Дан планете
Међународни дан планете Земље, обелeжава се 14. пут за редом. Овим
поводом градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић симболично је
засадио дрво платана испред Градске куће.
“Окупили смо се овде, како бисмо дали пример и послали поруку свим
људима, да брига о нашој планети Земљи, треба да буде као и брига о
сопственом животу, јер захваљујући нашој планети ми имамо живот, али и
обавезу да будућим генерацијама оставимо здраву животну средину која ће у
временима пред нама бити основни предуслов нормалног живота.
Ова садња Платана, познатог као издржљивог дрвета на прашину и штетне
издувне гасове, али И дрвета које представља симбол врлине као што су
хуманост, чврстоћа, поштење и морална надмоћ је симболична порука коју
упућујемо на дан планете земље да нам је стало и да смо спремни да се
најразличтијим акцијама укључимо у заштиту животне средине. Сећам се
познате песме Јована Јовановића Змаја, која каже “Где год нађеш згодно
место ту дрво посади, дрво је благодно па ће да награди”, па се надам да ово
неће бити само симболика, већ да ће наша порука утицати на свест свих
наших суграђана о важности очувања једине планете коју имамо”, рекао је
грдаоначелник Перишић.

Градско веће о извештајима о
пословању јавно комуналних
предузећа и установа
Чланови Градског већа, на 85. седници којом је председавао
градоначелник проф. др Зоран Перишић, једногласно су усвојили
извештаје о пословању са финансијским извештајима за прошлу годину ЈКП
“Горица” Дирекција за јавни превоз Града Ниша, ЈКП за водовод и

канализацију “Наиссус”, Тржница”, “Медиана”, “Градска топлана”,
“Обједињена наплата”, “Паркинг-сервис”, ЈП “Аеродром-Ниш”, ЈП Дирекција
за изградњу Града Ниша, Јавног предузећа Завод за урбанизам, Градска
стамбена агенција Ниш, “Нишстан”, “Нишка телевизија”, “Нишког културног
центра”, Завода за плућне болести и туберкулозу, Завода за здравствену
заштиту студената, Дома здравља Ниш, Завода за хитну медицинску помоћ,
Апотека Ниш, Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” и Установе
Дечије одмаралиште “Дивљана”.
О овим извештајима Градско веће требало је да се изјасни на седници која је
била отказана пре недељу дана. Како је појаснио градоначелник проф. др
Зоран Перишић, до одлагања је дошло због тога што је Градско веће било
претрпано огромним бројем података у извештајима који су стигли из
надлежних градских управа само неколико сати пред заказану седницу
Градског већа на којој је требало да буду разматрани.
Према извештајима о раду, највећи број јавно комуналних предузећа и
установа примарног здравства пословао је позитивно. Градоначелник
Перишић најавио је да ће ови извештаји ускоро бити преиспитани од стране
буџетске инспекције или независног ревизора.
– Мислим да никоме не требају извештаји који не одражавају реално стање у
јавно комуналним предузећима. Након ове седнице, задатке ће добити и
чланови Градског већа и институције које врше контролу и надзор, да ураде
свој посао и да доставе извештаје о начину рада и пословања јавно
комуналних предузећа. Тамо где извештаји буду такви да не указују на добро
пословање, предузећемо законом предвиђене мере како би се разрешила
такав руководства, надзорни одбори и директори предузећа који су се
понашали нерационално, или тамо где је било простора да та предузећа
послују боље. Нико не може бити заштићен од лошег рада и то је порука која
мора једном за свагда да се пошаље, да само резултати вашег рада могу да
оправдају ваше остајање на месту руководиоца неке установе, неког
сектора, неког града, истакао је градоначелник Перишић.
Коментаришући планове о инвестицијама предузећа која су приказала добит
у пословању у 2013. години, градоначелник Перишић подсетио је да ће, као и
увек, инсистирати на доследном поштовању закона.

– У тим примерима успешног пословања, пошто по закону ова предузећа не
могу да остварују профит, тај приказан профит мора да се пренесе оснивачу,
што је у овом случају Град. Као и увек, инсистирам на поштовању закона,
рекао је градоначелник Перишић.

