Отворен
реконструисан
и
дограђен део школе „Бранко
Миљковић“
Данас је у присуству државног секретара Министарства привреде Драгана
Стевановића свечано отворен реконструисан део основне школе “Бранко
Миљковић” У Нишу.
Средства за реконструкцију обезбедили су заједничким снагама Град Ниш и

висине.
Прикупљени подаци се генеришу у оперативни осматрачки систем
метеоролошке опсерваторије РХМЗ.Ови подаци ће од 1.априла бити и
стратешки важни,јер ће бити део међународне размене метео података.
Нешто после 12 сати лансиран је и први метео балон из нишке
опсерваторије.Овом значајном догађају за метеоролошку станицу у Нишу

Нови правилник о нижој цени
боравака деце у вртићим
Градско веће на 177.седници усвојило је Правилник о изменама и допуни
Правилника о регресирању трошкова боравка деце у предшколској установи
Пчелица“ Ниш.

улице у Нишу и то из кредитног аранжмана.То укључује Сарајевску,

Град Ниш ће, уколико постоји потреба, подржаним удружењима кроз
пројекат пружити подршку у виду обезбеђивања локације за обављање
делатности, а у складу са расположивим могућностима Града. Локација може
бити обезбеђена без накнаде или уз минималну накнаду на временски
период на пет година са могућношћу продужетка.
Локација са припадајућом инфраструктуром за несметано обављање
делатности би требало да буде површине 30-50 ари у индустријској зони уз
сагледавање специфичности пословне делатности.
„Хелп „је са своје стране током 2014 и 2015 године, по планираном
распореду, завршио све припремне активности за обављање делатности
ново-основаних удружења, које су подразумевале:
1) набавку опреме просечне вредности од 15.000,000 евра, по удружењу, за
сва три удружења,
2) обезбеђивање одговарајућих пословних и стручних обука за чланове
кооператива и
3) пословно саветовање и вођење кроз процес рада кооператива

Реаговање
Локалног
антикорупцијског форума Ниш
поводом Саопштења објављеног
на званичном сајту Града Ниша
28. 3. 2016
Ниш, 29. март 2016. године
Реаговање Локалног антикорупцијског форума Ниш поводом
Саопштења објављеног на званичном сајту Града Ниша 28. 3. 2016
(које потписује извесна/и ЈОВМИЛОС)
Поштоване грађанке, поштовани грађани,

ЛАФ Ниш је кроз своје последње агажовање да се у састав Стручне комисије
за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног

корупције у јавном сектору и друштву уопште.
С поштовањем,
Локални
антикорупцијски форум Ниш
Весна Црногорац,
заменица координатора
Валентина Крстић,
чланица
Драгана Сотировски,
чланица
Др Ђокица Јовановић,
члан

link ka dokumentu

Саопштење
Стручна комисија за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања на територији Града Ниша у 2016. години није
конституисана у суботу, 26.03.2016.године, јер је један члан комисије, Петар
Јеремић из Београда, напустио заседање. Петар Јеремић је у конкурсној
комисији, која има задатак да процени који медијски пројекти у Граду Нишу
треба да добију средства на конкурсу, изабран је на предлог медијске
коалиције коју чине НУНС, УНС, АНЕМ, НДНВ и Локал пресс.
Петар Јеремић је конститутивну седницу комисије напустио, наводно, јер се
друга два члана комисије нису сагласила са његовим предлогом да
седницама комисије присуствује грађански посматрач кога је предложио

Локални актикорупцијски форум.
Управа за културу Града Ниша изражава жаљење због оваквог поступка
једног од чланова комисије, јер је процес суфинансирања медија у Нишу
потпуно транспарентан, што смо и показали у претходном периоду. Такође,
сматрамо да поступање Локалног антикорупцијског форума представља
непримерен притисак на стучну комисију која одлучује о подели новца
пореских обвезника Града Ниша.
Постављамо питања:
–
Зашто би само ЛАФ имао право да поставља гра

недељу обележити дан када је васкрсењем Христа постављен темељ
хришћанске вере. Ускрс је празник над празницима којим прослављамо
победу живота над смрћу, празник који представља основу хришћанског
веровања,“ каже се у честитки градоначелника Перишића.

