Првомајска честитка
Грађанима Ниша желим срећан
међународни празник рада 1. мај.

Овај празник одувек је представљао симбол борбе за радничка права и израз
радничке солидарности. Данас, нажалост, велики број грађана не може
остварити једно од основних права, право на рад. Због тога нас Први мај
снажно подсећа на потребу да свакодневно улажемо максималне напоре
како бисмо мењали такво стање И допринели смањењу незапослености.
Први мај асоцира на поштовање права оних који раде али и оних који су
незапослени и чија је егзистенција због тога угрожена. Искрено се надам да
ће времена која долазе и у којима нас чека тешка борба против
незапослености на крају ипак резултирати отварањем нових радних места и
запошљавњем
Вама, који радите, желим да предано обављате своје задатке и живите од
свог рада и да се увек присетите оних некадашњих првомајских празника
када су радници иступали заједно демонстрирајући слогу, јединство и
патриотизам.
Уз искрене честитке, свима желим да у миру и добром расположењу проведу
предстојећи празник рада. Желим вам успешнији и квалитетнији рад и да
наравно будете здрави и ефикасни на свом послу.
Желим вам срећан празник и све најбоље.
Градоначелник
Ниша проф. др Зоран Перишић

Пријем за амбасадора Аргентине
У Градској кући данас је приређен пријем за амбасадора Аргентине у
Србији Његову екселенцију Рикарда Ф. Фернандеза. Током састанка било
је речи о развоју културно привредне и научне сарадње две земље, а посебно
је наглашено да је Ниш један од ретких градова у Србији који је недавно
формирао Jужноамерички културни центар чији је задатак у унапређење
свих видова сарадње овог региона и земаља Латинске Америке.
“Велика удаљености Аргентине и Србије највероватнији је разлог због кога
код нас нема аргентинских инвеститора, али услед сличности у менталитету,
културна сарадња би могла да буде темељ будућих односа нашег града и
Аргентине” – рекао је градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић.
Амбасадор Аргентине у Београду, Рикардо Фернандес, рекао је, после
састанка у Градској кући Ниша, да је у градоначелнику Зорану Перишићу
пронашао особу која је исказала истинску спремност да покрене сарадњу на
пољу размене студената.
“Ја ћу као амбасадор пружити максимум да ова сарадња заживи и позивам
све оне који имају неки конкретан предлог у том смислу да нам то и саопште
“-рекао је Рикардо Фернандез, амбасадор Аргентине у Србији.
Показало се као оправдано отварање Латино-америчког центра у Нишу, јер
је велики број суграђана био заинтересован за курсеве шпанског језика. На
данашњем састанку са амбасадором Аргентине отвара се и могућност да
студенти из Ниша путују на размену и ову земљу и обратно.
Овај сусрет само је степеник у сарадњи и будућој комуникацији између Ниша
и амбасаде Аргентине, сложили су се Перишић и Фернандез.

Теренска возила за Српско –
Руски хуманитарни центар
Представници руске стране Српско руског хуманитарног центра на
свечаности у Градској кући уручили су кључеве 10 теренских возила
марке Лада Нива, српској страни као део помоћи овом центру за реаговање у
ванредним ситуацијама. Почетак рада Српско руског хуманитарног центра
који је омогућен међувладиним споразумом, представља значајан корак за
овај град и регион у погледу адекватног реаговања у ванредним
ситуацијама.
Основни задатак овог центра усмерен је ка испуњавању једног циља, а то је
осигурати грађанима Србије и региона већу безбедност у случају ванредних
ситуација.
Поред локалног деловања овог центра, постоји и могућност пружања
хуманитарне помоћи и брз одговор на ванредне ситуације и на територији
других балканских држава, које упуте такав захтев.
“Сведоци смо да у последње време све чешће због климатских промена у
региону и у Југоисточној Европи, долази до разних ванредних ситуација,
попут поплава, клизишта и земљотреса и да је зато неопходно спремно
дочекати ове изазове”, рекао је градоначелник Ниша проф. др Зоран
Перишић на свечаности примопредаје возила и истакао да честе природне
непогоде изискују заједничко планирање и стручно усавршавање и опремања
јединица које реагују у ванредним ситуацијама. Веома смо захвални нашим
пријатељима из Русије за њихово несебично ангажовање, али и за техничку
помоћ која се састоји у опреми, тако да ћемо данас присутвовати
примопредаји теренских и ватрогасних возила неопходних за интервенције
на терену.
Спашавање људи и имовине је веома сложен посао, а за успешно обављање
тог задатка потребно је уложити заједничке напоре, координирано деловати
и повећати ефикасност ватрогасно спасилачких јединица на терену.

