ПЕТОГОДИШЊИЦА
СРПСКОРУСКОГ ХУМАНИТАРНОГ ЦЕНТРА
Председник Скупштине Града Ниша мр Раде Рајковић присуствовао је
данашњем обележавању петогодишњице постојања и рада Српско-руског
хуманитарног центра (СРХЦ) у Нишу, поводом чега је организован
међународни форум са гостима из Руске Федерације, Јерменије, Македоније,
БиХ и Мађарске.
Српско-руски хуманитарни центар је међувладина хуманитарна непрофитна
организација, са седиштем у Нишу, настала на основу Споразума између
Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације 25. априла 2012. године,
са циљем да обезбеди хуманитарно реаговање у ванредним ситуацијама на
територији Републике Србије и других балканских земаља. Задаци овог, по
својим циљевима јединственог центра, су спречавање и уклањање ванредних
ситуација, пружање хуманитарне помоћи настрадалима, обука стручњака,
тестирање савремених ватрогасних и спасилачких средстава, реализација
заједничких пројеката на територији Републике Србије и других балканских
земаља.
Центар је до сада учествовао у пружању помоћи и уклањању ванредних
ситуација на територији Републике Србије, Албаније, Босне и Херцеговине и
Словеније.
Данашњем скупу присуствовали су званичници руске и српске владе,
заменик министра за ванредне ситуације РФ – Олег Баженов, министар у
влади РС – Александар Вулин, као и начелник Сектора за ванредне ситуације
МУП – Предраг Марић.
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Државни секретари Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка
питања – Ненад Иванишевић и Владимир Илић, јуче су у Скупштини Града,
током састанка са председником Радетом Рајковићем, најавили финансирање
неколико пројеката за чију реализацију ће град Ниш добити око 200.000 евра
кроз програм Немачке развојне банке. Реч је о пројектима који се тичу, пре
свега, социјалне заштите и проблема Рома, у чему је посредовало поменуто
Министарство.
Осим тога, председник Скупштине Града је, заједно са државним
секретарима, најавио Сајам услуга социјалне заштите, који ће бити одржан 4.
маја, по први пут у Нишу. Циљ овог Сајма, који организује Министарство за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, биће унапређење свести о
важности услуга социјалне заштите и промоција институција грађанског
активизма и волонтеризма. Ово ће бити јединствена прилика за умрежавање
представника јавних и приватних установа у систему социјалне заштите, са
идејом бољег информисања грађана о правима и врстама услуга у домену
социјалне заштите.

Рок за легализацију објеката
истиче 1. марта
У великој Сали Скупштине Града Ниша представници министарства
Грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре одржали су у присуству
градоначелника Ниша Дарка Булатовића, састанак са члановима комисија за

пописивање објеката који су задужени за реализацију процеса озакоњења
објеката на територији нишких општина. Рок за озакоњавање објеката је
померен до 1. марта 2017. године, до када би требало да се заврши попис
ових објеката.
У Нишу је до сада овај процес текао веома споро, па је формирањем нових
комисија за пописивање објеката чији су чланови правници и инжењери
грађевинске струке учињен нови напор да се овај процес убрза.
Представници комисија имали су прилику да у директном разговору са
стручњацима из министарства отклоне све недоумице везане за обављање
њиховог дела посла.
Закон о озакоњењу објеката усвојен је 20. новембра 2015. године. Закон о
озакоњењу требало би да по брзој и јефтиној процедури омогући грађанима
да легализују своје објекте. Циљ је да се за што краће време озакони што
више бесправних објеката, по што нижим ценама, како би се сазнао коначан
број некретнина у Србији. Процењује се да је у Србији протеклих година
изграђено око 1,5 милиона нелегалних грађевина које би требало да буду
уведене у легалне токове. Некретнине које су изграђене “на дивље” које
нису пријављене или евидентиране морају да се попишу и укњиже у катастар
непокретности. Цене такси за озакоњење крећу се од 5.000 до 50.000 динара
– у зависности од површине објекта.

СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ
Комисија за награде Града Ниша, којом је председавао Раде Рајковић,
председник Скупштине Града, утврдила је План активности, као и текст
Јавног позива за достављање предлога за доделу највишег јавног признања
Града Ниша награде „11. ЈАНУАР”, који ће бити објављен 01.12.2016. године.
Састав комисије чине председник Скупштине Града, градоначелник,
представници војске, Универзитета и цркве.
Награда ”11. ЈАНУАР” се додељује за изузетна достигнућа, која чине
допринос афирмацији града у привреди, уметности, науци, медицини,
архитектури и урбанизму, новинарству, образовању, спорту и другим

областима значајним за Град Ниш. Председник Комисије, Раде Рајковић,
најавио је да ће се од ове године додатно подићи лествица када су у питању
критеријуми за доделу награде, као и да награда ни у ком смислу неће бити
политизована.
Иначе, на конференцији за медије, посвећеној овој теми, председник
Скупштине Града Раде Рајковић је најавио и датум одржавања следеће
седнице Скупштине за среду 30.11. и навео неке од најважнијих тачака, као
што су одлука о ребалансу буџета и одлука о максималаном броју
запослених.

ПОМОЋ У ОЧУВАЊУ КУЛТУРНОГ
НАСЛЕЂА
Председник Скупштине Града Ниша Раде Рајковић, састао се данас са
председником Асоцијације европских градова културе (AVEC) и замеником
градоначелника француског града Арла – Кристијаном Мурисаром.
Овај сусрет, према речима председника Рајковића, континуитет је
вишегодишње сарадње Ниша и Арла и добра је прилика за размену искустава
у домену очувања и презентације културног и историјског наслеђа. Овој теми
у Нишу ће се приступати са великом пажњом, имајући у виду потенцијал
општег економског развоја. То се пре свега односи на бољу туристичку
понуду све већем броју страних посетилаца, који у Нишу доста тога могу да
виде и сазнају о историји и култури овог краја.
При том, садашње градско руководство ће нарочито инсистирати да на томе
раде најбољи професионалци у установама културе, чији континуитет у раду
неће зависити од периодичних промена локалне власти, закључио је
Рајковић.
Иначе, мрежа A.V.E.C (Alliance de Villes Européennes de Culture) је формирана
1997. године као Европска мрежа историјских градова и округа са
заједничким циљем успостављања европског региона заснованог на
поштовању културе кроз материјално и нематеријално културно наслеђе,
које представља идентитет градова и региона.

СЕМИНАР ЗА ОДБОРНИКЕ
Град Ниш домаћин је дводневног семинара намењеног новим одборницима
локалних скупштина градова и општина из целе Србије. Семинар, који се
данас и сутра у одржава Официрском дому, организују Програм за развој
Уједињених нација (UNDP), Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC)
и Народна скупштина РС.
Председник Скупштине града Ниша мр Раде Рајковић је у поздравном
обраћању, уз речи добродошлице, изразио задовољство чињеницом да је
управо наш град домаћин оваквог скупа. Подсетио је да су сви органи
власти у граду конституисани у законском року, а да су стална радна тела
формирана тако да оражавају одборнички састав градског парламента.
Говорећи о ефикасности и транспарентности рада овог скупштинског сазива,
председник је нагласио да предстоје активности у вези са успостављањем
електронске управе, унапређење комуникације електронским путем, као и
увођење електронског пријављивања и гласања, што ће допринети
ефикасности у раду нишких одборника. Такође, пракса добрих односа са
јавношћу, са медијима и грађанима, биће настављена и унапређена, чиме ће
рад нишког парламента бити транспарентан, а грађани правовремено и
тачно информисани о свему.
Председник Скупштине града Ниша мр Раде Рајковић истакао је да овај
семинар представља стручну подршку представницима локалних
парламената и додатну мотивисаност да константно унапређују систем у
коме раде.

Безбедност грађана приоритет
локалне власти
Председник Скупштине Града Ниша, мр Раде Рајковић, градоначелник Ниша
Дарко Булатовић и представник мисије ОЕБС-а Stefan Wredenmark,
присуствовали су отварању семинара намењеног Савету за безбедност
Града Ниша, у организацији ОЕБС-а, Медиа и реформ центра и Града Ниша.
Један од главних циљева локалне власти је да обезбеди безбедан и
квалитетан живот свих грађана Ниша, у сарадњи са релевантним
институцијама и грађанима.
Ново руководство у жељи да настави и унапреди иницијативе које се односе
на бољи и безбеднији живот грађана, формирало је Савет за безбедност
Града Ниша. Савет је предвиђен да буде механизам комуникације и
саветовања локалне власти, полиције, судства, здравства и других значајних
чинилаца важних за локалну безбедност.
Чланови Савета за безбедност Града Ниша упознати су са методологијом
стратешког планирања локалне безбедности, методологијом процене
локалне безбедности и дефинисањем циљева и приоритета.

