Божићни концерт у Градској
кући
Под покровитељством градоначелника Ниша проф. др Зорана Перишића,
а у организацији Генералног конзулата Републике Бугарске у Нишу и
Музичке школе “Др Војислав Вучковић” у Градској кући одржан је свечани
Божићни концерт.
На програму су била дела светски познатих композитора, која су одличним
извођењем ученика музичке школе презентована нишкој публици.
Свечаности су присутвовале бројне званице из друштвено-политичког
живота града међу којима и генерални конзул Републике Буграске у Нишу
господин Атанас Крстин.

Градоначелник Ниша проф. др.
Зоран Перишић од вечерас је
председник СКГО
На 41. редовној седници Сталне конференције градова и општина –
Савез градова и општина Србије (СКГО), Градоначелник Ниша проф. др
Зоран Перишић постао је нови председник.
Ове године Стална конференција градова и општина обележава посебан
јубилеј – 60 година постојања и рада на унапређењу услова за
функционисање локалне самоуправе и квалитетнији живот грађана у нашим
градовима и општинама. Стална конференција је током свих година свог
рада настојала и успевала да кроз окупљање свих релевантних актера и кроз
конструктивни дијалог дође до усаглашених принципа који су увек водили
даљем унапређењу и развоју локалне самоуправе.

Прихваћен предлог градског
буџета за 2014.
На 65. седници Градског већа, којом је председавао градоначелник Ниша
проф. др Зоран Перишић, једногласно је прихваћен Предлог одлуке о буџету
Града Ниша за 2014. годину.
Буџет за наредну годину биће мањи, око 9. 98 милијарди динара, него буџет
који је био предвиђен за 2013. годину.
Како је појаснио грдоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић, најмање
последице овако смањеног буџета осетиће најугроженије Нишлије.
– Најмање ће бити оштећена област социјалног давања, за културу ће бити
издвојено као ове године и ни једна манифестација неће бити укинута,
појаснио је градоначелник Перишић и рекао да је да је само за финансирање
установа образовања у Нишу из надлежности локалне самоуправе потребно
више од две милијарде динара. Највећи терет мањег буџета за наредну
годину понеће Управа за планирање и и изградњу и Управа за имовину и
инспекцијске послове.
Градоначелник је истакао да су ненаменски трансфери граду из републичког
буџета смањени су за 155 милиона динара, смањен је порез на зараде и
укинута земљарина.
Према првобитним захтевима корисника, за градски буџет требало би
обезбедити 12. 5 милијарди динара, а за пуко функционисање града, без
икаквих инвестиција и додатних трошкова, неопходно је 7,5 милијарди
динара.
– Овакав буџет је реалан и једини могућ. Штедели смо где год је тио било
могуће и лично не видим где смо још могли да уштедимо, оценио је
градоначелник.

Трансфери градским општинама за наредну годину такође ће бити мањи
него 2013, око 290 милиона динара, а свака општина моћи ће да рачуна на
два милиона динара мање наредне године.
Према речима градоначелника Перишића, само у крајњој нужди искористиће
се могућност кредитног задуживања за текућу ликвидност, а кредит ће се
највероватније тражити за завршетак западне трибине стадиона “Чаир”.
Уколико то буде неопходно, могуће је подићи и кредит код Европске
инвестиционе банке у висини од пет милиона евра, са каматом од 2,5% и
грејс периодом од две до три године, а ова средства моћи ће да се искористе
искључиво за изградњу водоводне мреже и комуналне инфраструктуре.
На овој седници једногласно је усвојен и тарифни систем у јавном градском и
приградском превозу путника на територији Града Ниша и донето Решење о
утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу.
Како би се стимулисала куповина месечних карата за превоз, одлучено је да
се повећају цене полумесечних карата и појединачних карата које се купују у
аутобусима код кондуктера.
Карта за превоз у првој зони уместо досадашњих 50 динара коштаће убудуће
60 динара, превоз у другој зони поскупеће са 70 на 80 динара, у трећој зони
са 80 на 90 динара, а у четвртој са 90 на 100 динара.
Полумесечне карте у свим зонама поскупеће са досадашњих 50 одсто од
вредности месечне карте, на 60 одсто овог износа.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић је истакао да се повећањем
броја месечних карата смањују субвенције које град плаћа превозницима, а
више цене карата донеће додатни приход од 33 милиона динара.

