Обилазак одреда Жандамерије у
Нишу
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић обишао је данас заједно
са начелницима Полицијске управе и Нишавског Упавног Округа одред
Жандармерије у Нишу.Ово је прва посета једног нишког градоначелника
током 13 година постојања одреда Жандармерије у Нишу. Градоначелник
Перишић рекао је да никако не требе повезивати цео одред са спорадичним
случајевима који нарушавају углед ове јединице и да као и у сваком другом
послу постоје негативни примери који привлаче пажњу јавности. Због
посебно исказаних резултата током прошле године ручним часовницима
награђени су припадници нишкод одреда жандармерије Горан Илић и Милан
Станисављевић, док је команданту овог одреда пуковнику Сенаду Коштићу
уручен златник са ликом Цара Константина.Командант одреда у Нишу
пуковник Сенад Коштић упознао је госте са активностима одреда и показао
инфраструктуру коју користе припадници нишког одреда Жандармерије.
Према његовим речима највећи проблем представља нерешен статус око
смештаја ове елитне јединице, јер простор где се сада налази жандармерија
дели са предузећем Србијатранс. Решавање овог проблема била је једна од
тема данашњег састанка, а како је истакао командант српске Жандармерије
пуковник Миленко Божовић проблем би могао бити решен на релацији
ресорних министарстава евентуалним уступањем касарне Филип Кљајић за
потребе овог одреда. Одговарајући на питања новинара пуковник Божовић је
недавне инциденте везане за припаднике жандармерије оценио као
спорадичне случајеве који руше углед ових елитних јединица и указао да
овај одред у потпуности извршава своје задатке и да је током 13 година
постојања чак 240 припадника било физички повређено током акција.

Божићни концерт
Синоћ је у Светосавском дому у Нишу одржан традиционални Божићни
концерт.
На овој традиционалној музичко-духовној светковини наступио је ансамбл
“Бранко” који чине црквено-певачка дружина, дечији хор и црквено-играчки

ансамбл.
Публика окупљена у Светосавском дому имала је прилику да чује
композиције посвећене Божићу али и нараторе који су кроз Божићне
текстове направили лепу увертиру музичком програму.
Присутнима се обратио Његово преосвештенсто владика нишки др Јован, а
међу гостима традиционалног концерта био је И градоначелник Ниша проф.
др Зоран Перишић.
Програм је обухватио дела како духовне, тако и световне музике.
Организатори овог концерта су Хор “Бранко”, Епархија нишка и Саборна
црква у Нишу.

Кошаркашки турнир за младе
Данас, у 12 часова у основној школи “Душко Радовић” у Нишу, почео је
четвородневни кошаркашки турнир поводом 90 година кошарке у
Србији.
Турнир је организован у сарадњи Канцеларије за младе Града Ниша, градске
општине Медијана и омладинског кошаркашког клуба “Јуниор” из Ниша.
У овом спортском догађају учествују следеће категорије: сениори – у које
спадају учесници рођени 1994. године и раније, јуниори – рођени од 1995 до
1996. године, кадети – рођени од 1997 до 1998. године, као и пионири, међу
које спадају они рођени 1999. године и касније. У екипи могу играти 4 играча
(3 + 1 измена). Број екипа ограничен је на 8 код пионира, кадета и јуниора,
код којих су екипе подељене у 2 групе, и 12 код сениора, подељене у 4
групе.
Првог дана турнира, заиграли су пионири и кадети. Наредног дана, на истом
месту и у исто време играће јуниори и сениори. Полуфинални и финални
сусрети на програму су у недељу, такође са почетком у 12 часова.

Овај турнир је и најава изложбе освојених пехара и медаља наше
кошаркашке репрезентације, која ће бити одржана у седмици након
окончања турнира, у просторијама Канцеларије за младе, у Обреновићевој
улици број 38. Експонати ће бити изложени од 8 до 20 часова у периоду од
пет дана.
Све додатне информације могу се добити путем фејсбук странице
Канцеларије за младе.

Божићна
честитка
градоначелника Ниша
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић честитао је Нишлијама
Божић, уз поруку да у здрављу и срећи у љубави са својим ближњима
прославе овај велики хришћански празник.

