Зависност од дрога се може
спречити и лечити!
Поводом обележавања Светског дана борбе против злоупотребе и
кријумчарења дрога у организацији Управе за омладину и спорт, Центра
за промоцију здравља Института за јавно здравље Ниш и Клинике за заштиту
менталног здравља Ниш, одржана је стручна конференција у Градској кући
Града Ниша.
На конференцији je било речи о проблему алкохолизма код младих и
третману особа које имају развијену зависност према некој психоактивној
супстанци, али и о досадашњим превентивним активностима Групе за
превенцију Управе за омладину и спорт, као и о предлозима за савремени
приступ у здравствено-васпитном раду са младима.
Закључак конференције био је „Већим умрежавањем Управа и Институција
може се очекивати бољи резултати на пољу болести зависности.“

Одржана 93. седница Градског
већа
Чланови Градског већа, на 93. седници којом је председавао
градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић, једногласно су утврдили
решења о утврђивању Предлога плана детаљне регулације Чамурлијских
колектора за одвођење атмосферских и употребљених вода, о утврђивању
Предлога плана детаљне регулације Медошевачког колектора за одвођење
употребљених вода и Решење о утврђивању Предлога плана детаљне
регулације Блока „Б4“ у појасу реке Нишаве у Нишу, што је, према речима
Родољуба Михајловића, начелника Управе за планирање и изградњу, од
огромног значаја за уређење радних зона и развој централне градске зоне.

Такође је једногласно прихваћено Решење о утврђивању Предлога одлуке о
комуналном реду и Решење о утврђивању Предлога одлуке о поступању са
принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима, које ће
убудуће омогућити несметан рад комуналних инспектора, а које такође
обухвата и дефинисање одржавања фасада, питање тенди и зимских башти,
постављање опреме за рекреацију, одређује време чувања аутомобила
уклоњених са јавних површина и друга питања.
Усвојено је и Решење о утврђивању Предлога тарифног система за обрачун и
начин обрачуна топлотне енергије, које представља усклађивање ове
градске одлуке са важећим законима и одлукама које су у међувремено
усвојене, а које предвиђа да се у наредних пет година поставе
терморегулатори и калориметри за сваког потрошача топлотне енергије.
Градско веће утврдило је и Предлога решења о давању сагласности на
Статут о измени и допуни Статута Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“
Ниш, као и Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Паркинг-сервис” –
Ниш за 2014. годину.
Дата је сагласност да пијаце Палилула и Дурлан убудуће раде током целог
дана, од 5 до 23 часа, након ошто ову одлуку потврди Скупштина града.
Чланови Градског већа разматрали су и Извештај о спровођењу поступка
јавног оглашавања Комисије за разматрање пријава на јавне огласе за
постављење начелника и заменика начелника градских управа Града Ниша и
донели одлуку да за начелника Управе за образовање изаберу Јелицу Велају,
за начелника Управе за културу Небојшу Стевановића, а за начелника Управе
за омладину и спорт Горана Ђорђевића., који су до сада ове функције
обављали по о овлашћењу. Комисија за избор кандидата није изабрала
помоћнике начелника управа за огласу за избор заменика Управе за културу
и Управе за образовање, а за заменика начелника Управе за омладину и
спорт изабран је Душан Пројовић.
Измењен је правилник о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској
установи „Пчелица“ Ниш. Ова одлука односи се на корекцију цена коју
родитељи плаћају за боравак деце у предшколској установи. Градоначелник
Ниша проф. др Зоран Перишић објаснио је да ће родитељи месечно плаћати

око 240 динара месечно више него до сада, како би се ускладило са износом
месечног дечјег додатка. Такође, како је утврђено да чак 40% деце
одсуствује свакога дана из вртића, док у исто време постоје листе чекања,
одлучено је да се повећа број деце у предшколским установама.
Дата је сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
“Наиссус” Ниш о утврђивању цена за редовно одржавање атмосферске
канализације са описом позиција и јединичним ценама, а бригу о
атмосферској канализацији у целости ће преузети ово јавно комунално
предузеће.
Донето је и Решење о именовању председника и чланова Савета за људска и
мањинска права, а за председника овог тела изабрана је Славица Андонов.

