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Одлуку да награду добију три колектива и два појединца донела је Комисије
за награде Града Ниша, коју су чинили Градоначелник, Председник
Скупштине Града, као и представници Универзитета, Војске и Цркве.

ПОЛОЖЕНИ
ВЕНЦИ
НА
СПОМЕНИК ОСЛОБОДИОЦИМА У
ЦЕНТРУ НИША
Полагањем венаца на Споменик ослободиоцима у центру Ниша обележен је
11. jануар, дан ослобођења Ниша од Турака.
Венце су, на дан када је Ниш, после готово пет векова, пре 181 године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША – КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ ГРАДА НИША
Председник
Мр Раде Рајковић

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПОДНЕО
ИЗВЕШТАЈ О СВОМ И РАДУ
ГРАДСКОГ
ВЕЋА
ПРЕД
ОДБОРНИЦИМА
ГРАДСКОГ
ПАРЛАМЕНТА
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић поднео је двогодишњи извештај о
свом и раду Градског већа пред одборницима Скупштине града. Као
најзначајнији резултат истакао је стабилизацију градских финансија, редовно
извршавање свих обавеза, враћање дугова из ранијег периода у износу од 2,6
милијарди динара и неподизање нових кредита, ни за текућу ликвидност,
нити дозвољеног минуса, што је чињено у ранијем периоду, почев од 1996.
године, па надаље. Такође, према његовим речима, овај период обележила је
и велика подршка председника Републике и Владе, како финансијска, тако и
инвестициона, Граду Нишу, од инвестиција које нас чине великим
регионалним центром овог дела наше државе, као што су: завршетак аутопутева, реконструкција пруга, улагање у аеродром, завршетак Клиничког
центра, активности на изградњи заобилазне пруге и реконструкцији пруге од
Ниша ка Димитровграду, нова фабрика за пречишћавање отпадних вода,
нових 6 фабрика, велики број нових радних места, реконструкција једног и
изградња још једног потпуно новог булевара, реконструкција школа,
подршка за реконструкцију фасада.
Булатовић је истакао да су и председник и Влада, више пута били у Нишу ,

као и бројни амбасадори, чије су посете имале за циљ управо пружање
подршке за развој овог дела Србије. „Број незапослених у односу на 2011. до
данас смањен је за 10 600 људи, а повећан је број запослених за 17 000. Нова
радна места, запошљавање, бољи стандард наших суграђана, задовољнији
људи јесте оно чему стремимо“, каже Булатовић. Градоначелник је поручио
да има и ствари којима није задовољан: „Највише су нас оптерећивали дугови
које смо наследили из ранијег периода које морамо да враћамо, а да
истовремено сервисирамо уредно све редовне обавезе. До овог тренутка смо

САОПШТЕНА ИМЕНА ДОБИТНИКА
ОВОГОДИШЊЕ НАГРАДЕ „11.
ЈАНУАР“
Председник Комисије за награде Града Ниша Раде Рајковић, саопштио је
данас имена добитника овогодишњег највишег признања Града Ниша –
Награде „11. јануар“. Комисија је једногласно донела одлуку да лауреати за
ову годину буду 2 појединца и 2 колектива. Код појединаца, то су: онколог
проф. др Слађана Филиповић и писац Зоран Пешић Сигма. Од
колектива, награду су добиле угледне нишке школе: гимназија „Бора
Станковић“ и медицинска школа „Др Миленко Хаџић“.
Свечана седница Скупштине Града Ниша, на којој ће бити уручене награде,
одржаће се 11. јануара 2018. године у Официрском дому.
Додатак: Одлука о додели награде Града Ниша “11 јануар”

ПОЧЕТАК НОВОГ ЦИКЛУСА ЗА
НАГРАДУ „11. ЈАНУАР“
Данашњом седницом Комисије за награде Града Ниша, којом је председавао
мр Раде Рајковић, председник Скупштине Града, званично је отпочео процес
за доделу највишег признања Града Ниша – награду „11. јануар“ за 2017.
годину.
Комисија, коју чине представници Града, Универзитета, Војске РС и СПЦ,
једногласно је усвојила План активности и текст Јавног позива, који ће бити
објављен 1. децембра ове године, и трајаће петнаест дана. Осим тога, донет
је и закључак, којим се предлаже да, као и ранијих година, укупан износ за
награђене буде 500.000 динара. Предлог је и да свечана седница буде

одржана 11. јануара, на Дан ослобођења Ниша од Турака, у Официрском
дому.
На седници је заузет став да награда мора да остане деполитизована и да
критеријуми буду додатно подигнути, како би ово најзначајније градско
признање добили они који то највише заслужују.
Награда „11. јануар“ је највише признање Града Ниша, које се додељује за
изузетна достигнућа, која чине допринос афирмацији града у привредним,
друштвеним и другим областима значајним за Град Ниш. Награда укључује,
осим од новчаног дела, и повељу и статуету, а имена овогодишњих

Конференције УН о климатским променама, равноправно учешће узели и
представници региона и лидери локалних самоуправа широм света, у оквиру
посебног Климатског Самита локалних и регионалних лидера, као званичног
дела COP23. Председник Скупштине Града Ниша, мр Раде Рајковић, на позив
градоначелника Бона, а као представник Политичког комитета Савета
европских општина и региона, учествовао је на Конференцији и Самиту од
11. до 13. новембра и он је уједно био и једини представник из Србије и
региона.
Активности на Самиту укључивале су званични и нeформали део, а кључна
тема разговора се односила на смањење количине угљен-диоксида у
атмосфери, који се углавном ослобађа сагоревањем угља и нафте.
Истраживања указују да би повећање просечне температуре ваздуха од
преко 2 целзијуса у наредним годинама, довело до катастрофалних
последица и негативних промена климе.
На Самиту, на коме је учествовало преко 1000 делегата и преко 330
политичких лидера из преко 80 земаља у свету, председник Скупштине
Града Ниша је током свог обраћања, и у разговорима са градоначелницима
из неколико десетина градова са готово свих континената, заузео став да је
Град Ниш спреман да се ухвати у коштац са климатским променама и да ће
се постепено предузимати сви неопходни кораци, како би се повећала
енергетска ефикасност и обезбедила одрживост енергетског система у
граду. То је једино могуће кроз енергетске пројекте, који би доприносили
знатном смањењу емисије издувних гасова, а са циљем да град Ниш
иновативним технологијама у овој области постане пионир у заштити климе и
животне средине у региону.

Председник Рајковић је на Смиту изјавио да „Град Ниш има могућности да
побољша енергетску ефикасност и повећа коришћење обновљивих извора
енергије, што подразумева уштеду енергије, увођење чистијих и обновљивих
извора енергије, рециклажу и пречишћавање вода, електрификацију јавног
превоза, штедљиву јавну расвету и остале превентивне, Ѐ 〄㈄㴹㤰⁔搠†‰⸰〸ㄷстале㜄㐄㔄㬄0

човечанству – климатских промена, Рајковић је разговарао и током
билатералних сусрета са својим колегама на маргинама Самита. О
спремности Града Ниша да се суочи са климатским променама и о конкретној
сарадњи са осталим градовима и државама, председник Скупштине је,
између осталог, разговарао и са гуверенером Калифорније Џеријем Брауном,
градоначелником Хирошиме Мацуи Казумијем, градоначелником Бона

индустрије, доказује да град Ниш постаје препознатљив и у овој сфери.

САОПШТЕЊЕ
О
ОДЛАГАЊУ
СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
На данашњем састанку шефова одборничних група, консензусом је, на