Обавештење комисије за називе
делова насељених места и
назива улица
Процедура у вези промене назива улица регулисана је Уредбом Владе
Републике Србије о означавању назива насељених места, улица и тргова,
означавању зграда кућним бројевима и вођењу регистра кућних бројева,
улица и тргова, 05 Број: 110-814/2012 од 09.02.2012. године и Одлуком о
утврђивању и означављу назива насељених места, улица, тргова и зграда на
територији града Ниша (пречишћен текст), број 13-167/2010 од 22.11.2010.
године.
На основу члана 8 Одлуке о утврђивању и означављу назива насељених
места, улица, тргова и зграда на територији града Ниша (пречишћен текст),
број 13-167/2010 од 22.11.2010. године, на територији Града Ниша улице,
тргови и делови насељених места не могу имати исти назив.
Комисија за називе делова насељених места и називе улица Скупштине
Града Ниша, у складу са Одлуком о утврђивању и означављу назива
насељених места, улица, тргова и зграда на територији града Ниша
(пречишћен текст), број 13-167/2010 од 22.11.2010. године, на седници
одржаној 20.03.2013. године, донела је закључак број 06-169-4/2013-02, којим
врши промену назива улица само оним улицама које имају дуплиран назив.
Скупштина града Ниша утврђује називе улица, тргова, градских четврти и
других делова насељених места на територији Града Ниша на предлог
Комисије за називе делова насељених места и назив улица Скупштине Града

Ниша.
Промена назива улица и тргова, врши се на исти начин као и њихово
утврђивање.
Koмисија за називе делова насељених места и називе улица предлаже
називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других насељених места
на територији Града.
За називе улица, тргова и делова насељених места може се дати назив који
има географска, етнографска, историјска, културна и друга обележја и имена
умрлих знаменитих личности српскога народа, имена иностраних личности,
осведочени пријатељи Србије и српског народа, важни догађаји и датуми као
и други пригодни називи.
Предлоге за називе улица Комисији подносе институције и појединци, а њих
Комисија разматра на својој седници и доноси закључак којим утврђује
Предлог решења о промени назива одређене улице.
Министарство надлежно за послове локалне самоуправе даје сагласност на
предлог Комисије за називе делова насељених места и називе улица за
утврђивање, односно измене назива улица, тргова и делова насељеног
места.

Ускршња честитка
Поводом најрадоснијег хришћанског празника Ускрса, градоначелник
Ниша проф. др Зоран Перишић упутио је честитку свим грађанима Ниша,
свештенству нишке епархије и припадницима других хришћанских цркава.
“Свим суграђанима и свештенству цркава који у недељу празнују Васкрс
најискреније честитам празник христовог васкрсења. Пред нама су дани
породичног окупљања, међусобне љубави и поштовања, дани када славимо
победу живота над смрћу, пред нама је Васкрс, празник над празницима.

Искористимо ове празничне дане да покажемо љубав, како према ближњима
тако и према свим људима који нас окружују, јер оно најважније је заправо у
нама самима и не кошта ништа, а пуно значи. Овогодишњи празник се
обележава истог датума код свих хришћанских цркава па је и порука коју у
себи носи Васкрс, порука заједништва и љубави како међу хришћанским тако
и међу осталим верским заједницама.
Желим да радост Ускрса испуни ваше домове задовољством и благостањем,
да празник проведете у добром здрављу, миру и слози, окружени породицом
и пријатељима.
Поштовањем традиције и вредности које су нам оставили наши духовни
просветитељи, можемо да сачувамо идентитет и допринесемо бољитку
нашег заједничког дома – нашег града. Да заједно превазиђемо сопствене
могућности, да заједно напредујемо и да наш Ниш буде град толеранције и
међусобне љубави свих његових грађана.
Нека радост Христовог васкрсења испуни сваки дом и улије нову снагу свима
нама, да истрајемо у вери, нади и љубави.
Честитам вам празник уз најрадоснији поздрав, Христос Воскресе!”

