Стратегија безбедности младих у
Нишу
Град Ниш је спровео процес дефинисања Стратегије безбедности које
укључују активности које се баве унапређењем безбедности грађана.
Ослањајући се на донешену стратегију, а у складу са уоченим потребама,
покренут је процес успостављања партнерства и стратешких смерница за
даљи заједнички рад на теми безбедност и млади.
На састанку одржаном у Скупштини Града Ниша формирана је радна група
за спровођење стартегије безбедности младих којом ће на предлог
градоначелника руководити Младен Велојић, а у саставу групе су и ресорни

перцепцији безбедности младих у граду из угла самих младих и процес
консултација у циљу унапређења тренутне ситуације”.

Инфо дани универзитета у Нишу
Сви заинтересовани за студирање на неком од Факултета нишког
Универзитета, шире информације о студијским програмима и условима
уписа, могу добити на Инфо-данима, који су данас отворени у холу
Електронског факултета. На овај начин, високошколске Установе помажу
матурантима да се лакше определе за факултет, чије ће им образовање
омогућити долазак до жељеног занимања.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић поручио је будућим
студентима да свака наука има своју посебну тежину, јер предствља извор
будуће праксе И да је Унивезитет у Нишу показао управо у пракси да су у
окриљу наших 13 факултета стасале генерације добрих стручњака у
различитим областима.
“Од вас с очекује да као академски грађани ове земље, будући
интелектуалци, будете стубови који сваке године израстају из темеља са
задатком да ојачају земљу И буду основа надамо се лепше будућности.
Случајно или не наше друштво данас је медицински речено инфицирано
најразличитијим облицима неправде и корупције, зато је на неки начин лек у
вашим рукама, а он значи стасавање нових генерација које ће доследно
поштовати закон И кроз стивање нових знања борити се против свих
друштвених девијација”рекао је градоначелник
На информативним штандовима свих 13 факултета нишког Универзитета
понудило је студијске програме и услове уписа. Организоване су и посебне
презентације за матуранте који желе да се детаљније информишу о
образовним профилу и струци коју планирају да изаберу.
Приликом отварања ове дводневне манифестације, градоначелник Зоран

Перишић је будућим бруцошима поручио да добро промисле, пре него што
донесу коначну одлуку о будућем позиву.
Нишки Универзитет послао је предлог ресорном Министарству да у наредној
школској години одобри упис 3137 буџетских и 1621 самофинансирајућег
студента. Цене уписа нису промењене у односу на пролу годину и биће од
44. 000 динара колико је на Технолошком факултету у Лесковцу, па до 120.
000 динара на овдашњем Факултету уметности.

“Наук није баук”
Шести пут заредом у организацији нишке гимназије Светозар Марковић
организован је фестивал “Наук није баук” који је кроз претходних пет
издања показао да науку можемо посматрати из више аспеката и да она не
мора увек бити исувише строга и стерилна.
Управо овакав непосредан вид упознавања младих људи са научним
достигнућима и њиховом практичном применом начин је да се код младих
негује онај двоструки вид односа према науци, озбиљан али и популаран.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић свечано је отворио шесто
издање фестивал које се традиционално одржава у холу Електронског
факултета у Нишу.
“Шта је то научник на крају крајева, питање је које сте вероватно поставили
себи – мени се чини да је то знатижељан човек који гледа кроз кључаоницу
природе покушавајући да схвати шта се догађа. и увек ме ово мистериозно
питање о суштини науке врати на једну помало комичну реченицу –кажу да
аеродинамички говорећи бумбар не би смео бити у стању да лети. Међутим,
бумбар нема појма о томе, па зато и лети.
Шалу на страну јасно је да без науке нема развоја Србије, и зато је пред
свима нама сложени задатак да пре свега подигнемо квалитет образовног и
научног система на виши ниво, јер је то заправо услов свих услова”, рекао је

градоначелник Перишић.
Према речима градоначелника највећи потенцијал којим данас наша земља
располаже је људски потенцијал. Управо је то оно највредније што и поред не
баш сјајних услова живота пружа наду да можемо више и боље. “Наши
ученици попут наших спортиста непрестано последњих година освајају
медаље на разним међународним такмичењима и показују да је истински
квалитет у знању и раду.

