Одржан састанак представника
града и градских општина
На данашњем састанку, који је председник Скупштине града проф. др
Миле Илић одржао на захтев свих председника oпштина и скупштина
Градских општина, а којем су присуствовали и заменик градоначелника
Љубивоје Славковић и шефови одборничких група владајуће коалиције,
договорен је модел усклађивања буџета Градских општина са могућностима
буџета града за 2014. годину.
Буџет града за 2014. годину биће усвојен на седници Скупштине Града Ниша,
која ће се одржати 17. децембра 2013. године.
Овом приликом, договорено је и да се отпочне са разговорима о преношењу
дела надлежности са града на Градске општине, уз предлог председника
Илића да представници Градских општина заједнички дефинишу тај
концепт, како би се приступило и разговорима о пром

Отворен 2. сајам здраве хране
У Нишу је данас отворен 2. САЈАМ ЗДРАВЕ ХРАНЕ и пратеће опреме
“ПРИРОДНО-НИШ”.
Манифестацију је отворио помоћник градоначелника проф. др Јован
Стојковић који поздравио присутне и изразио задовољство што је Ниш
домаћин овог сајма.
“Ово је сјајна прилика да се упознамо са свим традиционалним производима

партнерства са циљем бољ промоције здравехране, пића и традиционалног
начина припремања прехрамбених производа, који представљају део
културног идентитета нашег народа”, рекао је професор Стојковић на
церемонији отварања сајма.
Овај сајамски догађај окупља велики број фирми које ће на сајму приказати
своју понуду производа из области као што су: прерада воћа и поврћа, здрава
храна, макробиотика, оргао䜰а, произвњ䜰а, ㈄㔄䔄䀄〄㴄㔀, нанкао ване, 㼄〄䜄㬄䈄㨄〄㴄㔄0

ратно седиште српске владе, те да је управо ту приспела формална објава
рата.

Међународни дан волонтера
Данас је Међународни дан волонтера,који се обележава се од 1985.
године када је усвојен у Генералној скупштини УН.
“Посебно ми је драго да у Нишу у сваком тренутку постоји спремно на
стотине особа на које можемо рачунати када је волонтирање у
питању.Поклањајући своје време, вештине и ентузијазам заједници
свакодневно градите здравији, хуманији и срећнији свет И ја вам се у име
Града Ниша најсрдачније захваљујем “,рекао је у честитки упућеној
волонтерима И волонтерским службама градоначелник Ниша проф.др Зоран
Перишић.
Циљ обележавања 5. децембра је жеља да се изрази захвалност свим
волонтерима и активистима на ангажману и труду током целе године и
прилика да се широм света повежу владине институције, организације,
приватни сектор и промовишу позитивне стране неплаћеног рада.

Нови студентски дом поново у
изградњи
После две и по године паузе, изградња новог дома за студенте нишког
Универзитета, поново је отпочела. Радове на изградњи обишао је
председник Скупштине Града Ниша, проф. др Миле Илић, заједно са
директором Студентског центра Ниш, Радетом Рајковићем.

„Задовољан сам што је дошло до обнове радова и динамиком тренутних
радова, а незадовољан због застоја од две и по године. Ипак, за тај застој
одговорност не сносе ни Град Ниш ни Студентски центар, већ је проблем
настао због преноса средстава од стране Европске инвестиционе банке“,
објаснио је Илић.
Упорношћу и сталним инсистирањем се дошло до друге фазе радова, која је
тренутно у току и њено окончање се очекује у августу 2014. године.
Паралелно са другом фазом радова, биће предузете мере припреме и за
трећу фазу, којом је планиран потпуни завршетак новог студентског дома.
Председник је изразио посебно задовољство, што ће један део дома бити
намењен за студенте са хендикепом, при чему неће бити архитектонских
баријера за особе са инвалидитетом. Он је нови дом представио као једну од
највећих инвестиција у последње време у граду, јер се ради о цифрама од
преко 200 милиона динара за прве две фазе.
Нови студентски дом ће обезбедити преко 500 нових постеља за студенте
Универзитета у Нишу, што није био случај још од 1974. године.

Свечано откривање скулптуре
“Метаморфозис
Константиниана”
Скулптура “Метаморфозис Константиниана” дар католичке цркве Граду
Нишу данас је свечано откривена на нишавском кеју. Претходно је у холу
Градске куће одржана свечаност на којој је његова екселенција надбискуп
београдски монсињор Станислав Хочевар уручио документ о предаји
скулптуре градоначелнику Ниша проф. др Зорану Перишићу.
“Величина овог града пре свега мора бити очување његових културноисторијских вредности, које су кроз историју носиле поруку толенције и

породице, пратиоци ће моћи да користе градски превоз и када нису у
пратњи.
Рок у коме би ове повластице требало реализовати је месец дана, а
реализација је поверена Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену
заштиту и Дирекцији за градски саобраћај.

на сцени Народног позоришта у Нишу. Приче ће читати ансамбл од седам
истакнутих жена из јавног живота Србије.
Седам је револуционарна документарна драма. Животне приче које ове жене
деле са публиком од 2008. године, говоре о тешкоћама са којима су се
носиле због одлуке да се супротставе друштвеним нормама и мењају
позиције жена у својим срединама.
Представа Седам до сада је изведена у 19 земаља, видело ју је преко 20.000
људи, на сцену је изашло 500 јавних личности, међу којима и америчка
глумица и вишеструка оскаровка Мерил Стрип и бивша америчка државна
секретарка Хилари Клинтон. Публика у Србији је први пут гледала ову
представу 2011. године у Крагујевцу и Београду.

Поднет први предлог за награду
Како је најавио на недавној конференцији за медије, председник
Скупштине Града Ниша проф. др Миле Илић, поднео је кандидатуру ФК.
Раднички из Ниша за доделу награде 11. Јануар.
Ово је уједно и прва кандидатура коју је примила Комисија за наград 11.
Јануар. Предлог кандидатуре преносимо у целини.
ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ НАЈВИШЕГ ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА ГРАДА НИША, НАГРАДЕ
„11. ЈАНУАР“
У складу са „Јавним позивом“, објављеним 02. децембра 2013. године, путем
јавног гласила „Народне новине“, предлажем да најпрестижније признање
Града Ниша, награда „11. јануар“ буде додељено фудбалском клубу
„Раднички Ниш“.
Ова година је значајна за нишки „Раднички“ из више разлога. Главни је тај,
што се у 2013-ој години обележава 90 година постојања овог клуба, који још
од давне 1923. године са поносом проноси име Града Ниша. Од сезоне
2012/2013, „Раднички“ после готово једне деценије, поново игра у елитном

такмичењу, у Супер лиги Србије, док читаву ову годину обележавају
изванредни резултати.