Честитка поводом 91. рођендана
ФК Раднички Ниш
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић упутио је поводом 91.
рођендана ФК Раднички Ниш честитку управи, играчима и свим
навијачима нишког клуба.
“На данашњи дан 1923. године основан је Фудбалски клуб Раднички. Клуб
данас прославља 91. рођендан. У име Града Ниша и своје лично име честитам
управи, играчима и навијачима клуба овај вредан јубилеј. Ретко који спортски
колектив у Србији може да се похвали тако богатом традицијом и бројним
фудбалским великанима који су поникли на Чаиру, као што је то случај са
нашим клубом. И у временима великог успеха и у тешким тренуцима
Раднички је пронашао снаге да опстане и постане један од препознатљивих
спортских брендова овог града. Током претходне године клуб је великим
ангажовањем управе клуба стабилизован и верујем да ће и наредних година
на задовољство свих љубитеља спорта у Нишу бити један од респектабилних
тимова у земљи. Уз жељу да “Реал са Нишаве” убудуће свим навијачима
доноси нове радости, још једном најсрдачније честитам 91. рођендан”.

Честитка поводом Дана војске
Србије
Поводом Дана војске 23. априла, у име Града Ниша и своје лично име
градоначелник проф. др Зоран Перишић упутио је свим припадницима
Војске Србије, најсрдачније честитке.
“Дан војске прилика је да се подсетимо наше славне војничке традиције и

одамо почаст свима онима који су кроз историју учинили да се име српског
војника помиње са великим поштовањем. Данас наше оружане снаге
представљају респектабилну институцију, чији су припадници, учешћем у
бројним активностима у земљи и свету, достојно представљали државу
Србију и тиме у великој мери допринели презентовању позитивне слике о
нашој држави И народу. Верујем да ће у периоду пред нама наша војска
наставити даљу модернизацију И бити гарант сигурности свих грађана
Србије.
Свим припадницима војске желим вам пуно успеха, личне и породичне
среће.”

Помоћ у пласману
У оквиру европског пројекта “Exchange 4” недавно је зачета идеја
сарадње 2 општине у Италији, Колекорвино (Collecorvino) и Бертиноро
(Bertinoro), са нишким градским општинама Црвени Крст и Нишка Бања и
општинама Сврљиг, Бојник, Мерошина, Лебане и Блаце.
Представници двеју италијанских општина, ових дана су у посети својим
партнерима из Србије, а то је био и повод за њихов пријем код председника
Скупштине града Ниша, проф. др Милета Илића.
Како је речено, овај програм се реализује у оквиру настојања Европске Уније
да кроз предприступне фондове, убрза развој Србије на њеном путу
придруживања ЕУ. При том, намера је да се на територији поменутих
општина југа Србије, пласира помоћ вредна 500 000 евра у пројекте
удруживања мањих произвођача и дефинисања довољно квалитетних и
препознатљивих производа. Наиме, како кажу италијански партнери, то је
једини прави пут да се унапреди локална економија и понуде производи који
ће, квалитетом и количином бити конкурентни на великом европском
тржишту.
Овакви пројекти су драгоцени, нарочито за мање, економски неразвијене

општине, а посебан значај пружа и чињеница да се кроз такву сарадњу у
домену пољопривреде, отварају могућности за сарадњу и у другим
областима.
Према речима председника Илића, локалне власти су ту неопходне да
пруже подршку и препознају могућности шире сарадње, а она најпре лежи у
потенцијалној сарадњи Универзитета у Нишу са Универзитетом у Болоњи који
пружа стручну подршку италијанским општинама Колекорвино и Бертиноро.
Конкретније, додао је Илић, то се односи на планирано отварање
Пољопривредног факултета на Универзитету у Нишу, који ће бити подршка
развоју и одржању сарадње двеју пољопривредних регија.
Иначе, нарочито је занимљив начин размишљања гостију из Италије, који
како су рекли, кроз учешће у оваквим пројектима ЕУ, с једне стране помажу
развоју регија нових чланица, али у исто време и сами напредују.

