Конференција за новинаре
градоначелника Ниша
Реагујући на саопштење издато од стране Локалног антикорупцијског
форума у којем се наводи да је дочек Нове године грађане Ниша коштао 2,5
милиoна, а не 1,5 милиона како је саопштено медијима, градоначелник Ниша
проф. др Зоран Перишић је рекао:
“И даље тврдим да је концерт Горана Бреговића и “Оркестра за свадбе и
сахране” град коштао 1,5 милион динара и то због чињенице да је градска
општина Медијана већ заказала прославу 13. јануара са одређеним бројем
бендова, који су након тога уз договор са општином пребачени да буду
предгрупе концерту Горана Бреговића. За организацију дешавања
укључујући и ватромет општина Медијана је већ раније спровела јавну
набавку као што је познато и за то издвојила око милион динара. Град је
платио трошкове продукције концерта, озвучење, техничку подршку и
хотелски смештај за 11 чланова оркестра, а накнадно је плаћен и ПДВ од
око 50 хиљада динара. Без учешћа општине Медијана град је прославу 13.
јануара-Нове године платио 1,5 милиона динара. Медијана је имала своју
сопствену јавну набавку недељама унапред, пре него што смо уопште
знали да ће Бреговић одржати концерт у Нишу. Бреговић се одрекао
хонорара, али није могао да стане на трг и пева без бине, без озвучења,
без свега осталог”.
Градоначелник Перишић је одговарајући на прозивке да је уговор сачињен
дан након одржаног концерта рекао да је “првобитно сачињен уговор који је
за титулара имао Канцеларију за младе, али се испоставило да то законом
није дозвољено. Због тога је сачињен нови уговор где се Град Ниш јавља као
титулар потписаног документа па је и уговор потписан дан након одржаног
концерта“.
Градоначелник Перишић је представницима Локалном антикорупцијског
форума јавно понудио да могу да изаберу пословни простор који год желе, а
да је у власништву града, како би се преселили и превазишли проблем
неусловног простора за рад у коме већ више месеци нема струје, ни грејања

због неплаћених рачуна предходних корисника локала у Калчи.
“Град нема законских могућности да измири рачун за струју за поменути
локал, јер је уговор са ЕДН-ом склопио предходни закупац па град у његово
име не може дуг да измири. То није случај само са овим локалом у
власништву града. Зато јавно позивам људе из ЛАФ-а да са начелником
Управе за имовину пронађу локал у власништву града који није оптерећен
дуговањима и преселе се у њега”, рекао је градоначелник Перишић.