Пријем поводом 90. година ФК

Раднички Ниш
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић организовао је пријем за
фудбалере Радничког и скопског Вардара који ће у среду, поводом
обележавања 90. годишњице нишког клуба, одиграти пријатељску утакмицу.
“Имам част да сам градоначелник у години када наш Раднички слави 90
година. Раднички је био и остао нешто препознатљиво у нашем граду, није
био то без ових фубалера и навијача. Раднички је ширио идеју лепоте
фудбала, љубави према граду и то нас је спајало и чинило да наш Раднички
буде још више наш. Имам част да вас угостим и малим гестом пажње
покажемо колико сте били, сада и колико ћете у будућности бити важни за
овај град. Учинио сам све, као градоначелник, да помогнем, да се клуб врати
на старе стазе славе”рекао је градоначелник Перишић.
Гости из Скопља су се захвалили и представницима Радничког и Града Ниша
што су им указали част да одиграју утакмицу са њима поводом 90 година
Радничког.
Такође, пожелели су Нишлијама да наредне године обезбеде и пласман у
Европу.
Председник Радничког Дарко Булатовић и представник македонског клуба
уручили су дресове градоначелнику проф. др Зорану Перишићу, а из његових
руку златници са ликом Цара Константина уручени су гостима и тренеру
Радничког Драгољубу Беквалцу.
Пријему су присуствовали и ветерани “Реала са Нишаве”, па су евоциране
успомене на нека добра стара и славна времена.

Пријем за учеснике светског

првенства у рукомету за жене
У градској кући данас је приређен пријем за учеснике 21. светског
првенства за рукометашице које се одржава у Нишу.
Председник Скупштине града Ниша проф. др Миле Илић поздравио је све
присутне и пожелео добродошлицу свим реперезентацијама у Ниш.
“Ниш воли рукомет, овај град је у само 23 месеца реализовао три велика
такмичења два европска и једно светско и показао се као добар домаћин са
солидно попуњеним капацитетима хале Чаир. Ово је до сада такмичење
највишег ранга које се организује у нашем граду и верујем да ћемо опет
показати лице добрих домаћина. Ниш има дугу и значајну рукометну
традицију, а клубови попут Железничара и Наисе познати су у европским
оквирима”, рекао је проф. Илић.
Представник ИХФ-а Арне Елофсон уручио је председнику Скупштине града
заставицу ИХФ-а и захвалио се на доброј организацији првенства, а затим је
проф. др Миле Илић предстваницима свих репрезентација и организаторима
првенства уручио златнике са ликом Цара Константина.
Првенство у рукомету после дана паузе биће настављено данас, а
репрезентација Србије од 18 сати игра против екипе Бразила.

Међународни дан људских права
Општа декларација Уједињених нација о људским правима проглашена
је 10. децембра 1948. због чега се овај датум обележава као
међународни дан људских права.
“Сви људи рођени су слободни, са једнаким достојанством и правима” каже
први члан Опште повеље о људским правима. Рођењем и првим тренуцима
живота човек поседује људска права. Она су загарантована, неотуђива и
регулисана низом међународних докумената.

Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић рекао је да “међународни дан
људских права представља прилику да се још једном изрази опредељеност
велике већине грађана Србије да се унапређују и штите људска права, али и
да је свакако потребно радити на побољшању постојећег стања. Поштовање
људских права представља основу, јер без њиховог уважавања тешко је
очекивати да се друга изведена права из ових основних могу адекватно
сагледати”, истакао је градоначелник Перишић.

