ОТВОРЕН МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ
„ДАНИ ВОДЕ НИШ 2019“
Данас је у хали Чаир у Нишу отворен трећи међународни сајам водоводне и
канализационе опреме „Дани воде“ у Нишу. Асоцијација за заштиту и
очување вода Јужне Србије (WАСС) у сарадњи са компанијом Медивест КТ
организује ову манифестацију као прилику да, реномиране домаће и
иностране компаније – произвођачи водоводне и канализационе опреме
представе актуелне трендове, истраживачка и производна остварења у овој
области. Међународни сајам „Дани воде“ Ниш свечано је отворио Иван Карић,
државни секретар Министарства заштите животне средине, а присутнима су
се обратили Марина Костић, помоћник Градоначелника Ниша и Игор Вучић,
директор ЈКП „Наисус“Ниш. У оквиру конференцијског дела на тему
„Очување и заштита система за водоснабдевање“ учесници имају прилику да
представе своје идеје и размене мишљења о овој теми важној, како за
квалитет и комфор живота грађана, тако и у смислу очувања природних
ресурса и очувања заштите животне средине као приоритетних тема Града
Ниша у 21.-ом веку.

Потписани споразуми о активној
политици запошљавања
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и директори Националне службе за
запошљавање и ЈКП “Медиана”потписали су Споразуме о мерама активне
политике запошљавања.
Споразум између Националне службе запошљавања и Града Ниша односи се
на реализацију програма и мера активне политике запошљавања.
Издвојено је укупно 63,63 милиона динара,од чега град издваја 35 милиона, а
НСЗ 28,6 милиона динара. Средства су намења за следеће мере активне

политике запошљавања:
Јавни радови,субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије
теже запошљивих на новоотвореним радним местима, субвенције за
самозапошљавање као и програм стицања практичних знања и програм
стручне праксе.
Овом приликом, такође је потписан и Уговор између Града Ниша,Националне
службе за запошљавање Филијале Ниш и ЈКП “Медијана“ о спровођењу
јавног рада. Ову меру Град самостално финансира са 10 милиона динара уз
техничку подршку НСЗ. Овом мером биће обухваћено 65 лица.

Обележавање Дана победе над
фашизмом
9.маја у 12 сати обележава се Дан победе над фашизмом традиционалном
шетњом “Бесмртног пука” на чијем челу ће бити генерал Владимир
Лазаревић.
Колона креће од платоа код логора на Црвеном крсту до централног трга
краља Милана,где ће се генерал Лазаревић обратити присутнима.

Дан сећања на цивилне жртве

Нато агресије
Поред споменика жртвама Нато агресије код зграде Универзитета данас је
одржана државна церемонија Дана сећања на цивилне жртве Нато
бомбардовања 1999.године.
Опело страдалима служили су најпре свештеници епархије нишке, а затим су
бројне делегације Владе Републике Србије,војске ,полиције,округа и града
положиле венце на споменик недужно страдалим цивилима током
бомбардовања.
У име Града Ниша венце су положили заменик градоначелника проф.др
Милош Банђур,градска већница Јелена Митровски и секретар СГ Ружица
Ђорђевић.
Венце су положили и представници породица настрадалих и бројна
удружења за неговање ослободилачких традиција.
7.маја 1999.године Ниш је засут касетним бомбама из ваздуха ,а најтеже су
страдали грађани у Шуматовачкој и код паркинга Клиничког центра.Управо
овај датум одређен је за Дан сећања на цивилне жртве током Нато агресије.