Дан планете
Међународни дан планете Земље, обелeжава се 14. пут за редом. Овим
поводом градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић симболично је
засадио дрво платана испред Градске куће.
“Окупили смо се овде, како бисмо дали пример и послали поруку свим
људима, да брига о нашој планети Земљи, треба да буде као и брига о
сопственом животу, јер захваљујући нашој планети ми имамо живот, али и
обавезу да будућим генерацијама оставимо здраву животну средину која ће у
временима пред нама бити основни предуслов нормалног живота.
Ова садња Платана, познатог као издржљивог дрвета на прашину и штетне
издувне гасове, али И дрвета које представља симбол врлине као што су
хуманост, чврстоћа, поштење и морална надмоћ је симболична порука коју
упућујемо на дан планете земље да нам је стало и да смо спремни да се
најразличтијим акцијама укључимо у заштиту животне средине. Сећам се
познате песме Јована Јовановића Змаја, која каже “Где год нађеш згодно

место ту дрво посади, дрво је благодно па ће да награди”, па се надам да ово
неће бити само симболика, већ да ће наша порука утицати на свест свих
наших суграђана о важности очувања једине планете коју имамо”, рекао је
грдаоначелник Перишић.

Градско веће о извештајима о
пословању јавно комуналних
предузећа и установа
Чланови Градског већа, на 85. седници којом је председавао
градоначелник проф. др Зоран Перишић, једногласно су усвојили
извештаје о пословању са финансијским извештајима за прошлу годину ЈКП
“Горица” Дирекција за јавни превоз Града Ниша, ЈКП за водовод и
канализацију “Наиссус”, Тржница”, “Медиана”, “Градска топлана”,
“Обједињена наплата”, “Паркинг-сервис”, ЈП “Аеродром-Ниш”, ЈП Дирекција
за изградњу Града Ниша, Јавног предузећа Завод за урбанизам, Градска
стамбена агенција Ниш, “Нишстан”, “Нишка телевизија”, “Нишког културног
центра”, Завода за плућне болести и туберкулозу, Завода за здравствену
заштиту студената, Дома здравља Ниш, Завода за хитну медицинску помоћ,
Апотека Ниш, Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” и Установе
Дечије одмаралиште “Дивљана”.
О овим извештајима Градско веће требало је да се изјасни на седници која је
била отказана пре недељу дана. Како је појаснио градоначелник проф. др
Зоран Перишић, до одлагања је дошло због тога што је Градско веће било
претрпано огромним бројем података у извештајима који су стигли из
надлежних градских управа само неколико сати пред заказану седницу
Градског већа на којој је требало да буду разматрани.
Према извештајима о раду, највећи број јавно комуналних предузећа и
установа примарног здравства пословао је позитивно. Градоначелник
Перишић најавио је да ће ови извештаји ускоро бити преиспитани од стране

буџетске инспекције или независног ревизора.
– Мислим да никоме не требају извештаји који не одражавају реално стање у
јавно комуналним предузећима. Након ове седнице, задатке ће добити и
чланови Градског већа и институције које врше контролу и надзор, да ураде
свој посао и да доставе извештаје о начину рада и пословања јавно
комуналних предузећа. Тамо где извештаји буду такви да не указују на добро
пословање, предузећемо законом предвиђене мере како би се разрешила
такав руководства, надзорни одбори и директори предузећа који су се
понашали нерационално, или тамо где је било простора да та предузећа
послују боље. Нико не може бити заштићен од лошег рада и то је порука која
мора једном за свагда да се пошаље, да само резултати вашег рада могу да
оправдају ваше остајање на месту руководиоца неке установе, неког
сектора, неког града, истакао је градоначелник Перишић.
Коментаришући планове о инвестицијама предузећа која су приказала добит
у пословању у 2013. години, градоначелник Перишић подсетио је да ће, као и
увек, инсистирати на доследном поштовању закона.
– У тим примерима успешног пословања, пошто по закону ова предузећа не
могу да остварују профит, тај приказан профит мора да се пренесе оснивачу,
што је у овом случају Град. Као и увек, инсистирам на поштовању закона,
рекао је градоначелник Перишић.