Светски дан избеглих лица
Данашњи дан обележава се са циљем да нас подсети на човека, али не
на човека који је изгубио све што је стекао и имао у животу, већ на
човека као људско биће, са потребама и емоцијама. На жалост, кроз нашу
историју сви смо имали прилику да се сретнемо са људима који су,
спашавајући своје животе, били принуђени да напусте све оно што је
најсветије за једног човека – родну груду, огњиште и споменике својих
предака. Због свега што су ти људи преживели не смемо их заборавити и
оставити саме. Град Ниш се и даље труди да ти људи не буду заборављени.
Локалним акционим планом за избеглице за период 2014. до 2017. године
Град Ниш ће се потрудити да сва избегла лица добију статус који сваки човек
заслужује.
Срдачно,
Градоначелник Ниша Проф. др Зоран Перишић

Хуманитарна помоћ из Ниша
редовно иде ка угроженим
подручијима
Град Ниш редовно шаље помоћ подручијима, која су била захваћена
поплавама. Хуманитарна помоћ и даље се прикупља у Нишу и
дистрибуира тамо где је најпотребнија. Након конвоја од 11 камиона, који је
отишао ка 11 градова и општина 23. маја, градоначелник Ниша Проф. др
Зоран Перишић најавио је наставак акције пружаља помоћи угроженим
подручјима. У петак 13. маја помоћ је кренула пут Варварина и Ћићевца.

Пријем поводом светског дана
добровољних давалаца крви
Порука овогодишњег Светског дана добровољних давалаца крви је
“Дајте крв онима које дарују живот”. Тим поводом у Градској кући
одржана је свечаност и пријем код градоначелника, када су уручене награде
вишеструким даваоцима. Признања је уручио Град Ниш, заједно са Црвеним
крстом Ниша и Заводом за трансфузију крви Ниш. Овај дан се обележава 14.
јуна, на дан када је 1868. године рођен аустријски биолог и лекар Карл
Ландштајнер, заслужан за откриће крвних група код човека, за шта је 1930.
добио Нобелову награду. Овогодишњи добитници признања за 50 пута
давања крви су:
Александар Цветковић, Драган Митић, Милија Гутовић, Срђан Стојановић,
Радослав Радовановић, Снежана Јанковић, Слaвиша Рајовић, Зоран Ђорђевић,
Горан Радоњић, Славишa Миловановић, Живојин Денић, Душко Стаменковић.

За 75 пута добровољног давања крви признања су добили:
Младен Радосављевић, Мирољуб Ивковић, Мирослав Младеновић
За 100 и више од 100 пута награђени су:
Предраг Минић, Томислав Тосић, Миодраг Живковић
Овогодишња признања добили су и ђаци нишких основних и средњих школа,
који су учествовали на конкурсу ” Крв живот значи” и дали свој допринос
цртежом, причом или песмом.

49. Година Универзитета у Нишу
Пре тачно 49 година наш Град добио је један важан префикс у свом
називу, постао је Универзитетски град и на тај начин стао раме уз раме
са великим научним центрима Европе.
Од 15. јуна 1965. године, када је основана ова велелепна кућа мудрости па
надаље, заокружује се један значајан, по много чему пионирски, период у
новијој историји града који је крунисан прикључивањем већ постојећих
факултета новом нишком универзитету. Пораст броја студената, развој нових
научних дисциплина, али и све израженије потребе привреде и друштвених
делатности, временом су условили реорганизацију постојећих и оснивање
нових факултета.
“Желим да честитам свим професорима, студентима и радницима јубилеј
Универзитета који ће наредне године заокружити своје успешно битисање
јубилејом од пола века успешног рада којим се ретко која научна институција
може похвалити.
Универзитет у Нишу је данас модеран центар научног рада бројних
академаца који функционишу кроз 13. факултета и показују да Ниш има
потенцијал и да у знању лежи наше највеће богатсво.

Образовање је једина права инвестиција, која никада неће бити промашена
И која даје смисао периоду који зовемо будућност”рекао је градоначелник
Ниша проф. др Зоран Перишић на свечаности поводом 49. годишњице
Универзитета у Нишу.
Свечаној академији присуствовао је велики број званица из научног и
друштвено-политичког живота града, ако и угледни гости из иностранства са
универзитета из Бугарске, БиХ и Републике Српске. Најбољим студентима
додељене су традиционалне награде за постигнуте резултате на матичним
факултетима.

Развој козарства – приоритет
Управа за пољопривреду и развој села, ЈКП “Тржница” и Удружење
козара јужне Србије, потписали су у Градској кући тројни уговор којим су
утврђени принципи срадње у области развоја козарске производње на
територији Града Ниша.
Поздрављајући потписнике, помоћник Градоначелника за пољопривреду
проф. др Јован Стојковић, истакао је да ће посебна пажња локалне
самоуправе у наредном периоду бити посвећена управо овом сегменту
сточарства јер поред природних потенцијала којима југ Србије располаже за
узгој коза, производи од козјег млека јесу изузетно цењени на домаћем и
иностраном тржишту. “Козарство представља породични бизнис и улагањем
у његов развој подстицаћемо повећање профитабилности ове врсте
производње, спречити миграцију младих из села у град а нашем
становнишву обезбедити висококвалитетне производе” – истакао је проф.
Стојковић.
Саша Стоиљковић, начелник Управе за пољопривреду и развој села, која је
иницирала успостављање ове сарадње, изјавио је да Управа интензивно ради
на проналажењу начина за развој свих сегмената пољопривредне
производње на територији Града Ниша и да потписивање овог уговора
представља почетак умрежавања локалне самоуправе, произвођача и

привредних субјеката.

