У насељу Дуваниште почела
изградња социјалних станова
Град Ниш за 425 дана добија још две ламеле социјалних станова, на
локацији у улици Мајаковског, где су раније изграђене четири ламеле и
око 160 станова за ту употребу.
Том приликом градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић дочекао је
министара грађевинарства и урбанизма Велимира Илића. На месту где се
планира изградња станова њих двојица су поставили камен темељац.
На овом месту планирано је да се изграде две ламеле од око 4000
квадратних метара. Од тога је 3100 квадрата намењено продаји, док је
остатак предвиђен за закуп. С обзиром на то да је реч о социјалним
становима, купци ће, као и до сада, морати да испуне одређене услове. Како
је најављено, у понуди ће бити 70 станова. Градоначелник Перишић је
приликом постављања камена темељца најавио да ће цена квадрата бити
634 евра.
Министар грађевинарства и урбанизма Велимир Илић рекао је да са
градским челницима има одличну сарадњу, а како каже, са градоначелником
Перишићем договорио је изградњу још сличних станова. Како је појаснио, реч
је о пилот пројекту за који је Светска банка понудила кредит од сто милиона
евра, од којег би корист имали и они који имају права на социјално
становање, али и грађевинска индустрија.
Директор градске стамбене агенције Владан Стојановић рекао је да је
интересовање за ове станове велико, али да ће критеријуми бити објављени
до краја године, односно када буде завршено око 80% станова.
“Град Ниш је из свог буџета обезбедио тридесет један милион динара за ову
намену што са средствима Републике од око четрдесет шест милиона што
чини скоро половину потребне суме за изградњу ових станова”, навео је
Перишић.
Укупна вредност изградње ових станова је око 160.000.000 динара, радове
изводи предузеће „Тончев градња“, а биће понуђени једнособни, двособни и

трособни станови. Рок за завршетак радова је 14 месеци.

Нова ангио сала на југу Србије
У Лесковцу је званично после пробног рада отворена ангио сала за
ургентно збрињавање кардио-васкуларних болесника.
Отварању сале присутвовао је и председник удружења кардиолога Србије и
градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић, који је рекао је да је ово
својеврсна децентрализација кардиологије и медицине.
Он је нагласио да лекари не треба да се плаше компликација, јер су оне увек
и свуда могуће и присутне, а инсистирао је и на едукацији становништва,
коме треба указати на штетности дувана и лоше исхране, као значајних
фактора ризика.
У опрему ангио сале у Лесковцу ресорно министарство уложило је 85
милиона динара, али недостаје још опрема, као, на пример, аортна балон
пумпа која најбрже спасава животе пацијентима без притиска и пулса.
Иначе Србија је на трећем месту у Европи по смртности од кардиоваскуларних обољења.
“Тражицемо то од Министарства, од спонзора, али и од локалне самоуправе
са којом имамо фантастичну сарадњу. Данас ангио сала ради са два лекара,
а још један лекар ускоро завршава едукацију, шест техничара, два рентген
техничара. Требаће јос кадрова, али то зависи од броја оболелих”, појаснио је
Небојша Димитријевић, директор лесковачке болнице.
“Планирамо да покријемо целу Србију оваквим салама јер пацијенти морају
бити збринути у наредна два сата од момента кад осете симптоме инфаркта
миокарда. Министарство ће учинити све да обезбеди потребну опрему и
едукацију”, рекао је Перисав Векић, државни секретар у министартсву
здравља.

Презентација нацрта стратегије
пољопривредне и руралног
развоја 2014 – 2024
Нова стратегија пољопривреде дефинише развојне циљеве и приоритете
уз потпуно уважавање концепта одрживог развоја и јачање нове улоге
пољопривреде у економији и друштву. У Нишу је одржана презентација
Нацрта Стратегије пољопривредне и руралног развоја 2014 – 2024, овом
стратегијом дефинисана су нова решења за праведнију и равномернију
расподелу расположивих средстава свим потенцијалним корисницима.
Нацрт је представио државни секретар Министарства пољопривреде Данило
Голубовић, а претходно је такође државни секретар у овом министарству
Жељко Радошевић обишао пољопривредна газдинства у околини Ниша.
Помоћник градоначелника Ниша проф. др Јован Стојковић рекао је у уводу
представљања нацрта да “Република Србија има велики потенцијал у сектору
пољопривредне производње захваљујући повољним климатским условима,
добрим природним карактеристикама земљишта и расположивим водним
ресурсима, али тај потенцијал није у потпуности искоришћен.
Руралне области у Републици Србији покривају 85% територије земље са
више од половине од укупног броја становника (55%), и по основним
развојним показатељима значајно заостају за урбаним срединама. Неки од
основних проблема и трендова са којима се суочавају скоро све руралне
области су смањење броја пољопривредника и миграције сеоског
становништва у урбане средине.
сРеформа пољопривредне политике требало би да допринесе стварању
поузданог и атрактивног пословног амбијента у пољопривредно
прехрамбеном сектору, да обезбеде већу стабилност дохотка
пољопривредних произвођача и благостање сеоског становништва.

