Пријем за представнике СКОНУСа
Председник Скупштине Града, проф. др Миле Илић састао се са
председником Студентске Конференције Универзитета Србије, Миланом
Петковићем и потпредседником, Ђорђем Станковићем.
Председник је изразио задовољство због њиховог избора на тако важне
студентске функције, посебно због тога што је неко из Ниша по први пут
изабран за председника Студентске Конференције Универзитета Србије.
Он је нагласио да подржава њихов рад за шта је и добио признање од
СКОНУС-а као један од четири професора Универзитета у Нишу, за несебично
помагање студентских организација. Проф.др Миле Илић упознао је
представнике студената са активностима које утичу на побољшање положаја
младих у друштву.
„ Поред Савета за младе, Канцеларије за младе, Стратегије за младе и
одлуке о награђивању најбољих студената Универзитета, иницираћу да се
формира Фонд за стипендирање младих, чиме би се успоставило системско
решење за помоћ младим талентованим људима, а који би укључивао
награде, подршку за путовања на међународна такмичења и припреме
такмичења.“
Председник Студентске конференције универзитета Србије, Милан Петковић
нагласио је да је посебно задовољан због афирмације Нишког Универзитета и
захвалио председнику Скупштине Града на препознавању успеха студената.
Ђорђе Станковић предложио је да би у Савету за младе, иако је то политичко
тело требало да обавезан члан буде неко од званичних представника
студената како би се боље искористила енергија младих и образованих
људи.

Посета амбасадора Аустрије
Aмбасадор Аустрије у Србији Његова Екселенција др Јоханес Ајгнер, посетио
је Град Ниш и том приликом састао се са градоначелнииком Ниша проф. др
Зораном Перишићем у Градској кући.
Амбасадор Аустрије др Ајгнер најавио је оснивање почасног конзулата ове
средњоевропске државе у Нишу, који би помогао јачању пријатељских
односа и створио добре основе за унапређење привредне и културне
сарадње овог региона са Аустријом.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић подржао је идеју о оснивању
почасног конзулата Аустрије у Нишу.
“Желимо да унапредимо сарадњу са пријатељском Аустријом и један од
корака ка остваривању овог циља биће оснивање почасног конзулата у
Нишу. Ово ће бити пети почасни конзулат у нашем граду, а приликом
именовања почасног конзула руководићемо се пре свега привредним
интересима града, па је реално очекивати да место почасног конзула
Аустрије у Нишу заузме истакнута личност из области привреде.“ рекао је
градоначелник Перишић.
Током разговора било је и речи о сарадњи у области ваздушног
саобраћаја, јер велики број људи из овог дела Србије има рођачке или
пословне везе са Аустријом, па би уколико постоји економска оправданост
било веома значајно да се успостави ваздушни саобраћај из Ниша ка Бечу
или евентуално престоници словачке Братислави, која се налази близу
аустријског главног града.
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Аташе за интеграције Амбасаде Аустрије у Београду мр Белма Цоковић, била
је гост у Градској кући. Том приликом представљене су јој идеје могуће
сарадње између аустријских институција и органа локалне самоуправе и
градских установа Ниша.
Начелница Службе за послове Градоначелника Града Ниша Сања МилијићМилојковић, упознала je гошћу са радом Службе којом руководи, сродним
одсецима и актуелним пројектима, да би о конкретним активностима потом
говорили представници Канцеларије за сарадњу са дијаспором и
Канцеларије за младе Града Ниша.
У име Канцеларије за сарадњу са дијаспором, Иван Калаузовић је
презентовао досадашње резултате из делокруга рада ове институције,
посебно сервиса “Виртуелни матичар за дијаспору” и пројекта “Скајп часови
српског језика”, намењених нашој емиграцији широм света, затим о
сегментима деловања Канцеларије, досадашњим успесима и појединачним
случајевима међуинституционалне сарадње. Аташе Цоковић је у пар наврата
нагласила како се о активностима Канцеларије и те како чуло, ван Ниша и
ван Србије, те изразила спремност за реализацију заједничких пројеката.
Мија Петровић, шеф Канцеларије за младе, представио је конструктивне
предлоге помоћи за интеграцију младих који су већ отишли из Србије,
или намеравају да оду, да студирају или раде, путем семинара које би аташе
Цоковић, у сарадњи овдашњим лингвистичким центрима, држала младима не
само из нашег града, већ и из свих градова јужно од Београда. Аташе
амбасаде Аустрије је искористила овај предлог и да укаже на чињеницу да су
Аустрији врло често потребни људи са занимањима која су у тој земљи
дефицитарна, а у Србији су на ивици ишчезнућа, те да је језик врло битна
компонента која доприноси запослењу. Kaо и сертификацији немачког језика
за аустријско говорно подручије у Нишу, како је то пример у неколико
градова у Србији.

Уз резиме планова за успостављање будуће сарадње и позитиван епилог
сусрета, представници Града Ниша су се до следећег сусрета поздравили са
аташеом аустријске амбасаде.

120. седница Градског већа

На 120 седници Градског већа града Ниша усвојено је решење предлога
одлуке о задуживању Града Ниша. Ово практично значи да ће се град
задужити 2 милијарде динара како би рефинансирао раније кредите и
изградио колекторе и средио индустријске зоне.
За завршетак Хумског колектора и изградњу Поповачког и Медошевачког
колектора град ће подићи кредит од 800 милиона динара.
Ова средства биће утрошена и за реконструкцију затвореног базена СЦ
Чаир као и за завршетак изградње базена на отвореном. Изградња
поједних улица која је почела још 2006. биће завршена, а око 200 милиона
динара биће уложено у изградњу сеоских путева. За рефинансирање
ранијих кредита град ће се задужити још милијарду и 200 милиона динара.

Кредите ћемо отплаћивати 10 година, са грејс периодом до 2 године, рекао
је градоначелник проф. др Зоран Перишић.
Градско веће одлучило је и да сви основци који станују и школују се у Нишу,
могу бесплатно да се возе градским превозом. Легитимација коју могу да
изваде од 1. марта важиће до краја августа. Следећу ће моћи да прибаве
почетком наредне школске године и она ће важити годину дана.
Легитимација за картицу коштаће 200 динара, а за бесплатан превоз ђацима
ће бити потребна потврда о похађању основне школе, ђачка књижица на
увид и фотографија.