Међународни дан борбе против
корупције
Међународни дан борбе против корупције обележава се од 9. децембра
2004, годину дана од како су Уједињене нације усвојиле Конвенцију
против корупције с циљем унапређење и јачање мера за ефикасније и
успешније спречавање и борбу против корупције. Циљеви конвенције су и да
се унапреди интегритет, одговорност и добро управљање јавним пословима и
јавном имовином.
Поводом дана борбе против корупције градоначелник Ниша проф. др Зоран
Перишић истакао је значај правилне стратегије у борби против ове дубоко
укорењене друштвене пошасти на овим просторима. Ова стратегија требало
би да предвиђа јачање капацитета свих органа за борбу против корупције и
подстицање активности медија и невладиног сектора, како би се ефикасно
деловало пре свега у погледу превенције ове појаве”. Град Ниш има озбиљну
стартегију у борби против корупције, недавно је градско веће Ниша
једногласно усвојило предлог Комисије и формирало нишки Локални
антикорупцијски форум. Комисија је изабрала 5 по њиховој оцени најбољих
кандидата чије су пријаве пристигле на конкурс. Локални антикорупцијски
форум неће бити финансиран из градског буџета и радиће на заштити
жртава корупције, као и на активнијем укључивању грађана у рад надзорних
и управних одбора. Његов задатак биће и контрола јавних набавки као и
донација и спонзорстава из локалне самоуправе ка невладином сектору и

грађанима. Чланови ЛАФ –а неће примати било какву накнаду за свој рад”,
истакао је градоначелник Перишић.

Пријем за амбасадора Алжира у
Србији
Гост Ниша и Градске куће био је амбасадор Алжира у Србији његова
екселенција Абделкадер Месдуа. Господин Месдуа посетио је Ниш како
би пратио мечеве светског првенства у рукомету за жене на којем учествује и
селекција Алжира. Боравак амбасадора је искоришћен и за разговор о
унапређењу пре свега економских односа две земље.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић је рекао новинарима, после
разговора с алжирским амбасадором, да су тој земљи потребни медицински
радници и да би многи назпослени лекари могли да нађу посао у Алжиру.
“Администрација би могла да успори тај процес, али би у перспективи то
могла да буде шанса за многе лекаре из Ниша”, рекао је градоначелник.
Разговарало се и о могућности да алжирски студенти упишу студије на
нишким факултетима.
Градоначелник Перишић је подсетио да је компанија “Ресор” из Гаџиног Хана
половином прошлог месеца са алжирском компанијом потписала уговор о
опремању комуналних возила који на годишнем нивоу износи око 50 милиона
евра.
Месдоуа и Перишић подсетили су на недавни састанак с алжирским
инвеститорима, коме је присуствовао први потпредседник Владе Србије
Александар Вучић, а Месдоуа је рекао да многе компаније из Србије већ раде
у Алжиру.
Алжирски амбасадор је честитао градоначелнику Ниша на успешно
организованој години Миланског едикта.

Почетак
радова
герентолошком центру

у

Амерички амбасадор САД-а Мајкл Кирби у обележио је почетак радова у
Центру за дневни боравак старих лица у Геронтолошком центру у Нишу.
У питању је пројекат хуманитарне помоћи у износу од 350.000 долара.
Овај пројекат преко Канцеларије за војну сарадњу америчке амбасаде,
финансира Европска команда оружаних снага САД-а, а радове надгледа
Инжењерија америчке војске. Простор Центра за дневни боравак биће додат
на постојећу зграду Геронтолошког центра и пружаће све услуге потребне за
дневну бригу о 25 старих лица са инвалидитетом. Ова категорија људи једна
је од најрањивијих у друштву, и овим пројектом ће им се значајно побољшати
квалитет живота.
Почетку радова присуствовали су поред америчког амбасадора у Србији
Мајкла Кирбија и градоначелник Ниша проф др Зоран Перишић, градски
већник Бранислав Ранђеловић, директорка Геронтолошког центра Мирјана
Стаменковић и државни секретар Министарства рада Бранкица Јанковић.
Градоначелник Перишић је рекао да је задатак локалне самоуправе “да
старости врати достојанство” и да брига Ниша о старима неће бити завршена
са изградњом центра. Нишки градоначелник је најавио разговоре са
представницима Министарства здравља о оснивању Геријатријског центра за
палијативно збрињавање.
Како је најављено дограђени објекат требало би да буде завршен до јуна
2014. године.