Органско
воћарство
нови
инвестициони потенцијал града
Заменик градоначелника Ниша проф. др Јован Стојковић и већник
ресорно задужен за пољопривреду Срђан Алексић разговарали су данас
са представницима мешовите српско-бугарско-италијанске компаније
“Екоранс” која се бави узгајањем органских култура.
Ово предузеће до сада је инвестирало на простору Бугарске у Берковици и
Пазарџику где се до сада по принципима органске производње на 1500
хектара успешно производи рибизла, боровница, јагода и малина.
Укупна вредност италијанских улагања у овој области у Бугарској
превазилази 30 милиона евра.
Ова компанија заинтересована је да и у Нишу на пољопривредном земљишту
некадашњег ПИК Ниша на потезу “Широке падине” организује органску
производњу лешника, јер ово земљиште за то има реалан потенцијал и
адекватне услове.
Током састанка представљени су потенцијали и планови за евентуална
улагања овог предузећа на територији Града Ниша.
На површини од око 140 хектара може бити упошљено 50-60 људи, уколико
се обезбеде и нове површине створили би се услови за изградњу постројења
за прераду органског лешника. Идеја је да се ово пољопривредно земљиште
закупи на 20 година и уложи најмање 1,5 милиона евра у припрему терена
ограђивање и изградњу иригационог система. Изградња овакве плантаже
имала би пионирску улогу у даљем развоју органског воћарства у овом крају.
После ових прелиминарних састанака очекује се и почетак формалних
преговора и даља конкретизација инвестирања у област органског
воћарства.

Одржане 75. и 76. седница
Градског већа
На данашњој седници Градског већа, којом је председавао
градоначелник проф. Др Зоран Перишић, једногласно су усвојена
решења о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План рада
са Финансијским планом Апотеке Ниш, Дома здравља Ниш, Завода за хитну
медицинску помоћ Ниш, Решење о утврђивању Предлога решења о давању
сагласности на Програм рада и развоја Завода за плућне болести и
туберкулозу Ниш за 2014. годину, Решење о утврђивању Предлога решења о
давању сагласности на План рада и развоја Завода за здравствену заштиту
студената Ниш за 2014. годину и Решење о утврђивању Предлога решења о
давању сагласности на План рада Завода за здравствену заштиту радника
“Ниш” за 2014. годину. Члан Градског већа ресорно задужен за здравство
проф. др Жарко Ранковић истакао је да је остварена добра сарадња Града
Ниша са директорима установа примарне здравствене заштите и надлежном
градском управом.
На овој седници такође је једногласно усвојен и Извештај о раду Комисије за
подстицај развоја талентованих ученика и студената за 2013. годину.
Одлуком о буџету Града Ниша за 2013. годину планирана су подстицајна
средства за талентоване ученике и студенте у укупном износу од 25
милиона динара. Исплаћена су средства за награде најбољим студентима
тринаест факултета Универзитета у Нишу поводом 11. јануара, која се
састоји од дипломе и новчаног износа од по 50.000 динара за сваког
студента. На Јавни позив за доделу градских стипендија пријаве је поднело
297 кандидата и то: 221 студент и 76 ученика, а право на стипендију Града
Ниша остварила су 164 студента и 57 ученика средњих школа. За постигнуте
резултате на такмичењима у 2012/2013. години додељене су 355 новчане
награде, за шта је утрошено 3.495.500 динара, а накнадно одобрено
награђивање још 33 ученика, за шта је требало издвојити 381.000 динара.
Комисија је одобрила и 14 захтева за новчану накнаду талентованих ученика
и студената, за шта је требало издвојити укупно 966.800 динара.

