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
међусобног поштовања свих верских заједница. Данас смо посебно поносни
на чињеницу да ће наша католичка браћа граду Нишу поклонити једну
уметничку скулптуру која ће времену пред нама дати свој субјективни печат,
али трајно сећати на дане великог хришћанског јубилеја. Захваљујући
активностима наших суграђана католика чије се католичанство огледа у
националној различитости у мешовитим браковима и културним

особеностима, нишавски кеј од данас красиће уметнички приказ
метаморфозе људског рода од примитивних почетака па до утемељења
хришћанства као водеће религије”, рекао је градоначелник Перишић током
церемоније.
Ова скулптура вајара др Драгана Раденовића из Београда је приказ птице
која се сећа настанка света и која симболише и Христово распеће, док
централним делом доминира глава цара Константина приказана кроз
различита раздобља његовог живота.
Скулптура асоцира на два историјска догађаја из Константиновог живота –
битку код Милвијског моста и Милански едикт.
На свечаности у Градској кући детаљну рецензију о уметничкој вредности
овог споменика преосвећеног руског владике Хилариона, прочитао је
драмски уметник из Београда Ненад Јездић.

Међународни дан
инвалидитетом

особа

са

Након што су Уједињене нације прогласиле 3. децембар Међународним
даном особа с инвалидитетом, комисија УН за људска права је 5. марта
1993. позвала земље чланице да истичу обележавање 3. децембра с циљем
постизања пуног и једнаког уживања људских права и учествовања особа с
инвалидитетом у друштву.
“Уклонимо баријере и отворимо врата за особе са инвалидитетом” назив је
овогодишње кампање. Акценат је стављен на архитектонске и
комуникационе баријере јер је то највећи проблем за лица са телесним или
сензорским инвалидитетом.
Градоначелник Ниша проф др Зоран Перишић поводом Дана особа са
инвалидитетом рекао је да „Желимо да помогнемо свим особама са

инвалидитетом у Граду и то не само кроз периодичне активности већ
перманетно константним акцијама, које би имале за циљ да се пре свега код
осталих грађана подигне ниво свести о неопходној солидарности са
инвалидима.Један од примарних задатака убудуће биће усмерен ка томе да
се на свим значајним локацијама у граду поставе инвалидске рампе како би
ова популација несметано могла да обавља своје активности, без бојазни да
ће их архитектонске препреке у томе спречити.“
У великој сали Градске куће одржана је и свечана седница савета за рад са
особама са инвалидитетом на којој су разматрани најважнији проблеми са
којима се данас у граду свакодневно сусрећу особе са инвалидитетом.

Олакшице
за
инвалидитетом

особе

са

С обзиром да је данас Светски дан особа са инвалидитетом, желимо да
симболично покренемо неку иницијативу која ће значити конкретну
помоћ овим лицима и члановима њихових породица, речено је на састанку
код председника Скупштине града Ниша проф. др Милета Илића, коме су
присуствовали представници надлежних градских институција.
На предлог председника Илића, овом приликом, покренута је иницијатива да
град обезбеди посебне легитимације за бесплатни превоз у градском
саобраћају за пратиоце особа са инвалидитетом.
Наиме, до сада су пратиоци имали повлашћену вожњу само у друштву особе
са инвалидитетом, а уз овакву легитимацију, која ће важити за члана
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.

Сарадња са амбасадом Шведске
у области спречавања насиља
над женама
У Градској кући у Нишу данас је боравила делегација амбасаде Шведске
коју је предводио Торгни Свенунгсон шеф шведске међународне развојне
агенције.Током састанка гостима из Шведске презентована су
институционална решења града у области заштите људских права и
спречавања насиља над женама.
Градоначелник Ниша прроф.др Зоран Перишић рекао је да је питање
заштите права жена и спречавање насиља у породици есенцијално за Град и
да је у претходних 16 месеци доста тога урађено.“До скора смо имали
сигурну кућу са само једним запосленим,ствари су се промениле и сада ова
установа институционалним и правним методама помаже жене жртве
насиља на адекватан начин.И даље постоје отворена питања у овој осетљивој
области и надам се да ћемо уз помоћ наших пријатеља из Шведске пронаћии
још боље модалитете ,како би помогли угроженим женама“.
Балканска турнеја посвећена заштити права жена у организацији шведске
амбасаде биће завршена вечерас у Нишу,извођењем документарне драме
“Седам” у Народном позоришту са почетком у 19 часова.
Документарна драма „Седам“, базирана на тешким животним причама седам
активисткиња за женска права из различитих делова света, биће изведена
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.
Посећеност градског стадиона „Чаир“, захваљујући управо играчима и
руководству „Радничког“, једна од највећих у Србији. При том, за ФК
Раднички Ниш и његове навијаче – „Мераклије“, не постоје негативне
конотације када је у питању фер игра и навијање. У временима, када у