Проф. Илић је упознао истакнуте научнике са друштвеном ситуацијом у
Нишу, са активностима које Град предузима по питању улагања у
образовање и науку, као и са неким започетим пројектима од огромне

Конференцији су присуствовали министар без портфеља Бранко Ружић и
шеф делегације ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић у уводном излагању пожелео
је добродошлицу свим гостима и истакао добру сарадњу града са
делегацијом ЕУ у Србији. “Веома сам поносан због тога што је Програм
европског партнерства са општинама и “ЕУ Прогрес” одлучио да свој
састанак и завршну конференцију одржи управо овде у царском Граду Нишу,
граду богате историјске и културне традиције. Град Ниш већ представља
локалну самоуправу која је верујем добар сарадник Европској унији и њеним
напорима да у своје развојне процесе укључи и нашу земљу”, рекао је
градоначелник.
“Верујем да ће и за нас представнике локалних самоуправа које нису
укључене директно у овај програм бити интересантно да се упознамо са
активностима спроведеним током овог програма и коначном евалуацијом,
али и са најавом будућих програма које се односе на развој југа и југозапада
Србије, а који ће кренути после програма “Еу прогрес”, закључио је
градоначелник Перишић.

ЕУ Инфо кутак у Нишу
Инфо кутак Европске Уније у Нишу представљаће део комуникационих
активности Делегације у Србији, с циљем да унапреди познавање
Европске уније у директном контакту са становницима и посетиоцима, а уз
активну подршку градских власти. У Градској кући данас су градоначелник
Ниша проф. др Зоран Перишић и шеф Делегације ЕУ у Србији Мајкл
Девенпорт свечано потписали меморандум о разумевању којим ће се кренути
у реализацију овог пројекта.
“Веома сам почаствован због тога што је Делегација Европске уније у Србији
препознала управо наш царски Град Ниш, град богате историјске и културне
традиције, као локалну самоуправу која ће као добар сарадник,
представљати један од значајних сегмената на нашем путу прикључивања

породици европских држава и импементацији у систем Европске Уније.
Управо отварање ЕУ инфо-кутка у Нишу показује да наш град заузима важно

12 пута дању. Током ваздушне кампање погинуло је 56 Нишлија, а више од
200 је рањено. На град је током ваздушне кампање испаљено 324 разорних
пројектила: 161 авио-бомба, 36 контејнера касетних бомби, 71 крстарећа
ракета, 8 графитних Срушено је око 120 објеката, а преко 3.400 стамбених,
пословних и војних објеката је оштећено.

У име града Ниша венац на спомен капели и споменку поред Универзитета
положио је заменик градоначелника Љубивоје Славковић који је рекао да “се
оваква селективна примена правде под знацима навода никада се не сме
поновити, али не сме се ни заборавити. О поделама које постоје нажалост у
нашем народу дјЄ㴄〄䁔眠䕔ੱ‰⸰〠呣⁅吊䉔‱⸸㈴㌠〮〰㈴⠀ ка⁔挲㐨 ⤠⠄㨄〠呣㘱⠀‽овка⁔挲㐨их㌳㴾вка⁔

области Жиронд
Повод данашње посете делегације из Жиронда У Француској су две
активности које везују Град Ниш и Француску – прва је месец
Франкофоније у Нишу и друга такође веома важна децентрализованабилатерална сарадња Града Ниша са Генералним саветом Жиронда.
“Ова сарадња је започета у октобру 2012. Године када сам се овде у Нишу
сусрео са шефом Мисије за међународну сарадњу и односе при Генералном
савету Жиронда г-дином Филипом-Анријем Ледријом, а на иниицијативу
амбасаде Француске у Србији. Тада је договорено да се започне сарадња која
це бити посвећена младима, култури и застити зивотне средине. Овакав

НИС и ове године подржава
локалне пројекте
Нафтна индустрија Србије и ове године расписала је јавни конкурс за
доделу финансијских средстава за реализацију пројеката из области

расподељује путем јавног конкурса за пројекте које непрофитне
организације истакну као приоритетне за социјално-економски развој
локалне заједнице. До сада је реализовано више од 450 пројеката који су
помогли развој локалних заједница, олакшали функционисање бројних
установа и унапредили рад културних, образовних и спортских институција.
На конкурсу могу да учествују непрофитне установе са пројектима из
области спорта, културе, науке, заштите животне средине и помоћи