У новим управама постављени
начелници по овлашћењу
На првој седници Градског већа у 2014. години, којом је председавао
градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић, једногласно су донета
решења о овлашћењу лица за обављање послова начелника Управе за
образовање, Управе за културу и Управе за омладину и спорт.
Како је образложио градоначелник Перишић, право и дужност Градског већа
је да обезбеди функционисање градских управа и служби, након одлуке
Скупштине Града да се због огромног обима посла промени организација
градских управа и Управа за културу, образовање, омладину и спорт подели

у три мање и ефикасније управе.
– Ово је операционализовање одлуке, неопходно да би управе и корисници
градског буџета зависни од тих управа могли да функционишу. Конкурси за
начелнике управа биће расписани пре законом прописаног рока од шест
месеци, а очекујем да ће то бити у наредних петнаестак дана, рекао је
градоначелник Перишић.
До расписивања конкурса, начелник Управе за образовање по овлашћењу
биће Јелица Велаја, којој је Градско веће констатовало престанак мандата
начелника досадашње Управе за културу, образовање, омладину и спорт.
Досадашњем заменику начелника ове управе Горану Ђорђевићу такође је
констатован престанак мандата да би могао да буде овлашћен за функцију
начелника Управе за омладину и спорт. Ова управа биће задужена за све
активности везане за младе, од Канцеларије за младе, преко Савета за
младе, великог броја невладиних организација, али и за око 150 спортских
организација.
Градско веће донело је решење о овлашћењу Небојше Стевановића да до
постављења начелника Управе за културу, у Управи за културу организује и
обавља послове из оквира надлежности начелника.
Сво троје начелника по овлашћењу већ су били запослени у градској управи,
тако да њиховим постављењима на нове функције није било нових запослења
у градској управи.

Дочек Нове 2014. године
Неколико хиљада Нишлија дочекало је нову 2014. годину на централном
градском тргу уз музику Галије и дувачког оркестра Бобана Марковића.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић неколико минута иза поноћи
пожелео је свим суграђанима срећну нову 2014. годину, а потом је уследио
велики ватромет са нишке тврђаве.

У току новогодишње ноћи наш град добио је најмлађег становника у питању
је мали Сергеј кога је на свет донела 23. годишња Андреа. Градоначелник је
прворођену бебу даривао са 50.000 динара, док је мајци уручен ручни
часовник. Родитељи првог нишлије у 2014. години, одлучили су да добијени
новац преусмере нишком породилишту.
У оквиру новогодишњих активности градоначелник је посетио и дежурне
припаднике Полицијске управе који су се старали о безбедности грађана. У
току ноћи осим спорадичних инцидената углавном на кућним журкама већих
ремећења јавног реда и мира није било. У хитној помоћи дежурне екипе
упознале су градоначелника са ситуацијом која је била углавном уобичајена
за новогодишњу ноћ са неколико случајева алкохолисаности углавном
младих људи.

Резиме године
едикта”

“Миланског

У Градској кући резимирана је година Миланског едикта. По оцени
градоначелнка Ниша проф. др Зорана Перишића обиловала је врхунским
уметничким и културним програмима, које Нишлије не би имале прилику да
виде да није Миланског едикта.Презентацијом получасовног документарног
филма аутора Петра Бојовића приказана је ретроспектива најважнијих
догађаја из 2013. године, а заслужним појединцима и члановима Савета за
прославу јубилеја уручене су захвалнице и повеље.У току обележавање овог
јубилеја у Нишу су организоване шест државне манифестације и две црквене
и преко 50 манифестација које је град оганизовао сам уз помоћ донатора.
Само на светој архијерејској литургији и ходочашћу католичких верника било
је око 20 000 људи на летњој позорници скоро све догађаје пратило је око
3000 људи, а поједине изложбе поставиле су рекорд по броју посетилаца, па
груба бројка указује да је неколико стотина хиљада људи узело учешће у
прослави јубилеја који је обележио годину на измаку.

Новогодишња
Градоначелника

честитка

Поштовани,Пред нама су Нова година и Божић, пред нама су нови задаци,
изазови и очекивања, али на нама је и одговорност да креирамо планове за
следећу годину са жељама да нам буде и лепша и успешнија.Година за нама
била је једна од историјски најзначајнијих за овај град, која ће вероватно у
деценијама па и вековима који долазе добити своје место и стати у ред оних
година које су оставиле неизбрисив траг у историји овог града.Протекла
година била је у знаку Миланског едикта, а Ниш је вратила на мапу оних
градова света који захваљујући свом историјско-културном наслеђу заузимају
централна места у новијој историји човечанства. У граду је одржано на
десетине манифестација, а неке од њих окупиле су најзначајније
представнике религијског и политичког живота Србије, па и целе Европе.
Угостили смо патријархе, бискупе, премијере, амбасадоре и врхунске и
светски признате уметнике.
Град Ниш био је централна позорница догађаја који је у многоме изменио ток
историје целог света.
Пред нама је година нових искушења, али и година у којој ће само напорним
радом остварити зацртане циљеве.
У 2014. години желим да колико је могуће незапосленост сведемо на
подношљиву меру, желим вам више здравља, и наравно више среће.
Уложићу своје знање и максималну енергију да и у 2014. години покушам да
у град привучем што више страних и домаћих инвеститора који ће кроз своја
улагања запослити нове људе и дати нову димензију привредном развоју
града. У години пред нама очекујемо почетак рада нових компанија на
простору индустријске зоне, а самим тим и отварање нових радних места за
незапослене.
Унапређење примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите у
Нишу, остаје такође наш значајан задатак, који се састоји у унапређењу
тренутног стања и увођењу нових модерних процедура лечења које Ниш као