На овој седници Градског већа такође је усвојен Закључак којим се
предлаже Градоначелнику Града Ниша одобравање годишњих програма по
спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана
у области спорта у Граду Нишу, Закључак којим се предлаже Градоначелнику
Града Ниша одобравање посебних програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу
и Закључак којим се предлаже Градоначелнику доношење решења о додели
стимулативних средстава спортским организацијама. Како је образложио
члан Градског већа ресорно задужен за спорт Милан Пешић, Град Ниш је
добрим делом заслужан за завидне резултате нишког спорта постигнуте у
прошлој години. Он је навео да је ове године поднето 25 годишњих програма
спортских организација и клубова више него прошле године, а буџет је био
смањен за 30 милиона динара у односу на претходну годину. Предвиђено је
70 милиона динара за спортске организације и 100 милиона динара
стимулативних средстава, а 17 клубова добило је укупно 53.8 милиона
динара за првих шест месеци.
На 75. седници Градског већа усвојена су и Решења о давању сагласности на
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи
за културу, Управи за образовање и Управи за омладину и спорт, а донета су
и Решење о прихватању реализације пројекта “Подршка у изради локалног
плана управљања отпадом”, који Град Ниш реализује у оквиру Програма
Exchange 4 и Решење о прихватању учешћа у пројекту ELAIN (Међубалканска
мрежа еколошких локалних власти).
Након 75. седнице Градског већа одржана је наредна,76. седница, на којој је
донета једногласна одлука о измени Решења о прихватању учешћа и
суфинансирању пројекта “Покретање другог инкубационог циклуса и
оснивање Центра за информационо-комуникационе технологије Инкубатор
центра у Нишу”.
Како је појаснио градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић, у претходна
два инкубациона циклуса нису испуњени циљеви Бизнис инкубатор центра,
тако да је било неопходно да се измени концепција рада и инкубационог
процеса дефинисањем нових активности, изврши ревизија пројекта и
дефинишу потребна средства за пословање у 2014. и 2015. години. Почетком
ове године сумирани су сви уочени проблеми, а планирано успостављање
Центра за информационо-комуникационе технологије није реализовано. Због

тога је било неопходно започети нове активности, нови менаџмент и нови
план и програм пословања, како би се остварило економско осамостаљивање
станара Инкубационог центра и отворила нова радна места.
Такође, на овој седници једногласно је усвојен Закључак којим се овлашћује
Градоначелник Града Ниша да у име Града Ниша са ЈКП “Градска топлана”
Ниш и Југоросгаз а.д. Београд закључи Протокол о регулисању начина
измирења дела обавеза ЈКП “Градска топлана” Ниш за испоручени гас за
сезону 2013/2014. Укупна обавеза ЈКП “Градска топлана” Ниш према
Југоросгазу на дан 10.02.2014. године износи 591.494.646,86 динара, док
потраживања Топлане за испоручену топлотну енергију на дан 07.02.2014.
године од директних и индиректних буџетских корисника износе
93.793.376,35 динара. За плаћање доспелих обавеза буџетских корисника и
других обавеза Град Ниш би издао 10 соло меница АИК Банци, које би се
испоставиле на наплату на терет рачуна Града Ниша о роковима доспећа,
уколико ЈКП “Градска топлана” Ниш не обезбеди средства на свом рачуну за
реализацију својих меница. Како је појаснио надлежни градски већник
Милош Банђур, ради се о повољном начину отплате дуга Градске Топлане,
чији ће гарант бити Град Ниш.

Светски дан социјалне правде
У свету се данас облежава Светски дан социјалне правде, који је
Генерална скупштина УН установила новембра 2007. године, како би
ујединила напоре држава у суочавању са сиромаштвом и стварању једнаких
шанси за све.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић поводом обележавања Дана
социјалне правде рекао је да су принципи солидарности, једнакости и
равноправности, како у нашој земљи, тако и између других земаља, један од
кључних детаља у изградњи друштва које ће препознати социјалне потребе
сваког појединца.
“Данас живимо у времену када су поједине категорије становништва

суочене са реалном претњом немаштине и неједнаких могућности за
напредак и остваривање законом и уставом гарантованих права. Град Ниш је
у протеклом периоду социјалним мерама, кроз доношење и спровођење
скупштинских одлука утицао да колико је то могуће дође до побољшања
социјалног статуса, посебно угрожених категорија становништва. Град се
редовно укључује у акције које организују појединци и невладине
организације, а које за циљ имају доследно спровођење принципа социјалне
правде, која мора подједнако да важи за све грађане”.
Како се наводи на сајту УН, владе држава су се обавезале да ће направити
оквир за акције за унапређење социјалне правде на “националном,
регионалном и међународном нивоу” како би било формирано “друштво за
све”. На сајту се између осталог наводи и да “друштво за све” мора бити
базирано на социјалној правди и поштовању људских права и основних
слобода.

