Подршка градоначелника Ниша
премијеру Вучићу
Премијер Србије Александар Вучић својим залагањем и радом допринео је да
наша Србија данас бележи привредни раст, буде политички стабилна,
привлачи стране инвестиције, успешно савладава нагомилане проблеме које
су оставиле претходне гарнитуре власти.
Наша земља добила је отварање поглавља од ЕУ , али одржава добре
односе са Русијом и Кином.
Премијер Србије се у водећим европским земљама означава као кључ
политичке стабилности и наставка спровођења започетих реформи у свим
сегментима друштва.
Али, они који не желе добро оваквој Србији спремни су да свим средствима
изазову дестабилизацију и медијским хајкама и измишљеним аферама ,целу
земљу доведу у колосек политичких сукоба и нестабилности.
Уверен сам да грађани Србије препознају ко је способан да их води путем
просперитета, а ко фабрикује афере и подмеће лажи зарад личног
материјалног интереса.
Као градоначелник Ниша ,али пре свега као човек који воли своју земљу
пружам апсолутну подршку премијеру Александру Вучићу и његовој борби
за бољу и снажнију Србију и верујем да ће истрајати на том путу .
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић

Испраћај
шлемова“

српских

„плавих

Министар одбране Братислав Гашић и начелник Генералштаба војске Србије
генерал Љубиша Диковић присуствовали су испраћају пешадисјке чете и
вода за заштиту снага Треће бригаде Копнене војске у мултинационалну
операцију у Либан.
Испраћају српских мировних снага присуствовао је и градоначелник Ниша
проф.др Зоран Перишић који је у име Града Ниша пожелео срећан пут

припадницима војске који одлазеу Либан.
Испраћај контигента приређен је у нишкој касарни Књаз Михаило, а
припадници ВС ће у Либану провести укупно шест месеци.
Ова мултинационална операција УН у Републици Либан (УНИФИЛ)
успостављена је Резолуцијама СБ УН из 1978. године, а припадници ВС
започели су учешће у тој мисији 2010. године у оквиру шпанског контигента

110 година Кола српских сестара
у Нишу
Коло српских сестара је институција од великог значаја, која негује
непролазне вредности нашег друштва.Коло српских сестара један је од
добитника највеће градске награде 11. Јануар, а и градски кеј носи име овог
друштва,што само по себи показује какав је траг кроз историју својим
деловањем оставила ова организација.
Историја Кола српских сестра јако је богата и славна.Међу оснивачима су
многе племените мајке и жене ,међу којима најпознатија свакако чувена
сликарка Надежда Петровић.
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић на свечаној академији у
Светосавском дому је рекао да „ове жене – велике у делима, а скромне у
животу – показале су да се отаџбина не брани само пушкама и топовима већ
и ван бојног поља – добротом и пожртвовањем. До тада само мајке,
домаћице, узорне и угледне супруге – у ратним временима су постајале
пожртвоване болничарке које су негујући и превијајући рањенике како у
Балканским, тако и у Првом светском рату у великој мери утицале на
смањење смртности од последица рањавања, али још више услед заразних
болести – колере, тифуса, богиња“.
Месни одбор Кола српских сестара у Нишу основан је 1905. године и радио је
све до укидања 1946.Заменик епископа нишког владика Теодосије уручио је
председници овог удружења орден Св.Милице ,који СПЦ додељује за
доброчинитељски рад