центар Југоисточне Србије заслужује.
Рад јавно комуналних предузећа, биће под сталном лупом Града Ниша и
желимо да квалитет рада ових предузећа подигнемо на виши ниво.
Значајна улагања на сеоском подручју пре свега у области водоводно
канализационе инфраструктуре већ су започета у претходној и желимо да их
успешно завршимо у наредној години.
Посебно нас радује чињеница да бројна испитивања показују солидну
издашност извора воде у неколико села, која ће кроз већ започете пројекте
града бити коришћена за наводњавање парцела. Претходне године
обезбеђене су и субвенције града за пољопривреднике чиме изражавамо
намеру да помогнемо овим вредним људима да остану на својим
газдинствима и развијају савремену и здраву производњу.
Такође треба истаћи чињеницу да су сагледани млади пољопривредници,
пред којима је будућност у производњи хране и које треба додатно
мотивисати да остану на селу, као и пројекти за које су конкурисале жене.
Наравно ово је прилика када сви заједно призивамо срећу и једни другима
желимо пуно лепих тренутака, али ни за једну животну стазу не постоји
водич, свака је неиспитана, непоновљива, зато је у животу борба за боље
сутра правило, а не изузетак.
Нова година није почетак, а није ни крај, она је наставак у који улазимо
богатији за многа искуства.
Желим да све ваше невоље, патње и слабости оставите за собом. Почните од
овог секунда мислити на боље, јер живот је кратак, зато будите храбри и
волите, јер вредимо онолико колико знамо волети.
Уз речи непролазног Душка Радовића- Да у новој години желите и можете
више него што вам треба, а да све што вам претекне поделите са онима који
не могу као ви, ја Вам у своје лично име и у име свих сарадника желим много
здравља, среће и успеха уз долазеће новогодишње и божићне празнике.

Желим вам срећну 2014. Годину.

Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић

Обилазак ЈКП “Градска топлана”
Сви станови прикључени на Градску топлану биће топли у новогодишњој
ноћи, речено је градоначелнику Ниша проф. др Зорану Перишићу
приликом обиласка овог градског јавног предузећа. Систем даљкинског
грејања је потпуно спреман, како за предстојеће празнике, тако и за читаву
грејну сезону, рекао је током обиласка директор ЈКП Градска топлана
Слободан Максимовић.Град Ниш и даље дугује “Југоросгасу” 230.000.000
динара, али градоначелник је задовољан отплатом доспелих рата, јер је,
како је рекао, дуг је знатно мањи у односу на стање које је затекао. Оно што
је тренутно најважније, јесте чињеница да ће током празника, домови свих
корисника бити топли.
Градска топлана свакодневно ради на проширењу мреже, тако да ће наредне
године, после реконструкције Топлане “Југ”, на свој систем прикључити
велики број нових корисника. Тренутно сyстем даљинског грејања у Нишу
покрива око 28.000 корисника.

Новогодишња
конференција и коктел

прес

Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић и председник Скупштине
Града Ниша проф. др Миле Илић одржали су заједничку годишњу
конференцију за новинаре на којој су сумирани резултати рада у претходној
години и најављени нови пројекти у 2014. години. Потом је одржан и
традиционални новогодишњи коктел којем су присуствовали водећи људи
политичког и јавног живота града.
“Протекла година била је у знаку Миланског едикта, а Ниш је вратила на
мапу оних градова света који захваљујући свом историјско-културном

наслеђу заузимају централна места у новијој историји човечанства. У граду је
одржано на десетине манифестација, а неке од њих окупиле су најзначајније
представнике религијског и политичког живота Србије, па и целе Европе.
Угостили смо патријархе, бискупе, премијере, амбасадоре и врхунске и
светски признате уметнике. Град Ниш био је централна позорница догађаја
који је у многоме изменио ток историје целог света” рекао је градоначелник у
свом обраћању званицама.
“Уложићу своје знање и максималну енергију да и у 2014. години покушам да
у град привучем што више страних и домаћих инвеститора који ће кроз своја
улагања запослити нове људе и дати нову димензију привредном развоју
града. У години пред нама очекујемо почетак рада нових компанија на
простору индустријске зоне, а самим тим и отварање нових радних места за
незапослене”, нагласио је градоначелник.
Проф. др Миле Илић рекао је да је ова година била веома сложена и да
очекује да и 2014. протекне у сличном амбијенту”. Што се тиче рада
Супштине Града могу са поносом рећи да смо ове године радили врло
ефикасно и ажурно, одржано је укупно 19 седница скупштине, све процедуре
су испоштоване и ја пред крај ове године могу констатовати да је мој сто
празан, јер смо све завршили на време”рекао је председник Скупштине
Града.

