Сагласност око развоја Нишке
Бање

На позив председника градске општине Нишка Бања, Зорана Видановића,
данас је у седишту ове општине одржан радни састанак са председником
Скупштине Града Ниша, проф. др Милетом Илићем. На састанку су потврђени
добри односи између Града и општине Нишка Бања, али је констатовано да је
потребна чвршћа сарадња, како би развој и статус Нишке Бање у будућности
били унапређени.
Једно од отворених питања које је данас покренуто јесте и иницијатива
општине Нишка Бања о оснивању месних заједница на својој територији, као
додатни вид демократизације локалне самоуправе. Проф. др Миле Илић је,
појашњавајући процедуру за реализацију овог предлога, недвосмислено дао
подршку таквој иницијативи и изразио очекивање да ће званични предлог
убрзо стићи до Скупштине Града.
Председник градске Скупштине и председник општине Нишка Бања,
разговарали су и о статусу ове општине, која заслужује посебну бригу по
много чему. Констатовано је да су јачање туристичких потенцијала,
промоција Бање као здравственог центра и уређење зеленила, важни
предуслови за позиционирање Нишке Бање у ред прве категорије бањских
одмаралишта у Србији.
Након данашњих разговора ће се приступити и изради средњорочног плана
развоја Нишке Бање, који би такође требало да усвоји Скупштина Града
Ниша. У светлу ових разговора, председник градског парламента је најавио
обнављање предлога о доношењу Закона о градовима, како би се и
формално-правно уредили односи и између Града и општина, али и између

општина и месних заједница.
Директор ЈКП „Горица“, Игор Јованић, који је такође присуствовао састанку,
најавио је посебан концепт уређења зеленила на територији Нишке Бање, с
обзиром на посебне карактеристике које Нишка Бања, као туристички
центар, поседује.

53
године
Електронског
факултета у Нишу
Електронски факултет у Нишу данас, после 53

градоначелник.
Скупу на Електронском факултету присуствовао је и помоћник министра
просвете проф.др Слободан Ступар као и ректор нишког универзитета
проф.др Драган Антић.

Честитке поводом Хануке

Поводом једног од највећих јеврејских празника Хануке, чије је
обележавање почело синоћ градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић
упутио је честитку свим верницима јеврејске вероисповести.
„У име свих грађана Ниша и у своје лично име, свим верницима честитам
празник светлости и просвећења. Сваке године Ханука представља дан када
се подсећамо свих наших заједничких духовних и породичних вредности.
Нека овај празник онима који славе донесе радост, свако добро, мир и дух
заједништва“, наводи се у честитки градоначелника Ниша проф. др Зорана
Перишића.
Празник, који се обележава службама, окупљањем породица и паљењем
свећа на посебном свећњаку, познатом као Менора за Хануку или Ханукија,
почео је у среду по заласку сунца и трајаће недељу дана.

Претходница шире сарадње
Председник Скупштине Града Ниша проф. др
Миле Илић, примио је данас делегацију Савеза
синдиката и из Санкт Петерсбурга и Градског
бећа Савеза самосталних синдиката Србије у
Нишу.

Руски синдикалци, претходних дана имали су већи број сусрета са нишким
синдикалцима и послодавцима, а обићи ће и Рибарску и Нишку Бању. Ова
посета иначе има за циљ да се продубе везе и сарадња не само
синдикалиста, већ и да се успоставе нови облици сарадње, рекао је
Владимир Дербин, председник Савеза синдиката Санкт Петерсбурга. То је
био разлог њиховог предлога да посете управо ове две наше Бање, с обзиром
да у Русији постоји велико интересовање за бањски туризам. Према речима
Дербина, обе ове бање су веома атрактивне због својих терапеутских
садржаја и веома је извесно да се врло брзо организују групне посете руских
туриста који ће бити заинтересовани за боравак у Нишкој ,Рибарској али и
другим бањама Србије.
Председник Скупштине Града Ниша проф. Др Миле Илић, поздравио је госте
изразивши наду да ће у Нишу и околини провести лепе тренутке и наићи на
срдачан пријем својих домаћина.
Он је подсетио да у Нишу постоји традицонално добра сарадња власти и
синдиката, те да је свима тренутно највећи циљ да се реши проблем великог
броја незапослених. Стога овакви сусрети треба да буду наговештај шире
сарадње у многим областима, додао је Илић.
Уз бањски туризам, већ сада се може разговарати и о ангажовању наших
радника и стручњака на пословима у Санкт Петерсбургу, где према
Дербиновљевим речима, скоро да нема незапослених а приметан је велики
недостатак стручне радне снаге.

На растанку, председник Илић, пожелео је гостима да из нашег града понесу
најлепше успомене и изразио уверење да је овај сусрет синдикалиста
претходница још боље сарадње Санкт Петерсбурга и Ниша у свим
областима.

Јавни позив
Комисија за награду 11. Јануар, донела је данас

Најава 17. седнице

На предстојећој седници Скупштине Града Ниша, пред одборницима ће се

Предстојећа 17. Седница Скупштине Града Ниша, одржаће се у петак 29.
новембра.

Међународни дан борбе против
насиља над женама

