Санација нишке депоније улази у
завршну фазу
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић и директор ЈКП Медијана
Братислав Вучковић посетили су данас нишку депонију .
Завршетком радова на санацији и затварању на сегменту С4 депоније Бубањ
у Нишу решава се вишедеценијски проблем и у складу је са прописима у
области екологије И заштите животне средине које Србија мора да испуни на
путу ка ЕУ, рекао је градоначелник обилазећи радове.
Радови на санацији дела депоније започети су у августу прошле године, а
60%, колико је до сада урађено кошта око 60 милиона динара. Очекује се да
све буде готово за највише два месеца. Поглавље 27 у преговорима о
чланству у ЕУ између осталог регулише квалитет ваздуха, управљање
отпадом, управљање водама, контролу индустријског загађења, контролу
хемикалија, као и инвестиције у области отпада, које треба да у већој мери
буду усмерене на раздвајање и рециклажу.
Преосталих 40% уговорених радова на нишкој депонији састоји се од
затварања дела С4, односно уградње водонепропусног материјала-геофилца,
који спречава загађење водотокова.

Стипендије за најбоље ученике и
студенте
Најуспешнијим ученицима и студентима данас су у Официрском дому
уручени уговори о стипендијама за 2016.годину.Град Ниш овим средствима
показује да цени труд и залагање ових вредних младих људи, а
градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић је све стипендисте позвао да
остану у Србији и после завршетка школовања.
„Овај Град види ваш труд и вашу жељу, ви сте наше погонско гориво за
будућност .Образовање изискује конинуирани рад ,тражи време и понекад је
скупо, али будите сигурни да је незнање још скупље.
Зато у данашњем свету поента образовања није меморисање чињеница које

ће ученици морати да памте до краја живота, поента је како да пронађу
информације, да знају да их вреднују, како да их комбинују са другим
информацијама, да их ефикасно користе, да са њима реше проблем. То је
нова писменост 21. века и много се разликује од модела по коме је већина
нас учила.
Морамо бити спремни у потпуности за нови приступ у учењу и прихватити
реалност да ова деца,паметна,храбра,креативна и пуна знања представљају
наш прави пут ка развоју друштва.
Од срца вам честитам на досада постигнутим резултатима, а ове стипендије
су само симболичан начин да као Град покажемо да вреднујемо ваш труд и
залагање“,рекао је градоначелник.

Првомајска честитка
Пожелео бих у овој честитки грађанима, пре свега нова радна места,
успешнији и квалитетнији рад и да наравно будете здрави и ефикасни на
свом послу.
У економској ситуацији у којој се налази наша земља покушавамо да
привучемо инвеститоре који ће отворити нова радна места и трудимо се да
наши радници имају права загарантована законом.
Први мај мора нас подсећати на права оних који раде ,али и оних који су
незапослени.
Право на рад је основно људско право и свима вама који до сада нисте
почели са радом желим да ово право што пре остварите.
Вама ,који радите, желим да предано обављате своје задатке и живите од
свог рада и да се увек присетите оних некадашњих првомајских празника
када су радници иступали заједно демонстрирајући слогу ,јединство и
патриотизам.
Желим вам срећан празник и све најбоље
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић

Ускршња честитка
Ускршњи празници у себи носе поруку обнове и наде, подстичу нас да
будемо упућени једни на друге и увек нас изнова подсећају на вредности
међусобног уважавања и поштовања.
Желим да радост Ускрса испуни ваше домове задовољством и благостањем,
да празник проведете у добром здрављу, миру и слози, окружени породицом
и пријатељима .
Васкрс представља празник над празницима и у овим данима када смо
окупљени у цркви И за породичном трпезом желим да се у сваком човеку
добре воље пробуди вера наших праотаца, искреност и љубав према
ближњем.
Поштовањем традиције и вредности које су нам оставили наши духовни
просветитељи , можемо да сачувамо идентитет и допринесемо бољитку
нашег заједничког дома – нашег града. Да заједно превазиђемо сопствене
могућности , да заједно напредујемо и да наш Ниш сврстамо тамо где
припада, међу уређене европске градове са богатим културно-историјским
наслеђем.
Нека радост Христовог васкрсења испуни сваки дом и улије нову снагу свима
нама , да истрајемо у вери, нади и љубави.
Јер како кажу свети оци “Светло Васкрсење господа Исуса Христа темељ је
наше вере ,јемство наше наде и храна наше љубави”.
Честитам вам празник уз најрадоснији поздрав ,Христос Воскресе!
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић

Списак пасивног дежурства у
периоду
празника
29.04.03.05.2016. год.
Инспекторе који пасивно дежурају, можете позвати на наведене бројеве
телефона, у периоду од 7.30 до 15.00 сати:
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ

дана 29.4.2016.год. – Александра Мирковић – 063/8-216-328
дана 30.4.2016.год. – Јасмина Мартиновић – 063/7-384-762
дана 01.5.2016.год. – Живица Јевђић – 064/ 833-00-80
дана 02.5.2016.год. – Дејан Мијалковић – 061/134-58-70
дана 03.5.2016.год. – Дренка Станисављевић – 064/30-43-101
САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА
дана 29.4.2016.год. – Милош Крстић – 064/833-0-324
дана 30.4.2016.год. – Милан Николић – 064/833-0-322
дана 01.5.2016.год. – Милан Николић – 064/833-0-322
дана 02.5.2016.год. – Зоран Јовановић – 064/833-0-323
дана 03.5.2016.год. – Зоран Јовановић – 064/833-0-323
ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОРИ:
Малбаша
Марина
……………………29.4.2016.год……………….064/8330305
Гордана
Б.
Стевановић………………30.4.2016.год……………….064/8330359
Грмуша
Иван……………………………
1.5.2016.год……………….064/8824515
Спалевић Љубомир…………………….2.5.2016.год……………….063/483606
Марина
Јанковић………………………..3.5.2016.год……………….064/8330337