Широка друштвена сарадња са
Русијом
Данас је у кабинету председника Скупштине Града Ниша, проф. др
Милета Илића, дан након обележавања Дана Руске Федерације, одржан
пријем за највишу делегацију Српско-руског хуманитарног центра, на челу са
кодиректором Виктором Сафјановим.
Ово је прва званична посета овог Центра градској Скупштини, приликом које
је најпре изражена захвалност руским пријатељима на пожртвованости и
залагању током недавне ванредне ситуације у земљи.
Иначе, Српско-руски хуманитарни центар је основан још 2009. године, да би
званично почео са радом 2012, а његов пун капацитет деловања се тек
очекује. Састанку су осим председника Скупштине и кодиректора Центра,
присуствовали и градски већник, проф. др Жарко Ранковић, предсетавници
Савеза бораца и Обора за обележавање јубилеја Првог и Другог светског
рата.
Проф. Илић је на састанку истакао да је постојање овог Центра у Нишу
компаративна предност града у односу на друге локалне заједнице и да Град
Ниш пружа неоспорну подршку његовим активностима.
Оно што је обележило овај састанак, јесте да се осим разговора о деловању
Центра и сарадњи са Градом у случају ванредних околности, разматрало и о
широј друштвеној сарадњи, која се тиче односа два народа – руског и
српског.
На састанку су договорени конкретни планови за обележавање важних
датума у овој години, везани за годишњице из Првог и Другог светског рата,
као што је покретање идеје о подизању споменика посвећеном Другом

светском рату, а најављена је и посета великог руског хора, поводом 14.
октобра, Дана ослобођења Ниша у Другом светском рату.
Једна од иницијатива са данашњег састанка, коју је обновио председник
Скупштине, јесте и формирање Културног центра Русије, односно Руске собе
у Нишу, за шта је потребна подршка Амбасаде Руске Федерације у Београду.

Отворен
боравак
центру

простор за дневни
у
Геронтолошком

У Геронтолошком центру у Нишу свечано отворен простор за дневни
боравак старијих дементних особа. Новоизграђени објекат отворили су
Амбасадор Сједињених Држава у Србији Мајкл Кирби и градоначелник Ниша
проф. др Зоран Перишић. Простор дневног боравка моћи ће да прими 20
старијих дементних особа који ће у оквиру свог боравка у трајању од 12 сати
дневно имати комплетну негу и надзор, а при томе неће бити на сталном
смештају у овој установи.
“Желим да се захвалим америчкој амабасади у Србији која је новчаном
донацијом у износу од 300 хиљада долара помогла изгадњу објекта за
дневни боравак дементних старијих лица. Наша обавеза је да штићеницима
оваквих установа обезбедимо достојанствену старост, овом донацијом
учињен је значајан корак у овом правцу, јер ће овај објекат са својих 250
квадратних метара моћи да задовољи све стандарде неопходне за смештај
старијих дементних лица у оквиру дневног боравка. Град Ниш је као
суфинансијер у пројекту учествовао плаћањем накнаде за градско
грађевинско земљиште у износу од око 780 000 динара”, рекао је
градоначелник Перишић.
Амбасадор Кирби истакао је да је изградња и адаптација овог простора
поклон грађана САД-а најстаријој популацији Ниша кроз партнерство

европске команде војске Сједињених Држава и амбасаде ове земље у Србији.
Простор Центра за дневни боравак интегрисан је на постојећу зграду
Геронтолошког центра и пружњем својих услуга покушаће да категорији
људи која једна је од најрањивијих у друштву значајно побољша квалитет
живота. Овом донацијом америчка амбасада показује висок степен
друштвене одговорности и недвосмислено показује да је саставни део овог
друштва.