55
година
Електронског
факултета у Нишу
Некада je Ниш с правом носио титулу града електронике,јер је поред
електронске индустрије имао и завидну научно-образовну базу која и данас
представља репрезентативну институцију и свакако да је задатак свих нас ,
а поготову вас садашњих и будућих студената електронике да покушамо
заједно , да вратимо некадашњи имиџ града.
Електронски факултет у Нишу данас, после 55. годинa постојања представља
врхунску образовну и научно-истраживачку организацију која је током више
од пет деценија изнедрила велики број одличних стручњака.
Градоначелник Ниша проф .др Зоран Перишић присуствовао је свечаној
академији на овом факултету и честитао свим професорима,студентима и
запосленима овај вредан јубилеј.
„ Уписивањем на Електронски факултет студенти нису направили погрешан
избор јер он представља институцију од посебног друштвеног интереса која
успешно прати развој електротехнике и информационо-комуникационих
технологија у свету и која представља основу за модерну привреду у оквиру
технолошког развоја Републике Србије у 21. веку.
Србији је потребна велика енергија којом располажу млади људи са знањем и
стручношћу, чиме би се могао покренути развој државе.
Знање наших студената је капитал велике вредности који можемо понудити
Европи и свету, и то увек имамо на уму када преговарамо са
инвеститорима.Ниш заиста има велику срећу да поред одличног географског
положаја ,поседује и квалификовану и стручну радну снагу.
Драго ми је што присуствујем прослави 55. годишњице Електронског
факултета ,јер све ове године показују Вашу дугогодишњу преданост која
је била генератор успеха у раду овог факултета „ рекао је градоначелник.

Презентација
Европске комисије

извештаја

У Градској кући одржана је презентација последњег извештаја Европске
комисије и његових економских аспеката.Градоначелник Ниша порф.др
Зоран Перишић у уводном делу је рекао да је „на основу последњег
извештаја Европске комисије о напретку на
путу европских
интеграција,Србија остаје посвећена стратешком циљу уласка у ЕУ и
спроводи амбициозни план политичких и економских реформи.
Ово је општи закључак који стоји у извештају Европске комисије о напретку
Србије у придруживању ЕУ.Србија је похваљена за напредак у економским
реформама, уз констатацију да се економија Србије опоравља од рецесије, а
да је захваљујући значајним мерама консолидације и бољој наплати пореза,
знатно смањен буџетски дефицит“,рекао је градоначелник.
Оно што је такође апострофирано у извештају је да је потребно обезбедити
пуно поштовање слободе медија и слободе изражавања, нарочито у погледу
транспарентности власништва и финансирања медија.
Општи је утисак у извештају да Комисија сматра да је Србија остварила
довољан напредак да отвори прва преговарачка поглавља И то је свакако
добра вест за све грађане.
Сви заинтересовани су у Градској кући имали прилику да се детаљније
упознају са економским елементима овог извештаја, а потом је одржана и
дискусија уз учешће представника привреде,академске заједнице и медија.

Јавни позив
Комисија за награде Града Ниша донела је одлуку да објави Јавни позив за
достављање предлога за доделу највишег јавног признања Града Ниша
награде ”11. ЈАНУАР”
Награда ”11. ЈАНУАР” је највише признање Града Ниша које се додељује за
изузетна достигнућа која чине допринос афирмацији Града у привреди,
уметности, науци, медицини, архитектури и урбанизму, новинарству,
образовању, спорту и другим областима значајним за Град Ниш.

Предлог за доделу Награде ”11. ЈАНУАР” може поднети сваки грађанин или
правно лице. Предлог се подноси у писаној форми, са образложењем
достигнућа које се предлаже за Награду. Уз предлог се прилаже и
документација (радна биографија кандидата, два примерка публикованог
дела, каталога, ЦД или ДВД, планови, пројекти или одговарајућа
документација ако по природи ствари дело није могуће доставити, критике,
стручна мишљења и сл.). Приложена документација се након одлучивања не
враћа предлагачу.
Предлози се могу доставити од 01.12.2015. године до 15.12.2015. године, на
адресу: Скупштина Града Ниша, Секретару Скупштине Града, са назнаком
”За Комисију за награде Града Ниша”, улица Николе Пашића број 24, или у
електронској форми на e-mail: komisije.sg@gu.ni.rs
Јавни позив