22. Седница Скупштине града
Скупштина града Ниша, данас одржава своју 22. Седницу.
Пред одборницима градског парламента, наћи ће се 42 тачке дневног реда,
међу којима и већи број извештаја о раду установа чији је оснивач Скупштина
града, као и планови рада установа примарног здравства.
На овој седници, такође ће бити разматрани и планови детаљне регулације
комплекса Електронске индустрије и локације „Марково кале“.
Иначе, ово је прва седница Скупштине града након двомесечне паузе, с
обзиром да је договорено да се седнице не одржавају током предизборне

кампање за, недавно одржане републичке изборе.

Донација за школу у Косовској
Митровици
У Косовској Митровици потписан је уговор о донацији средстава којима
ће Град Ниш и Нишавски округ помоћи проширење школе за средњемузичко образовање у овом граду.
Изградњом шест учионица, због великог броја ученика, око 300, овај
проблем ће бити решен и наставницима и ученицима ће бити омогућено да
обављају наставу на најбољи начин. Укупна вредност пројекта је 3.400.000
динара. Од тога, привремени орган општине Косовска Митровица издвојио је
2,4 милиона динара а остатак је обезбедила Канцеларија за КиМ преко
Нишавског округа и града Ниша.
Министар у техничкој влади задужен за Косово и Метохију Александар
Вулин је рекао да је овако нешто могло бити урађено и током предизборне
кампање, али је урађено после избора зато што ће “ово трајати без обзира на
изборе”.
“Зато што држава Србија, зато што Срби у држави Србији хоће да стварају и
хоће да чувају своје Косово и Метохију. Ми смо ту да останемо, да стварамо и
ови анђели морају да имају бољу будућност него што им је садашњост. Они
не заслужују будућност која личи на ову садашњост”, нагласио је министар
Вулин.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић истакао је да је ово тек први
корак у ономе што ће град Ниш уложити да помогне.
“Ми морамо нашој деци да пружимо оно најбоље и боље него што можемо
или што пружамо нама, јер деца то заслужују, и на КиМ и у Србији, свуда”,
рекао је Перишић додајући да би волео да ову акцију подрже и друге

локалне самоурпаве у Србији.
“Ми смо у ситуацији да можемо да помогнемо нашу браћу и сестре са КиМ и
та помоћ ће се огледати не само у овоме што смо данас урадили…ми морамо
да стално налазимо начин да покажемо Србима са КиМ да смо заједно, да
смо ту и да ћемо остати ту. Као што ви остајете овде, тако ћемо и ми остати
увек са вама и нашим понашањем ћемо то показивати”, нагласио је
градоначелник Перишић.

Да се не понови
Лидију Усковић, радницу ЈКП “Медиана”, која је прекјуче доживела
непријатност у једној од нишких банака, примио је данас председник
Скупштине града, проф. др Миле Илић.
Желео бих да ово што се вама догодило, остане окарактерисано као
случајна непримерена реакција службеника банке, јер Ниш заиста јесте град
толеранције и развијене демократичности. Стога је за сваку осуду чин било
какве дискриминације, по било којој основи.
Када сам чуо за то шта се вама догодило, позвао сам вас да се, као
председник Скупштине града, а верујем и у име свих грађана, извиним због
непријатности коју сте доживели, рекао је Илић.
С обзиром да је јуче објављен и позив за подношење кандидатура за градску
награду за толеранцију “Цар Константин”, чини ми се да би сте ви били
добар кандидат, као неко ко је крајње толерантно и пристојно одреаговао у
тако непријатној ситуацији, закључио је Илић.
Иначе, Лидија Усковић која је била у својој радној униформи, у понедељак је
била замољена да изађе из једне од банака у центру града уз објашњење да
“није пристојно одевена”. Иако се у том тренутку осећала понижено, Лидија
каже да је спремна да опрости и додаје да је прихватила усмено извињење
регионалног менаџера те банке.

Светски дан Рома
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић честитао је данас свим
припадницима ромске националне заједнице 8. април, Међународни дан
Рома.
“Свим припадницама ромске националне заједнице честитам Међународни
дан Рома, са жељом да убудуће живе боље, срећније и у међусобној
толеранцији са већинским народима.
Пред нама припадницима већинског народа је важан задатак да убудуће
уколнимо све предрасуде које се тичу школовања, запошљавања,
здравствене заштите, као и пуна импелментација мера
антидискриминационе стартегије у циљу заштите права мањинских група.
Мислим да наш град представља добар пример дугогодишњег суживота
етнички различитих националних заједница и убеђен сам да ће овај тренд
бити настављен и убудуће”, каже се у честитки градоначелника Перишића.
Обележавање Светског дана Рома установљено је како би се скренула пажња
јавности на тежак положај тог народа широм света. Одлука да се 8. април
обележава као њихов дан донета је на Првом светском конгресу Рома у
Лондону од 4. до 8. априла 1971, када је усвојено као име народа Ром, што на
матерњем језику значи човек.