Пријем за амбасадора Израела у
Србији
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић разговарао је данас у
Градској кући са замеником амбасадора Израела у Србији господином Итај
Милнером који је синоћ у Нишу свечано отворио недељу израелског филма.
Током састанка било је речи пре свега о економским видовима сарадње
града и ове медитеранске државе. Гости из Израела посебно су
заинтересовани за област ИТ индустрије, снабдевање водом и капацитета за
пречишћавање отпадних вода и депонија. Посебно интересовање постоји и за
област пољопривреде и то у домену финансирања пројеката који се тичу
изградње стакленика и система за наводњавање.
“Желим да вам пожелим добродошлицу у наш град и да вас упознам са
инвестиционим потенцијалима и Ниша, али и југа Србије који представља
важно пољопривредно подручје, где би у пракси могла да се примени ваша

модерна технологија како би се повећали приноси и унапредила производња
повртарских култура. Већ од раније имамо контакте са Израелским
компанијама које су показале спремност да инвестирају у област
пољопривреде”, рекао је градоначелник Перишић.
Заменик амбасадора Израела у Србији господин Итај Милнер захвалио се на
срдачном пријему и изразио заинтересованост за упознавање са структуром
економских активности овог дела Србије са посебним освртом на
пољопривреду као важан ресурс који Србија има и који би уз помоћ додатних
инвестиција могао бити знатно унапређен.
С обзиром на то да се у области јужне Србије само 2-3 одсто земљишта
наводњава на адекватан начин, током састанка је било речи о томе како да
град уз подршку страних партнера обезбеди средства за изградњу
иригационих система које ће користити пољоприведни произвођачи.
Састанку су присутствовали и помоћник градоначелника проф. др Јован
Стојковић, начелник управе за пољопривреду Саша Стојиљковић и директор
Канцеларије за локални економски развој Милан Ранђеловић.

Пoсета предузећу Е-рециклажа
Државни секеретар у Министарству енергетике Стана Божовић у пратњи
градоначелника Ниша проф. др Зорана Перишића посетила је данас
предузеће Југоипмпекс у чијем саставу послује Е-рециклажа, постројење за
рециклажу старих и дотрајалих уређаја, беле технике и складиштење
фреона по међународним стандардима.
Директор компаније Вујадин Шћекић упознао је делегацију са начином рада
овог предузећа које представља највећи комплекс овакве врсте на Балкану и
које је што се тиче стручног кадра и опреме, спремно да рециклира
електронски оптад по највишим стандардима Европске уније.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић рекао је да у две године рада

ово предузеће представља пример како спојем знања и технологије може
успешно да се привређује.
“Податак да за ове две године рада и рециклирања отпадног материјала је
постигнуто смањење загађења околине које је реда величине као да 140.000
возила није уопште радило и испуштало издувне гасове. Када узмемо у обзир
и то да Европска унија скоро трећину закона базира на заштити животне
средине, јасно је колики је значај функционисања предузећа које
захваљујући процесу рециклажечува животну средину”, рекао је
градоначелник Перишић.

Пријатељски сусрет Патријарха и
председника Скупштине
Његова Светост, Патријарх српски господин Иринеј, приредио је пријем у
Патријаршији у Београду за председника Скупштине Града Ниша, проф.
др Милета Илића, како би у пријатељском разговору разменили мишљења о
актутелној ситуацији у граду и степену бриге о верским објектима на
територији града Ниша.
„Имао сам задовољство да данас у седишту српске Патријаршије разговарам
са једним од најумнијих и најмудријих људи нашег друштва“, изајавио је
након сусрета председник градског парламента проф. др Миле Илић. Он је
током пријатељског разговора упознао Патријарха са актуелном друштвеном
ситуацијом у граду, у коме је садашњи Патријарх, а тадашњи епископ нишки
Иринеј, провео тридесет и пет година. Проф. Илић је овом приликом
информисао Патријарха о активностима које предузима Град Ниш, а које су
од интереса, како за локалну заједницу, тако и за цркву. Он је истакао да се
из градског буџета редовно издвајају средства за изградњу, реконструкцију
или одржавање верских објеката на територији града. Програмима изградње
и одржавања за 2014. годину, предвиђена је, благословом епископа нишког
г. Јована, реконструкција пет цркава, док је за одржавање верских објеката

