Сарадња са амбасадом Шведске
у области спречавања насиља
над женама
У Градској кући у Нишу данас је боравила делегација амбасаде Шведске
коју је предводио Торгни Свенунгсон шеф шведске међународне развојне
агенције.Током састанка гостима из Шведске презентована су
институционална решења града у области заштите људских права и
спречавања насиља над женама.
Градоначелник Ниша прроф.др Зоран Перишић рекао је да је питање
заштите права жена и спречавање насиља у породици есенцијално за Град и
да је у претходних 16 месеци доста тога урађено.“До скора смо имали
сигурну кућу са само једним запосленим,ствари су се промениле и сада ова
установа институционалним и правним методама помаже жене жртве
насиља на адекватан начин.И даље постоје отворена питања у овој осетљивој
области и надам се да ћемо уз помоћ наших пријатеља из Шведске пронаћии
још боље модалитете ,како би помогли угроженим женама“.
Балканска турнеја посвећена заштити права жена у организацији шведске
амбасаде биће завршена вечерас у Нишу,извођењем документарне драме
“Седам” у Народном позоришту са почетком у 19 часова.
Документарна драма „Седам“, базирана на тешким животним причама седам
активисткиња за женска права из различитих делова света, биће изведена
на сцени Народног позоришта у Нишу. Приче ће читати ансамбл од седам
истакнутих жена из јавног живота Србије.
Седам је револуционарна документарна драма. Животне приче које ове жене
деле са публиком од 2008. године, говоре о тешкоћама са којима су се
носиле због одлуке да се супротставе друштвеним нормама и мењају
позиције жена у својим срединама.
Представа Седам до сада је изведена у 19 земаља, видело ју је преко 20.000
људи, на сцену је изашло 500 јавних личности, међу којима и америчка
глумица и вишеструка оскаровка Мерил Стрип и бивша америчка државна

секретарка Хилари Клинтон. Публика у Србији је први пут гледала ову
представу 2011. године у Крагујевцу и Београду.

Поднет први предлог за награду
Како је најавио на недавној конференцији за медије, председник
Скупштине Града Ниша проф. др Миле Илић, поднео је кандидатуру ФК.
Раднички из Ниша за доделу награде 11. Јануар.
Ово је уједно и прва кандидатура коју је примила Комисија за наград 11.
Јануар. Предлог кандидатуре преносимо у целини.
ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ НАЈВИШЕГ ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА ГРАДА НИША, НАГРАДЕ
„11. ЈАНУАР“
У складу са „Јавним позивом“, објављеним 02. децембра 2013. године, путем
јавног гласила „Народне новине“, предлажем да најпрестижније признање
Града Ниша, награда „11. јануар“ буде додељено фудбалском клубу
„Раднички Ниш“.
Ова година је значајна за нишки „Раднички“ из више разлога. Главни је тај,
што се у 2013-ој години обележава 90 година постојања овог клуба, који још
од давне 1923. године са поносом проноси име Града Ниша. Од сезоне
2012/2013, „Раднички“ после готово једне деценије, поново игра у елитном
такмичењу, у Супер лиги Србије, док читаву ову годину обележавају
изванредни резултати.
Посећеност градског стадиона „Чаир“, захваљујући управо играчима и
руководству „Радничког“, једна од највећих у Србији. При том, за ФК
Раднички Ниш и његове навијаче – „Мераклије“, не постоје негативне
конотације када је у питању фер игра и навијање. У временима, када у
држави нараста појава хулиганизма, навијачи „Радничког“ и грађани Ниша
који бодре свој клуб, без икаквих инцидената, цивилизацијским маниром,
прослављају успехе свог клуба и исписују историју за неке будуће

генерације. Томе у прилог иде и акција коју су недавно спровели навијачи и
клуб, а то је еколошка акција „9 садница за 9 деценија“, чиме су показали да
се клуб воли и поштује и ван стадиона.
Историјат нишког „Радничког“ је пребогат. Поменућу само неке од највећих
успеха клуба. 1962. година остаће упамћена по уласку ФК „Раднички“ у Прву
Савезну лигу. 1975. по освајању Балканског купа, док 1980, клуб по први пут
игра на европској сцени. Од укупно 22 европске утакмице, издваја се она из
1982, коју памте све Нишлије, а то је полуфинале Купа Уефа.
Значајан траг у клубу оставили су и бројни врхунски фудбалери „Радничког“,
од којих су многобројни постали репрезентативци. Сви они, све то време,
проносили су славу клуба и име Града Ниша, а 2013. година и јубилеј
поводом 9 деценија постојања, уливају наду да ће клуб убрзо повратити
стару славу. Отуда ће и ова награда бити признање за богату историју, али и
подстрек за предстојеће успехе.
На основу свега наведеног, због истакнутих резултата и афирмације нашег
града, предлажем овим путем, као грађанин Ниша, председник Скупштине
Града и интелектуалац, фудбалски клуб „Раднички Ниш“, за навише
признање Града Ниша, награду „11. јануар“ и истовремено предлажем да се
награда уручи председнику клуба, капитену првог тима и представнику
навијача Радничког.
У Нишу, 02.12.2013.
Проф. др Миле Илић

Нова организација управе
Одборници Скупштине Града Ниша, усвојили су Предлог одлуке о
изменама и допунама Одлуке о организацији градских управа Града
Ниша, која утвђује поделу досадашње Управе за образовање, културу,
омладину и спорт на три мање али ефикасније управе: за образовање, за
културу и за спорт и омладину.

Разлог за промену организације градских управа, како је објашњено,
проистиче из великог обим послова који су међусобно прилично неповезани.
Како је објаснио представник предлагача, повећање броја градских управа
никако не значи и већи број запослених,који ће бити прераспоређени, док ће
начелници нових управа бити бирани на конкурсу, по важећем закону и
прописима.
На овој седници градског парламента, усвојена је и Декларација о борби
против трговине људима. Предлог ове декларације, заједнички су поднеле
све одборничке групе власти и опозиције, а Ниш је први град у Србији који
доноси овакав документ, усаглашен за законском регулативом и
стандардима земаља Европске Уније.
Одборници Скупштине града, такођесу усвојили и предлоге за оснивање
буџетског Фонда за пољопривреду и рурални развој, као и Одлуку о заштити
пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе.
Такође је усвојен сет од 48 одлука о изменама назива улица, чиме су
отклоњене аномалије постојања 2 или 3 улице са истим именом. Овим актом,
све такве улице добиће нова имена и то претежно Нишлија који су дали свој
допринос у различитим областима,а како је речено, након ових одлука више
неће бити промена имена, осим давања имена новопројектованим улицама.
Иначе, ово је била претпоследња седница Скупштине Града, с обзиром да,
према плану, треба да буде одржана седница на којој ће бити разматран
Буџет града за 2014. годину.