158.Седница Градског већа
Градско веће једногласно је данас усвојило Решење о престанку важења
Решења о давању сагласности на Програм уређења и одржавања јавних
зелених површина за 2015. годину од стране ЈКП ”Горица” Ниш.Овим
програмом прецизније су дефинисани послови уређења јавних површина ,а
вредност планираних средстава за ову намену је око 25 милиона
динара.Истоветно је донето Решење о давању сагласности на Програм
уређења и одржавања јавних зелених површина за период новембар и
децембар 2015. године, ЈКП ”Медиана” Ниш која ће убудуће обаваљати ове
послове.
Већници су усвојили и Решење о престанку важења Решења о давању
сагласности на Програм одржавања парковског и дечијег мобилијара и
новогодишње и божићне декорације у граду за 2015. годину од стране ЈКП
„Горица“ Ниш и ови послови новим решењем пренети су на ЈКП ”Паркинг
сервис” Ниш.Вредност ових послова је 6 милиона и 780 хиљада динара
На седници Градског већа је усвојено и Решење о утврђивању висине
новчаног износа награде „Стеван Сремац“ која се додељује за најбољу
збирку приповедака у претходној години.Опредељено је 250 хиљада динара
нето износа ,који ће бити уручен победнику конкурса,који поред новчаног
дела добија и повељу Града Ниша.

110. ГОДИШЊИЦА
Поводом обележавања 110. Годишњице Кола српских сестара, председник
Скупштине града проф. др Миле Илић, примио је представнице нишке
подружнице ове организације.
Коло српских сестара је институција од великог значаја, која негује
непролазне вредности нашег друштва, рекао је председник Илић и додао да
ће све градске институције и у будуће свесрдно наставити да подржавају
акције Кола. Ова подршка није само на речима, о чему сведочи чињеница да
је Коло српских сестара један од добитника највеће градске награде 11.
Јануар, као и то да једна улица носи име овог друштва.
Иначе, чланице кола ће у оквиру обележавања јубилеја, уз своје редовне
активности на плану неговања обичаја и очувања традиционалних
вредности, посебну пажњу посветити афирмисању доброчинства кроз
организовање Округлог стола на ту тему.

Сарадња правних факултета
Ниша и Софије
Сви облици сарадње високошколских установа Ниша са школама и
факултетима суседних земаља, прилика су за афирмацију Ниша али и за
квалитетно стручно усавршавање наших предавача и студената. Ово је
истакнуто приликом данашњег пријема у Кабинету председника Скупштине
града проф. др Милета Илића за проф. др Сашу Пенова, декана правног
факултета Универзитета Св. Климент Охридски из Софије.

Како је речено, сарадња Правних факултета Ниша и Софије, одвија се већ 20
година у континуитету и то у домену стручних конференција, размене
студената и гостујућих предавача. Уз то, кроз процес дигитализације
стручних библиотека ова два факултета, перманентно се развија и размена
ресурса материјала за изучавање свих аспеката правне науке.
Овом приликом, представници два факултета посебно ће разговарати и о
заједничким пројектима, којима ће конкурисати за финансирање из фондова
ЕУ, речено је на пријему у Кабинету председника Скупштине Града Ниша.

Презентација пројекта
Дечија села Србија

СОС

У Градској кући у Нишу одржана је презентација Фондације СОС Дечија села
Србија, која је чланица Међународне организације СОС Дечијих села и
невладина, хуманитарна и непрофитна организација.
У Србији око 700.000 људи, 200.000 су деца, живи испод или на граници
сиромаштва. Чак 6.000 деце без родитељског старања, смештено је у
хранитељске породице или домове. Не зна се тачан број породица у ризику
од издвајања деце, односно биолошких породица које због разних разлога не
могу адекватно да брину о деци и обезбеде им минимум неге и бриге.
Често овакве породице намају приступ услугама социјалне заштите или не
прихватају ову подршку, а ресурси институција социјалне заштите нису увек
довољни да задовоље индивидуалне потребе сваке породице.
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић рекао је да “свако дете има
право да живи у породици, уз љубав, поштовање и сигурност. Морамо
заједно помоћи породицама у невољи,да развију све своје потенцијале и
граде своју будућност”
Деца могу развити свој пуни потенцијал уколико живе у подржавајућем и
сигурном породичном окружењу, a рад СОС Дечијих села усмерен је ка томе
да се осигура Дом пун љубави за свако дете.
Организација СОС Дечија села у Србији фокусирана је на три основна
подручја рада – Породични модел бриге, Програм Јачања породица и
образовање.

