Одлука о добитницима награде
Комисија за доделу најзначајније награде града Ниша 11. Јануар, на
данашњој седници, донела је једногласну одлуку да ове године буду
додељене 3 колективне и 4 појединачне награде, саопштио је на
конференцији за медије председник Скупштине Града Ниша проф. др Миле
Илић, уједно председник комисије за доделу награде.
Колективне награде додељене су:
1. Најстаријој нишкој гимназији Стеван Сремац, која ове године обележава
135 година постојања.
2. ФК Раднички, који обележава 90 година од оснивања.
3. Симфонијском оркестру, који ове године слави 60 година рада.
Појединачне награде, ове године добили су:
1. Постхумно, бившој председници Удружења самохраних мајки Мирослави
Јовановић,
2. Светски познатом виолинисти Немањи Радуловићу,
3. Јовану Милићу, ученику 3. разреда средње машинске школе
4. Директору К. Ц. Ниш, проф. др Зорану Радовановићу.
Образлажући одлуку комисије, председник Илић је нагласио да су награде
дате за изузетне вишегодишње резултате свих награђених, као и за њихов
допринос популаризацији Ниша.
Без намере да умањи резултате осталих добитника, Илић је посебно
образложио избор Јована Милића, који је до сада, најмлађи добитник. Њега су
предложили ђаци средње машинске школе, не само зато што је један од
најбољих ученика, већ и због тога што је исказао надпросечну
предузимљивост, с обзиром да је оснивач ученичке компаније у која се бави
израдом бумеранга различитих карактеристика. Уз то Милић је и иницијатор
редовних акција на уређењу школе и других делова града, додао је Илић.
Награде ће бити уручене на свечаној седници Скупштине града, која ће се
одржати 11. Јануара у Народном позоришту, а уз диплому добитници
равноправно деле и новчани износ од 500.000 динара.
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Чланови Градског већа, на 68. седници којом је председавао заменик
градоначелника Љубивоје Славковић, једногласно су усвојили амандман
на Предлог програма уређења грађевинског земљишта и изградње са
финансијским планом за 2014. годину.
Како је образложио начелник Управе за планирање и изградњу Родољуб
Михајловић, овим амандманом мења се износ средстава за израду планске
документације са 35 на 50 милиона динара, а до ове цифре дошло се након
консултација са Заводом за урбанизам.
– Првобитно је било планирано 70 милиона динара, а 35 милиона динара
биле су пренете обавезе. Проценили смо да је то неприхватљиво зато што
нас за 2014. годину очекује израда треће фазе планске документације за
општине Палилула, Црвени Крст, Нишка Бања и Пантелеј. Ова фаза је битна
јер се према генералном урбанистичком плану управо ту налазе радне зоне,
а овим средствима, са додатних 15 милиона, стварају се услови да већ
јануара месеца наредне године започнемо израду планске документације.
Очекујемо да 2014. године завршимо трећу фазу израде планске
документације и тако заокружимо читав градски део Града Ниша. Преостаће
четврта фаза 2015. и 2016. године, када ће се урадити планска
документација за околна села, рекао је члан Градског већа Срђан Васковић.
Он је истакао да је планска документација основни услов за бољу комуналну
опремљеност села и пре свега за решавање правно-имовинских проблема.
Према образложењу начелника Управе за планирање и изградњу Родољуба
Михајловића, средства су обезбеђена тако што се одустало од изградње
моста на Кутинској реци, који наредне године неће моћи да буде изграђен
управо због недостатка планске документације, и тако што се одустало од
замене столарије на установама културе, за шта је првобитно било
планирано три милиона динара.

