Обилазак
одељења
за
вантелесну оплодњу КЦ у Нишу
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић посетио је данас
Гинеколошко акушерску клинику одељење вантелесне оплодње и
упознао се са изузетним резултатима које ово одељење постиже последњих
година.
Проценат успешности вантелесне оплодње на овом одељењу креће се
годишње и до 39 одсто што је респектабилан резултат када се има у виду да
овај проценат на модерним клиникама на западу иде до 25 одсто, рекла је
током сусрета начелница овог одељења проф. др Јасмина Поповић и
нагласила да су главни проблеми са којима се суочава клиника застарела
опрема и мањак радне снаге.
Градоначелник Перишић је током посете дао обећање да ће Град Ниш

Краљевска породица подржава
развој Ниша и младог ученика
У Краљевском двору на Дедињу, у срдачној атмосфери, председник
Скупштине Града Ниша, проф. др Миле Илић, разговарао је са Њ.К.В.
Престолонаследником Александром II Карађорђевићем и Принцезом
Катарином. Проф. Илић је овом приликом захвалио Престолонаследнику
Александру и Принцези Катарини на досадашњем хуманитарном раду и
бризи о угроженима на територији града Ниша. Он је такође подсетио да се
Град Ниш скромно одужио таквом односу према нашем граду тиме што је
2011. године доделио Принцези Катарини „Благодарницу Града Ниша“ за
хуманитарни рад.

Колективни уговор са јавно –
комуналним предузећима

Ниша. Донета је одлука да се за начелника Управе за имовину и инспекцијске
послове изабере Љубиша Јањић, а да се за начелника Управе за привреду,
одрживи развој и заштиту животне средине изабере Драган Карличић.
Градско веће усвојило је и Закључак којим се предлаже Градоначенику да у
име Града Ниша дâ изјаву Министарству регионалног развоја и локалне
самоуправе да су у 2014. години буџетом Града Ниша обезбеђена средства за
суфинансирање, у износу од најмање два и по милиона динара, за завршетак
изградње Основне школе „Војислав Илић Млађи“ у селу Горњи Комрен и
Основне школе „Десанка Максимовић“ у селу Мрамор.
Градско веће покренуло је иницијативу за израду пројекта замене котлова
на лож уље котловима на дрвену биомасу или природни гас у школама и
предшколским установама. Анализа цене грејања је показала да на овај
начин уштеде могу бити и веће од 40%.
Подржана је и акција Канцеларије за Косово и Метохију Владе Републике
Србије „Обезбеђивање услова за рад васпитно-образовних институција на
територији Аутономне покрајине Косово и Метохија и акцију доделе новчане
помоћи најугроженијим студентима у овој покрајини, са милион динара који
ће бити уплаћени из текуће буџетске резерве Града Ниша.

Следеће недеље почињу радови
на улицама
Након 15. марта, када се очекују боље временске прилике и укључење
асфалтне базе, а у складу са средствима којима Град располаже,
започеће радови на реконструкцији три улице: Улици Марина Држића у
Градској општини Пантелеј, у Прибојској улици у Градској општини Црвени
Крст и у Хајдук Вељковој.
“Био сам против тога да се ради само тако што ће се обновити асфалт, тако
да је направљен пројекат комплетне замене инсталација. Ове улице су у јако

лошем стању и радиће се једна по једна, а по паљењу асфалтне базе радиће
се и на крпљењу ударних рупа, којих има веома много у граду”, рекао је
градоначелник Перишић.

Стипендије за најбоље студенте
У галерији Србија у Нишу министар омладине и спорта Вања Удовичић и
градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић уручили су стипендије
најбољим студентима нишког универзитета. Фонд за младе таленте основала
је Влада Републике Србије у жељи да подржи најуспешније студенте, који су
својим радом, упорношћу и трудом постигли изузетне научне и академске
резултате. Свечаном доделом уговора о стипендирању студентима
Универзитета у Нишу обухваћено је по Конкурсу за стипендирање до 800
најбољих студената завршне године основних академских студија и до 400
студената завршне године мастер академских студија са високошколских
установа чији је оснивач Република Србија за школску 2013/14. годину.
Конкурсом који награђује најбоље студенте у Србији до сада је награђено
више од 6.000 студената чији је труд на тај начин уважен и препознат. Од
текуће школске 2013/14. године Фонд за младе таленте је повећао број
добитника стипендије као и износ стипендије како би мотивисао више
студената да постижу још боље резултате.
Основни циљ Фонда за младе таленте је стипендирање студената и
награђивање ученика средњих школа за постигнуте изузетне резултате на
признатим такмичењима у земљи и иностранству. Од 2008. године до данас,
Фонд је наградио и стипендирао више од 12. 300 студената и ученика
средњих школа и за те намене утрошио је преко 3, 3 милијарди динара. Осим
конкретне финансијске подршке, Фонд настоји да стипендистима пружи и
посредну подршку кроз сарадњу са компанијама како би омогућили
стипендистима да стекну прва радна искуства.

Осмомартовски
пријем
новинарке нишких медија

за

Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић поводом 8. марта
међународног дана жена приредио је традиционални пријем за
новинарке нишких медија које током године извештавају о догађајима у
Градској кући. У отвореном разговору новинарке су уз кафу и пригодно
послужење проћаскале на различите теме са градоначелником.
Градоначелник је представницима „седме силе“ честитао празник и
пожелео да као и до сада тачно, непристрасно и правовремено објављују
информације. „Ја сам током своје каријере имао пуно сарадника, али се
показало да су жене знатно одговорније и посвећеније извршавању
задатака. Овим пријемом желимо да покажемо пажњу коју жене које раде
веома одговаран посао заслужују, али и да укажемо на чињеницу да је
женама потребна пажња свакодневно, а не само током једног дана у
години“, рекао је градоначелник.
Током пријема на велико изненађење присутних појавио се и министар

оптичке каблове и граду Нишу. Донација у виду оптичких каблова, који ће
пре свега бити од користи за бољу сигурност грађана и град Ниш, који ће

