Презентација
апликације
виртуелни матичар
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић и директор РРА Југ Бојан
Аврамовић потписали су протокол о реализацији апликације виртуелни
матичар којом ће бити омогућено нашим људима у расејању да једниставно
добију документа која издаје Градска управа.
Градоначелник је пре потписивања протокола прочитао мејл из Чикага, у
којем се кратко каже “Хвала”, што довољно говори о значају ове апликације.
“Ниш је први град у Србији који омогућава овакву услугу која се састоји у
томе да наши грађани могу добити документа која издаје локална
самоуправа и то тако што ће попунити апликацију на сајту и платити
платном картицом а документа стижу поштом. Најважнија су свакако
документа попут извода из матичне књиге рођених и умрлих и уверење о
држављанству. Једним кликом и попуном образаца у апликацији овај некада
мукотрпан посао, сада се лако се реализује”, рекао је градоначелник.
“Нећемо дозволити да се покидају везе са иностарнством, јер велики број
младих људи живи у иностранству и оваквим поступцима желимо да
покажемо спремност да желимо да се ови млади људи једнога дана врате, а
свакоако да је у реализацији ових активности значајну улогу имала наша
Канцеларија за дијаспору”, оценио је градоначелник Перишић.
Протокол са РРА је потписан, јер је преко ове агенције отворен девизни
рачун како би се извршио пријем девизних средстава из иностранства путем
платних картица.

Свети Никола
Данас је дан посвећен Светом Николи, крсна слава великог броја

домаћинстава у Србији.
Овим поводом градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић упутио је
честитку свим грађанима који славе овог свеца.
“Свим верницима православне вероисповести који данас славе крсну славу
посвећену Светом Николи, најсрдачније честитам славу, уз жељу да са својим
најближима и пријатељима уз празничну трпезу у свом дому, проведу лепе
тренутке у миру и љубави”.
Свети Никола је заштитник морепловаца, деце и студената широм
хришћанског света, а већини Србаје баш овај светитељ крсна слава. На овај
дан, 19. децембар, сви морнари широм света бацају сидра на један дан и
одају почаст овом светитељу.
Он је један од светаца који је успео да уједини Исток и Запад, јер се на
његов дан широм света организују разне прославе у његову част. Код
Православних Срба ово је најчешћа слава, и док половина слави, друга
половина иде на славу.
Какав је био овај светитељ који је живео у 4. веку најбоље говори тропар
отпеван у његово име који каже да је Свети Никола био “Правило вере и
образац кротости”.
Упокојио се у дубокој старости 343. године, а мошти му почивају у
италијанском граду Барију, који је у току преноса 1071. године био
православни град.
Свети Никола је такође присутан у римокатичким земљама, па за његов дан
деца добијају поклоне од старијих и то се сматра за дар од Светог Николе.
Такође, Свети Никола се на Западу сматра претечом Деда Мраза.
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