Обавештење комисије за називе
делова насељених места и
назива улица
Процедура у вези промене назива улица регулисана је Уредбом Владе
Републике Србије о означавању назива насељених места, улица и тргова,
означавању зграда кућним бројевима и вођењу регистра кућних бројева,
улица и тргова, 05 Број: 110-814/2012 од 09.02.2012. године и Одлуком о

утврђивању и означављу назива насељених места, улица, тргова и зграда на
територији града Ниша (пречишћен текст), број 13-167/2010 од 22.11.2010.
године.
На основу члана 8 Одлуке о утврђивању и означављу назива насељених
места, улица, тргова и зграда на територији града Ниша (пречишћен текст),
број 13-167/2010 од 22.11.2010. године, на територији Града Ниша улице,
тргови и делови насељених места не могу имати исти назив.
Комисија за називе делова насељених места и називе улица Скупштине
Града Ниша, у складу са Одлуком о утврђивању и означављу назива
насељених места, улица, тргова и зграда на територији града Ниша
(пречишћен текст), број 13-167/2010 од 22.11.2010. године, на седници
одржаној 20.03.2013. године, донела је закључак број 06-169-4/2013-02, којим
врши промену назива улица само оним улицама које имају дуплиран назив.
Скупштина града Ниша утврђује називе улица, тргова, градских четврти и
других делова насељених места на територији Града Ниша на предлог
Комисије за називе делова насељених места и назив улица Скупштине Града
Ниша.
Промена назива улица и тргова, врши се на исти начин као и њихово
утврђивање.
Koмисија за називе делова насељених места и називе улица предлаже
називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других насељених места
на територији Града.
За називе улица, тргова и делова насељених места може се дати назив који
има географска, етнографска, историјска, културна и друга обележја и имена
умрлих знаменитих личности српскога народа, имена иностраних личности,
осведочени пријатељи Србије и српског народа, важни догађаји и датуми као
и други пригодни називи.
Предлоге за називе улица Комисији подносе институције и појединци, а њих
Комисија разматра на својој седници и доноси закључак којим утврђује
Предлог решења о промени назива одређене улице.
Министарство надлежно за послове локалне самоуправе даје сагласност на

предлог Комисије за називе делова насељених места и називе улица за
утврђивање, односно измене назива улица, тргова и делова насељеног
места.

Ускршња честитка
Поводом најрадоснијег хришћанског празника Ускрса, градоначелник
Ниша проф. др Зоран Перишић упутио је честитку свим грађанима Ниша,
свештенству нишке епархије и припадницима других хришћанских цркава.
“Свим суграђанима и свештенству цркава који у недељу празнују Васкрс
најискреније честитам празник христовог васкрсења. Пред нама су дани
породичног окупљања, међусобне љубави и поштовања, дани када славимо
победу живота над смрћу, пред нама је Васкрс, празник над празницима.
Искористимо ове празничне дане да покажемо љубав, како према ближњима
тако и према свим људима који нас окружују, јер оно најважније је заправо у
нама самима и не кошта ништа, а пуно значи. Овогодишњи празник се
обележава истог датума код свих хришћанских цркава па је и порука коју у
себи носи Васкрс, порука заједништва и љубави како међу хришћанским тако
и међу осталим верским заједницама.
Желим да радост Ускрса испуни ваше домове задовољством и благостањем,
да празник проведете у добром здрављу, миру и слози, окружени породицом
и пријатељима.
Поштовањем традиције и вредности које су нам оставили наши духовни
просветитељи, можемо да сачувамо идентитет и допринесемо бољитку
нашег заједничког дома – нашег града. Да заједно превазиђемо сопствене
могућности, да заједно напредујемо и да наш Ниш буде град толеранције и
међусобне љубави свих његових грађана.
Нека радост Христовог васкрсења испуни сваки дом и улије нову снагу свима
нама, да истрајемо у вери, нади и љубави.

Честитам вам празник уз најрадоснији поздрав, Христос Воскресе!”

