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