НЕДЕЉА КУЛТУРЕ ВЕНЕЦУЕЛЕ У
НИШУ
Поводом манифестације „Недеља културе Венецуеле у Нишу, у Кабинету
председника Скупштине града Мр Радета Рајковића, организован је пријем
за Амбасадорку Венецуеле у Србији, њену екселенцију Др. Дије Надер де Ел
Андари.
Председник Рајковић се, у име грађана Ниша захвалио Амбасадорки Ел
Андари због њеног напора да ову манифестацију организује у Нишу и
омогући нашим суграђанима да што боље упознају културу Венецуеле. То ће

свакако допринети зближавању наших земаља и отворити бољу перспективу
за сарадњу.
Што се сарадње тиче, додао је Рајковић, она се може развијати пре свега у
области културе, образовања, туризма и спорта, а обострани је интерес да се
нађе начин и за сарадњу у привреди.
Захваљујући се на добродошлици, Амбасадорка Ел Андари се сагласила да
су бројне области у којима се сарадња може и треба развијати. Она је
посебно нагласила да сматра својом мисијом да Србија ускоро отвори
Амбасаду у Каракасу и са задовољством прихватила да се организује
размена културно-уметничких програма и након истека ове манифестације.
Иначе, добродошлицу су изразили и председник Градске општине Медијана
Милан Крстић и директор Туристичке организације Ниша Урош Парлић, који
су свако из свог домена, у основним цртама представили вредности Ниша,
које могу бити занимљиве будућим гостима из Венецуеле.

ФОНД ЗА МЛАДЕ НАУЧНИКЕ
Током наредне седмице, у Нишу ће званично бити промовисана иницијатива
за оснивање Фонда за младе научнике, најављено је приликом данашњег
пријема код председника Скупштине града проф. др Милета Илића за
иницијаторе оснивања овог фонда.
Ову иницијативу покренуо је млади научник Јован Милић, у сарадњи са својим
колегама ученицима и студентима Средње машинске школе и Машинског
факултета из Ниша. Према његовим речима, велики је број младих
талентованих научника, који потичу из породица слабог имовног стања,
којима ће бити намењена помоћ из овог фонда. Та помоћ ће, у почетку бити у
виду надокнаде трошкова учешћа на такмичењима а, зависно од подршке
институција и појединаца, фонд ће покушати да пружи и додатну
материјалну помоћ најугроженијима.
Према речима предсеника Скупштине града проф. др Милета Илића, ова
идеја је комплементарна са Одлуком о оснивању Фонда за подршку
талентованим ученицима и студентима, која ће бити усвојена на наредној
седници Скупштине града Ниша. Те две иницијативе свакако заслужују пуну
подршку свих градских институција јер успех наших младих и талентованих
ученика и студената репрезентује и град у коме живе и раде.

Уручене награде
студентима

најбољим

Најбољим студентима Универзитета у Нишу уручене традиционалне награде
на дан Светога Саве.Награда се састоји од плакете и новчаног дела.Награде
су уручили градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић и председник
Скупштине Града проф.др Миле Илић.
У обраћању студентима градоначелник је рекао да”Сваки човек има два
почетка: дан када се родио и дан када је открио зашто је рођен.
Убеђен сам да ви сада добро знате зашто сте рођени и како би требало у
будућности да обликујете свој животни пут.Бити успешан у било којој
области није нимало лако,јер поред свакодневног рада и одрицања то је и
пут препун изненадних препрека и замки које живот носи са собом.
Велика је част за све нас чињеница да иако нисмо материјално богата земља
,оно што нам не мањка јесу паметни и образовани млади људи.
У складу са традицијом и ове године на дан Светога Саве првог српског
просветитеља и утемељивача наше српске средњевоковне државе,желимо
да покажемо опредељеност Града да препозна вредне успешне младе људе
и покаже симболичним наградама да цени њихов труд и залагање ” рекао је
градоначелник Ниша.