држави нараста појава хулиганизма, навијачи „Радничког“ и грађани Ниша
који бодре свој клуб, без икаквих инцидената, цивилизацијским маниром,
прослављају успехе свог клуба и исписују историју за неке будуће
генерације. Томе у прилог иде и акција коју су недавно спровели навијачи и
клуб, а то је еколошка акција „9 садница за 9 деценија“, чиме су показали да
се клуб воли и поштује и ван стадиона.
Историјат нишког „Радничког“ је пребогат. Поменућу само неке од највећих
успеха клуба. 1962. година остаће упамћена по уласку ФК „Раднички“ у Прву
Савезну лигу. 1975. по освајању Балканског купа, док 1980, клуб по први пут
игра на европској сцени. Од укупно 22 европске утакмице, издваја се она из
1982, коју памте све Нишлије, а то је полуфинале Купа Уефа.
Значајан траг у клубу оставили су и бројни врхунски фудбалери „Радничког“,
од којих су многобројни постали репрезентативци. Сви они, све то време,
проносили су славу клуба и име Града Ниша, а 2013. година и јубилеј
поводом 9 деценија постојања, уливају наду да ће клуб убрзо повратити
стару славу. Отуда ће и ова награда бити признање за богату историју, али и
подстрек за предстојеће успехе.
На основу свега наведеног, због истакнутих резултата и афирмације нашег
града, предлажем овим путем, као грађанин Ниша, председник Скупштине
Града и интелектуалац, фудбалски клуб „Раднички Ниш“, за навише
признање Града Ниша, награду „11. јануар“ и истовремено предлажем да се
награда уручи председнику клуба, капитену првог тима и представнику
навијача Радничког.
У Нишу, 02.12.2013.
Проф. др Миле Илић

Нова организација управе
Одборници Скупштине Града Ниша, усвојили су Предлог одлуке о
изменама и допунама Одлуке о организацији градских управа Града

Ниша, која утвђује поделу досадашње Управе за образовање, културу,
омладину и спорт на три мање али ефикасније управе: за образовање, за
културу и за спорт и омладину.
Разлог за промену организације градских управа, како је објашњено,
проистиче из великог обим послова који су међусобно прилично неповезани.
Како је објаснио представник предлагача, повећање броја градских управа
никако не значи и већи број запослених,који ће бити прераспоређени, док ће
начелници нових управа бити бирани на конкурсу, по важећем закону и
прописима.
На овој седници градског парламента, усвојена је и Декларација о борби
против трговине људима. Предлог ове декларације, заједнички су поднеле
све одборничке групе власти и опозиције, а Ниш је први град у Србији који
доноси овакав документ, усаглашен за законском регулативом и
стандардима земаља Европске Уније.
Одборници Скупштине града, такођесу усвојили и предлоге за оснивање
буџетског Фонда за пољопривреду и рурални развој, као и Одлуку о заштити
пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе.
Такође је усвојен сет од 48 одлука о изменама назива улица, чиме су
отклоњене аномалије постојања 2 или 3 улице са истим именом. Овим актом,
све такве улице добиће нова имена и то претежно Нишлија који су дали свој
допринос у различитим областима,а како је речено, након ових одлука више
неће бити промена имена, осим давања имена новопројектованим улицама.
Иначе, ово је била претпоследња седница Скупштине Града, с обзиром да,
према плану, треба да буде одржана седница на којој ће бити разматран
Буџет града за 2014. годину.

Сагласност око развоја Нишке
Бање

На позив председника градске општине Нишка Бања, Зорана Видановића,
данас је у седишту ове општине одржан радни састанак са председником
Скупштине Града Ниша, проф. др Милетом Илићем. На састанку су потврђени
добри односи између Града и општине Нишка Бања, али је констатовано да је
потребна чвршћа сарадња, како би развој и статус Нишке Бање у будућности
били унапређени.
Једно од отворених питања које је данас покренуто јесте и иницијатива
општине Нишка Бања о оснивању месних заједница на својој територији, као
додатни вид демократизације локалне самоуправе. Проф. др Миле Илић је,
појашњавајући процедуру за реализацију овог предлога, недвосмислено дао
подршку таквој иницијативи и изразио очекивање да ће званични предлог
убрзо стићи до Скупштине Града.
Председник градске Скупштине и председник општине Нишка Бања,
разговарали су и о статусу ове општине, која заслужује посебну бригу по
много чему. Констатовано је да су јачање туристичких потенцијала,
промоција Бање као здравственог центра и уређење зеленила, важни
предуслови за позиционирање Нишке Бање у ред прве категорије бањских
одмаралишта у Србији.
Након данашњих разговора ће се приступити и изради средњорочног плана
развоја Нишке Бање, који би такође требало да усвоји Скупштина Града
Ниша. У светлу ових разговора, председник градског парламента је најавио
обнављање предлога о доношењу Закона о градовима, како би се и
формално-правно уредили односи и између Града и општина, али и између

општина и месних заједница.
Директор ЈКП „Горица“, Игор Јованић, који је такође присуствовао састанку,
најавио је посебан концепт уређења зеленила на територији Нишке Бање, с
обзиром на посебне карактеристике које Нишка Бања, као туристички
центар, поседује.

53
године
Електронског
факултета у Нишу
Електронски факултет у Нишу данас, после 53
године постојања представља врхунску
образовну и научноистраживачку организацију
која је током више од пет деценија изнедрила
велики број одличних стручњака. Поводом овог
јубилеја у амфитеатру факултета одржана је
свечана академија којој су присуствовали
професори и студенти и бројне званице.
Градоначелник Ниша прoф. др Зоран Перишић подсетио је на то да је некада
Ниш с правом носио титулу града електронике и да је задатак свих нас да
покушамо да вратимо некадашњи имиџ града.
„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 улагачима.Драго ми је
што присуствујем прослави 53 године Електронског факултета које
означавају Вашу преданост и успех у раду факултета „ рекао је

градоначелник.
Скупу на Електронском факултету присуствовао је и помоћник министра
просвете проф.др Слободан Ступар као и ректор нишког универзитета
проф.др Драган Антић.

