надлежни из града и представници удружења слажу да би ова сума која је
иста као и ранијих година требало да буде већа, ипак ће бити итекако
корисна за реализацију 18 пројеката из различитих области намењених
омладини.
Ове године је на конкурс за суфинансирање пројеката за младе пријављено
њих 46 што је нешто више него претходне две године. Ипак средства за
реализацију добило је 18 пројеката који ће се углавном бавити различитим
темама.
Комисија за одабир пројеката, коју чине представници невладиног сектора и
локалне самоуправе, није имала лак задатак ни ове године.

Пројекти који ће добити средства биће реализовани током наредна три
месеца.

Главни
пројекат
санације,
рекултивације и затварања
сегмента С4 депоније “Бубањ”

Заменик градончелника Љубивоје Славковић, са диреткором ЈКП “Медиана”
Братиславом Вучковићем и ресорним начелницима обишли су градску
депонију “Бубањ”. На депонији “Бубањ” почела је санација поља С4, што ће
омогућити одлагање отпада на том простору у наредне две године и
створити визуелно лепшу границу према гробљу. За две године Ниш ће
добити регионалну депонију “Келеш”, која ће трајно решити проблем са
одлагањем отпада у Нишу, рекао је том приликом заменик градоначелника
Ниша Љубивоје Славковић. Дефинисање санације, затварања и

рекултивације сегмента С4 градске депоније “Бубањ” на начин који је у
сагласности са домаћом регулативом и правилима струке. Решење санације
сегмента С4 обухвата и решење даљег одлагања отпада у краћем
временском периоду (минимално две године), који је заправо прелазни
период до почетка реализације регионалног система.
Општи циљеви пројекта односе се на побољшање услова живота људи и
очување животне средине у смислу смањења негативних утицаја насталих
неадекватним системом прикупљања и одлагања свих врста отпадних
материја.
Укупна површина постојеће депоније је 31,07 ha, од чега је на подручју Града
Ниша 23,25 ha, а на подручју Општине Дољевац 7,82 ha. Земљиште је јавно.
Површина сегмента С4 депоније који је предмет овога пројекта износи око
2,5 ha. Након завршетка експлоатације сегмента С4 планира се отпарање
новог поља С5 на простору који је обухваћен границама градске депоније,
што ће бити обрађено засебним пројектом.
Радови на санацији постојеће депоније подељени су на две фазе:
Фаза I – обухвата активности на санацији постојећих површина
депоније и обезбеђивање повољнијих услова за даље одлагање
отпада;
Фаза II – обухвата све активности након санације постојеће депоније,
односно одлагање отпада и потпуно затварање и рекултивацију
депоније.
Вредност уговорених радова за Фаза I је 60.000.000,00 динара а извођач
радова је “MILLENNIUM TEАM” доо Београд.
Вршење стручног надзора поверено је ЈП Дирекцијa за изградњу града Ниша.

Изјава Градоначелника поводом
годишњице “Олује”
“Свако страдање и уништавање људског рода, мора да нам пробуди
саосећање и жељу да помогнемо. У нашем граду тренуто живи око 2000
избеглих и прогнаних лица током ратова на просторима бивше СФРЈ.
Град Ниш, у циљу крајње интеграције прогнаних са простора бивших
република СФРЈ, предузео је и предузимаће све неопходне активности и
учиниће све напоре, пре свега у циљу њихове стамбене и економске
интеграције. Према Локалном акционом плану за помоћ избеглим лицима,
који је усвојила Скупштина Града Ниша 2013. године, предвиђена је
изградња 200 станова, 160 монтажних кућа, откуп 40 сеоских
домаћинстава, помоћ у пакетима грађевинског материјала. Опредељена је
локација за изградњу 55 станова у несељу Бранко Бјеговић, који ће бити
финансирана из Регионалног стамбеног пројекта. Од 2014. године пружа
се једнократна новчана помоћ, као и помоћ у пакетима огрева социјално
угроженим лицима из наведене популације. У протеклим годинама
мислили смо и о економском оснаживању прогнаних људи путем пројеката
који подстичу и помажу самозапошљавање и запошљавање. Град Ниш ће и
на даље констатно пружати помоћ у складу са својим могућностима”,
каже се у саопштењу Градоначелника Ниша проф. Др Зорана Перишића.

Дан сећања на страдање и
прогон
Поводом обележавања Дана сећања на страдање и прогон Срба у акцији
Олуја, 5. августа у 12 сати огласиће се сирене за јавно узбуњивање у трајању

од 60 секунди.
Сирене ће, како саопштава Штаб за ванредне ситуације града Ниша,
емитовати сигнал за престанак опасности.
У складу са чланом 4. Закона о обележавању Дана жалости на територији
Србије, заставе Републике Србије и града Ниша спуштене су на половину
јарбола.