предвиђено осам милиона динара. Председник Скупштине је истовремено је
исказао захвалност Његовој Светости на залагању да се иницијатива о
отварању Богословског факултета у Нишу спроведе у дело.
Патријарх је изразио задовољство због броја обновљених православних
храмова у претходном периоду и додао да Нишу недостаје још неколико
мањих цркава, тамо где су велика насеља, јер су оне основна људска
потреба. Говорећи о богословском факултету, он је изразио жаљење што се
по том питању застало, али и наду да ће то питање поново бити покренуто и
да ће у будућности Ниш бити почаствован једном таквом установом.
Пријатељски сусрет Његове Светости и председника Скупштине послужио је
и за присећање на период када су обојица, свако у свом домену, заједнички
радили и сарађивали на добробит града Ниша.

Ускоро нова радна места у
компанији „Џонсон електрик“
Отварање фабрике компаније „Џонсон електрик“ у Нишу највећа је
инвестиција у последњих 15 година у овим крајевима, оценио је први
потпредседник Владе Александар Вучић, који је обишао погон у коме ће се
производити електромотори и делови за аутомобиле попут „јагуара“, „BMW“а и „Волвоа“. Вучић је том приликом похвалио руководство Ниша на брзини
приликом прибављања документације за новог инвеститора, подвукавши да
само 6 месеци након потписивања првог уговора, ова компанија успева да
отвори потпуно нов производни погон.
Град Ниш се показао као одличан партнер новим инвеститорима, зато што
је, захваљујући смањеној бирократији, компанија „Џонсон електрик“ у
рекордном року успела да прибави све дозволе и документацију за изградњу
потпуно нове фабричке хале. Први потпредседник Владе Александар Вучић
каже да је поносан на ту чињеницу.

Отварање фабрике компаније „Џонсон електрик“ у Нишу показало је да
можемо и брже и боље, навео је Вучић.
Компанији из Хонг-Конга Вучић је понудио и суседну парцелу од 4 хектара у
Радној зони Север у Нишу, како би под истим условима проширили
производњу и упослили још радника. Каже да није добио негативан одговор.
До тада се чека септембар и први електромотори са етикетом „Џонсон
електрика“ из Ниша.
Претходно је градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић са
представницима компаније Џонсон електрик потписао протокол о
регулисању међусобних обавеза у вези заједничке изградње неопходних
капацитета за обезбеђење напајања електричном енергијом пословног
објекта инвеститора ЈОHNSON ELECTRIC у Ул. Ваздухопловаца бб, у радној
зони „Север“
Oвом протоколу претходили су:
1. – закључен Меморандум о разумевању, дана 27. јуна 2013. године
између Републике Србије, Града Ниша и Johnson Electric International
AG;
2. – закључен Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
без обавезе плаћања накнаде, дана 24.09.2013. године између Града
Ниша и Johnson Electric
3. – издати Технички услови од стране ПД Југоисток д.о.о. Ниш за
прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем 29.08.2013.
године и
4. – закључен Уговор о пословно-техничкој сарадњи дана 31.01.2014.
године између ЕД„Југоисток“ Ниш, Града Ниша и Johnson Electric
д.о.о.
Уговором о отуђењу грађевинског земљишта предвиђена је обавеза Града
Ниша да о свом трошку обезбеди напајање објекта инвеститора електричном
енергијом јачине 3000 KVА а до 10000 KVA по захтеву и о трошку
инвеститора.
Протоколом о регулисању међусобних обавеза Град Ниш ће, о свом трошку и
у складу са важећим законима и другим прописима, преузети спровођење
активности и финансирање следећих обавеза:

1. – израду пројектне документације
2. – решавање имовинско – правних односа
3. – обезбеђење грађевинске дозволе, у складу са Законом о планирању
и изградњи,
4. – стручни надзор над извођењем радова
5. – технички преглед објекта
6. – исходовање употребне дозволе