Предлог за доделу највишег
признања 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 додељена музичком
уметнику Немањи Радуловићу.
Немања Радуловић је рођен 1985. године у Нишу. До одласка у иностранство
био је ученик Дејана Михаиловића, одржао стотине концерата, освојио бројна
признања међу којима „Октобарску награду Београда за стваралаштво
младих“ (1996) и Награду Таленти године Министарства просвете(1997), а на
међународној сцени – прве и специјалне награде у Стрези(1995), Чешкој (Јан
Коцијан, 1996), у Литванији (Балис Дварионас, 1997), Пољској (ВијењавскиЛипински, 1997) и Француској (Јехуди Мењухин, 1998).
Године 1998. започео је студије на Високој школи за музику у Сарбрикену, у
класи Џошуе Епштајна, а од 1999. студира и на Факултету музичке уметности
у Београду у класи Дејана Михаиловића. Са 14. година, септембра 2000.
примљен је на Високи национални конзерваторијум за музику у Паризу у
класу Патриса Фонтанарозе. Студије је наставио у Немачкој, на Сарској
високој школи за музику и позориште у Сарбрикену. Редовно похађа
постдипломске студије код Салватореа Акарда на Академији Валтер
Штауфер у Кремони (Италија).
На конкурсу Антонио Страдиваријус у Италији 2001, освојио је Другу награду
– те године највишу додељену награду. Исте године тријумфовао је на
конкурсу Жорж Енеску у Букурешту, поневши Прву и две специјалне награде
жирија. На међународном такмичењу Јозеф Јоаким у Немачкој 2003. освојио је
Прву награду, а јануара 2005. освојио је високу награду у области музике,
Victoires de la musique (Музички победници), у категорији Интернационално
откриће године.
На реситалима, Немања Радуловић наступа са харфисткињом Маријел
Нордман, и пијанистима Сузан Манов, Домиником Планкадом и Лором Фавр-

Кан.
Наступао је са многим оркестрима, како у Србији, тако и у Румунији, Чешкој
Републици, Словачкој, Италији, Немачкој, Аустрији, Швајцарској, Литванији,
Пољској, Естонији, Украјни, Кини, Кореји, Јапану, на Филипинима, на Тајланду,
а у Француској са Националним оркестром Il-d-Frans, Канским оркестром,
Националним оркестром Лила, под управом диригената као што су Еижи Оуе,
Даисуке Сога, Кристијан Мандеал, Филип Бентер и Вансан Барт. Такође је
сарађивао са познатим уметницима, као што су Најџел Кенеди, Патрис
Фонтанароза, Еманијел Бертран, Ан Куфелек, Ролан Пиду, Квартети Illico,
Debussy, Psophos…
Представио се у знаменитим концертним дворанама какве су Tonhallesaal у
Цириху, Théâtre des Champ Elysées и Théâtre Mogador у Паризу, Симфонијска
дворана у Осаки.
Наступао је на многим фестивалима у Француској, као што су „Festival de la
Chaise Dieu“, „Flâneries Musicales“ у Ремсу, фестивали у Везеру, Авињону,
Перигорд Нуару, Фестивал Француског Радија у Монпељеу, као и на многим
другим фестивалима у Европи и Азији. У сезони 2006/2007. Немања
Радуловић наступа у оквиру циклуса Звезде у успону, у најугледнијим
европским концертним дворанама као и у Carnegie Hall Њујорку.
Овај скроман, учтив и предусретљив Нишлија, српски виртоуз на виолини,
данас живи у Паризу и један је од најпознатијих светских уметника на овом
инструменту. Пунио је највеће светске сале, обишао неколико пута планету,
а његово име с најдубљим респектом изговарају у музичким круговима од
Њујорка до Токија.
На основу свега наведеног, због постигнутих резултата и афирмације нашег
града широм света, предлажем овим путем, као грађанин Ниша, председник
Скупштине Града и универзитетски професор, музичког уметника Немању
Радуловића, за највише признање Града Ниша, награду „11. јануар“
сматрајући да сви можемо бити поносни што је управо из нашег града
поникао један овакав светски музичар и уметник.
У Нишу, 06.12.2013.
Проф. др Миле Илић