НИС финансира 13 пројеката из
Ниша
Компанија НИС а. д. Нови Сад до краја ове године подржаће 164 пројекта
који имају за циљ да допринесу економском и друштвеном напретку
градова и општина широм Србије, који су одабрани на Јавном конкурсу у
оквиру програма подршке локалним заједницама, који се спроводи под
слоганом “Заједници заједно”.
НИС је ове године издвојио 110,5 милиона динара за пројекте које ће
реализовати удружења грађана, спортска и струковна удружења са
седиштем на територији 11 општина са којима компанија има споразум о
сарадњи: Београд, Нови Сад, Ниш, Панчево, Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј,
Житиште, Кањижа, Србобран и Чачак.
Из Ниша је подржано 13 пројеката у укупном износу од пет милиона динара.
Према унапред утврђеним критеријумима, Комисија састављена од
представника НИС и представника градова и општина изабрала је најбоље од
1.173 пријављена пројекта.
Приликом одабира пројеката процењиван је значај решавања проблема за
локалну заједницу, као и укљученост локалне заједнице у све фазе пројекта,
оправданост буџета у односу на предложене активности, релевантност

проблема којим се пројекат бави у односу на потребе локалне заједнице, као
и усклађеност постављених циљева, предложених активности и очекиваних
резултата. Такође, водило се рачуна и о томе да равноправну подршку имају
пројекти из пет области: спорта, културе, науке, заштите животне средине,
као и помоћи социјално угроженим групама.
Изабрани пројекти треба да допринесу едукацији локалног становништва у
области екологије, укључивању младих и посебних, осетљивих група у
спортске активности, афирмацији и промоцији здравог начина живота,
ревитализацији и унапређењу културних, едукативних и спортских објеката и
садржаја.
Рок за реализацију пројеката је 31. децембар 2014. године.
НИС већ шест година заредом подржава развој локалних заједница кроз
програм друштвене одговорности “Сарадња ради развоја”. Из године у
годину, увећава се износ средстава, као и број пријављених пројеката, којих
је ове године билпо скоро дупло више у односу на протеклу годину.
Детаљне резултате конкурса можете наћи на следећем линку:
http://zajednicizajedno.nis.eu/rezultati-konkursa
Резултати конкурса за Ниш:
НИШ – буџет Града 5,000,000.00 РСД
Редни
број

1

Организација

Пројекат

Центар за заштиту
потрошача и
унапређење
квалитета живота
грађана ФОРУМ

“Вода за живот/радионице у
дечијим вртићима и уградња
сензора за контролу потрошње
воде на чесмама”

Одобрени
буџет

500,000.00

2

Удружење за
локални развој
Каменица

„Школа фер плеја/подизање
квалитета живота деце из
социјално и материјално
угрожених породица, деце и
младих без родитељског
старања”

400,000.00

500,000.00

250,000.00

3

Сунце

“Сервис подршке и унапређења
квалитета живота ПЛХИВ кроз
разне услуге социјалног
сервиса за ПЛХИВ”

4

Удружење младих
“Омладински
кутак”

“Угаси светло/едукација и
конкретно решавање проблем
расипања електричне енергије”
„Знањем за

5

Снага младих

будућност/мотивација
самохраним мајкама, пружање

300,000.00

истих шанси за едукацију деце
самохраних мајки”
База алтернативне “UrbaNIS(H) 2/подршка младим
6

7

8

9

уметности и
културе – Б.А.У.К.
Удружење “Прави
Корак”

неафирмисаним алтернативним
ствараоцима”

300,000.00

“Учионица у природи/израда
летње учионице у школском
дворишту”

646,820.00

…Из круга – Ниш

“Реци СТОП насиљу!/оснивање
СОС телефона за жене са
инвалидитетом које су жртве
насиља”

386,800.00

Ротаракт клуб
“Ниш Наиссус”

„Креативни за децу, заједно за
здравство!/изградња
капацитета за креативно
провођење времена деце
стациониране на Дечјој
клиници”

266,380.00

10

11

12

“Промовисање бициклистичког
саобраћаја решавањем
Удружење ”Нишка проблема паркирања бицикала
саобраћајна унија”
обезбеђивањем потребних
површина и афирмација здравог
начина живота”
Педагошко
друштво
информатичара
Србије – Ниш

“Бесплатни видео курсеви
рачунара/видео туторијал и
едукација из физике у оквиру
сајту Учи слободно”

Одред извиђача
“Потпуковник

“Зелено, волим те
зелено/активности подизања
еколошке свести ученика у

Горан Остојић”

13

250,000.00

600,000.00

300,000.00

теорији и пракси, уз чишћење
обале реке Нишаве”

Удружење грађана
за промоцију
образовања и
социјалне
инклузије
“Другачији
Заједно”

“Центар за развој
комуникацијских и животних
вештина за особе са
интелектуалним
сметњама/стварање

300,000.00

нестигматизирајућег простора
за учење особа са
интелектуалним сметњама”

УКУПНО

5,000,000.00

