Честитка поводом
Свете Петке

празника

Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић честитао је свим грађанима и
организацијама које славе празник посвећен Светој Петки. „Свим верницима
и онима који данас славе Свету Петку честитам крсну славу са жељом да је

55.годинa Економског факултета
у Нишу
Економски факултет у Нишу обележио 55.година постојања и рада.У
протеклих више од пола века постојања, ова високошколска установа
изнедрила је велики број успешних дипломирних економиста, банкара и
привредника.
Свечана академија поводом прославе 55. годишњице Економског факултета
у Нишу одржана је данас у амфитеатру овог факултета.
Прослави јубилеја факултета присуствовао је и градоначелник Ниша проф др
Зоран Перишић, који је декану,професорима ,студентима и свим
сарадницима факултета честитао овај вредан јубилеј.

Oтворени октобарски сусрети у
социјалној заштити
На правном факултету у Нишу отворени су традиционални Октобарски
сусрети у социјланој заштити. Градоначелник Ниша проф др Зоран Перишић
отворио је овај скуп који посвећен заштити деце.
“Једно од основних права детета је право на живот и развој. Сви облици
злоупотреба, насиља, злостављања или занемаривања деце, којима се
угрожавају или нарушавају физички и лични интегритет детета и осујећује
оптимални развој, представљају повреде тог основног права.
Заштита права подразумева, пре свега, разноврсне друштвене активности
усмерене на спречавање и искорењивање ових појава, као и организовање и
непосредно спровођење заштитних интервенција у конкретним случајевима
злостављања и занемаривања деце.

Злостављање деце је појава на коју утичу сложени сплетови условљавајућих
фактора. Зато је потребна вишеструка и диференцирана друштвена
реакција. У том смислу, заштита од злостављања би укључила активности
више институционалних система: образовања, здравства, социјалне заштите
и правосуђа. Поред тога, овај проблем данас све више привлачи пажњу
невладиних организација, професионалних удружења и удружења грађана.
Органи локалне самоуправе морају активно бити укључени у ову
проблематику И Град Ниш чини све са своје стране да кроз медјусекторско
деловање ,али И учешћем у пројектима који се односе на заштиту деце И
успостављањем установе Сигурне куће пружи свој допринос у заштити
најмлађе популације”,рекао је градоначелник Ниша.

Презентација
заједничких
пројеката са полицијом
Видео кампања: ЗА НИШ БЕЗ НАСИЉА.
У Нишу је данас одржана презентација заједничких пројеката ПУ Ниш и
Града Ниша у присуству министра полиције др Небојше Стефановића и
директора полиције Милорада Вељовића.

градоначелником проф.др Зораном Перишићем ,затим представници Војске
Србије, Министарства унутрашњих послова, Савеза бораца , Нишавског
округа И удружења за неговање традиција ослободилачких ратова Србије.
Ниш је ослобођен 14. октобра 1944. године када је 22. дивизија народноослободилачког покрета ушла у град и с југа напала немачке трупе.

O

Обележен дан ослобођења Ниша
у Првом светском рату

уредника програма.
Расправи је присуствовао И градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић.
“Од медијских јавних сервиса тражи да уважава захтеве јавности и за своје
деловање одговара управо тој јавности, са општим циљем који се састоји у