Светски дан здравља
Поводом 7. априла светског дана здравља који се обележава широм
света градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић рекао је да је
“Светски дан здравља прилика да се глобално усредсредимо на један од
јавно-здравствених проблема који на међународном нивоу представља

претњу по здравље људи. Циљ обележавање овог дана мора бити могућност
да се крене у широку акцију заштите и унапређења здравља и благостања
људи кроз организовање едукација и стручних предавања о превентиви али
и последицама глобално опасних болести.”
Светски дан здравља, 7. април ове године је посвећен векторским заразним
болестима и обележава се под слоганом “Векторске заразне болести: мали
убод, велика опасност”. Светска Здравствена Организација је овај значајан
датум у календару здравља посвећује овој теми због растућег јавно
здравственог значаја који ова група болести има током протекле две
деценије. Векторске заразне болести су болести чији узрочник (бактерија,
вирус, рикеција, паразит) извесно време, пре него што доспе у свог
домаћина, проведе у вектору (комарац, крпељ и различите друге врсте
инсеката). Након такозваног спољашњег периода инкубације (време
неопходно да вектор постане заразан), вектор преноси узрочника заразних
болести на осетљивог домаћина (човек, животиња) убодом/уједом.
Инфицирани вектори најчешће доживотно преносе узрочника.
Овогодишња кампања обележава се са циљем подизања свести о значају
векторских заразних болести и могућим последицама по здравље људи, као
и подизање нивоа знања о могућностима њихове превенције.

Отворене ИКТ кластер академија
Захваљујући УСАИД пројекту одрживог локалног развоја у Нишу ће бити
реализован пројекат ИКТ кластер академије са циљем да подстакне ИКТ
компаније да активно учествују у едукацији будућих запослених, те да укаже
на потребу ближе сарадње научно – образовне и пословне заједнице.
ИКТ кластер академија омогућиће полазницима да кроз обуку у области
информационо-комуникационих технологија, учешћем у специјализованим
курсевима и кроз практичан рад, стекну знања и вештине које ће им
омогућити да лакше дођу до посла. Посебно битан део овог пројекта је
стицање искуства кроз практично усавршавање у компанијама. Праксу ће

чинити како индивидуалан рад на проблемима и задацима у фирми у којој се
обавља пракса, тако и групни рад на неком од пројеката. Путем обављања
праксе, полазници ће моћи да практично покажу шта су начили и колико су
спремни да уче и раде.
“Верујем да ће Академија бити успешан подухват у којем ће бити
реализоване бројне иновативне идеје, а млади стручњаци уз подршку
искуснијих колега моћи ће да покрену и сопствени бизнис” рекао је
градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић на отварању академије и
додао да када је незапосленост у земљи велика веома је важно да предузећа
која траже нове запослене могу да пронађу оне са добрим квалификацијама
спремне да покажу свој потенцијал. Град Ниш у сарадњу са УСАИД –ом жели
да помогне у реализацији пројекта како би поспешио примену знања у
пракси и примену иновација у пословању.
Ова академија има наставни план и програм прилагођен потребама ИТ
компанија и за одређено време, заинтересованим послодавцима може да се
изађе у сусрет у смислу понуде квалитетне и стручне радне снаге.
ИТ је грана индустрије са највећим растом и потенцијалом а недостатак
кадрова у овој индустрији глобални је проблем. Овај пројекат нема
комерцијални карактер и представља још једну од низа активности кластера
усмерених ка томе да што већи број квалитетних младих ради креативне и
перспективне послове, да граде своју будућност у Нишу и истовремено
развијају регион, а да истовремено буду део света, јер рад у области ИТ-ја и
напредних технологија управо то омогућава.

