Пријем за амбасадора Турске
У Градској кући приређен је пријем за његову Екселенцију амбасадора Турске
Мехмеда Кемала Бозаиа.Његова екселенција је већ боравила у Нишу
2013.године када је управо Турска амбасада била покровитељ незаборавног
концерта „Константинус Магнус“ поводом 1700.година од доношења
миланског едикта.
У Вип салону Градске куће амбасадора Турске примио је градоначелник Ниша
проф.др Зоран Перишић .У срдачном и пријатељском разговору размотрене
су могућности привредне,али и других видова сарадње. Турске авио
компаније заинтересоване су да успоставе сарадњу са нишким аеродромом,
изјавио је градоначелник проф.др Зоран Перишић, након састанка са
амбасадором Турске у Србији.
С друге стране Турски амбасадор Мехмед Кемал Бозаи изјавио је да турска
Хал банка, која је постала власник Чачанске банке, и финансира пројекте у
Македонији жели да на сличан начин буде присутна и у Београду, Новом
Саду и Нишу.
После пријема у одржан је и састанак са представницима нишких
привредника,на којем је се конкретније говорило о привредној сарадњи и
евентуалним инвестицијама турских компанија у Нишу.

Светски дан срца
Светски дан срца се од 2000. сваке године обележава у целом свету са
циљем да се повећа ниво свести становништва о томе да се обољевање и
умирање од кардио-васкуларних болести може спречити увођењем здравих
стилова живота и на тај начин продуже продуктивне године живота радно
активног становништва, смање трошкови лечења и економске последице.
Смањењем фактора ризика за појаву болести срца и крвних судова
превентивно се делује на појаву кардио-васкуларних болести.
Данас је готово опште познато да пушачи имају двоструко до троструко
виши ризик за појаву срчаног и можданог удара, у поређењу са
непушачима.Такође ,неправилна исхрана један је од фактора ризика, а
сматра се да је недовољан унос воћа и поврћа одговоран за настанак 20%

свих болести срца и крвних судова. Недовољна физичка активност значајно
доприноси старењу крвних судова ,a представља и фактор ризика за
настанак гојазности, шећерне болести и повећаног крвног
притиска.Свакодневна получасовна шетња брзим ходом смањује ризик од
срчаног удара за 18%, а од можданог удара за 11%.
Болести срца се могу у великој мери спречити и контролисати усвајањем
здравих навика као што су правилна исхрана, редовно бављење физичком
активношћу и остављањем пушења. Такође средина у којој живимо може
имати велики утицај на људе да направе здраве изборе за здраво срце. Ове
године у оквиру обележавање светског дана срца посебно се апелује на
локалне заједнице да постану здраве средине у којима ће људи имати
могућност да праве здраве изборе , а које се односе на повећаање
квалитета физичког васпитања у школама,обезбеђивамје здраве хране у
школама, болницама, клиникама И предузећима.

Пријем за амбасадора Грчке
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић примио је амбасадора Грчке у
Београду Његову екселенцију Константиноса Икономидиса, који ће у петак
присуствовати Дану сећања на страдале војнике у Првом светском рату у
Пироту, који ће бити обележен у Комплексу војничког гробља.
Сарадња између Грчке и Србије већ постоји. У Нишу су присутне грчке банке
и бензинске пумпе, а у наредном периоду та сарадња могла би да буде
проширена, истакнуто је на састанку .
На иницијалном састанку у Градској кући је договорен нови сусрет на којем
би било речи о конкретној сарадњи Ниша са грчким привредницима.

Помера се одржавање концерта
Здравка Чолића
Због најављене кише и лошег времена помера се одржавање концерта
Здравка Чолића у Тврђави. Концерт ће бити одржан у суботу
26.09.2015.године у 20.00 сати на платоу у Нишкој Тврђави. Купљене
улазнице важиће за овај термин.

Честитка
бајрама

поводом

Курбан-

Градоначелник Ниша проф др Зоран Перишић честитао је данас свим
верницима исламске вероипсовести Курбан-бајрам .”Бајрам је празник
духовне радости и мира, породичног заједништва, родбинског дружења и
међукомшијског разумевања,па користим ову прилику да нашим драгим
суграђаним муслиманима И свим осталим верницима честитам овај велики
празник.”
Према календару Исламске заједнице, први дан Курбан-бајрама ове године је
у четвртак, 24. септембра. Овај, иначе највећи муслимански празник, како се
још зове и хаџијски бајрам, посебан је по приношењу жртве.
То је најзначајнији исламски празник који долази у месецу зул-хиџету, два
месеца и десет дана након Рамазанског бајрама.

ОПРЕМЉЕН ПОРОДИЧНИ КУТАК

У НИШУ
Центар за породични смештај и усвојење у Нишу отворио је свој „Породични
кутак“ захваљујући Војвођанској банци. Ова установа се бави заштитом деце,
применом породичног смештаја и усвојења, селекцијом и едукацијом
хранитеља, као и припремом деце за повратак у биолошку породицу,
обухватајући свих пет припадајућих округа. Центар сада има просторију у
којој се деца под наџором стручних радника састају са својим биолошким
родитељима и сродницима и на тај начин негују своје емотивне везе.

Градоначелник Ниш проф.др Зоран Перишић свечано је отворио овај објекат ,
а затим је са представником Војвођанске банке симболично посадио у
дворишту ове установе дрво јелке.
Програм “Генерација будућности” је намењен младима без родитељског
старања, а спроводи га компанија Дале Царнегие Траининг Србија под
покровитељством Народне скупштине Републике Србије и уз генерално
донаторство Војвођанске банке. Социјално инклузивни програм „Генерација
будућности“ бави се мотивацијом и едукацијом младих, старости од 15 до 25
година, како би им олакшао процес осамостаљења, јер по завршетку
редовног школовања излазе из система социјалне заштите , након чега
остају препуштени сами себи. Овај програм је до сада прошло око 400 деце
из 24 града у Србији.

„Веома нам је драго што је Војвођанска банка одлучила да и на овај начин
помогне деци без родитељског старања. Кориснике наше установе обрадује
сваки гест, а “Породични кутак” је нова просторија у којој деца могу
боравити са својим сродницима и која ће свакако удахнути нову енергију у
њихову свакодневицу. Зато позивамо и друге компаније да следе овај пример
племенитости и друштвене одговорности“, изјавила је Виолета Благојевић,
директор Центра за породични смештај и усвојење у Нишу.
>
Према подацима Центра за породични смештај и усвојење, у Србији живи
близу 6500 деце без родитељског старања, од чега је у хранитељске
породице смештено око 5.800 деце , док око 700 њих детињство проводи у
домском смештају. По званичној статистици само 3 % њих настави
школовање, а управо је један од главних циљева пројекта „Генерација
будућности“ јесте да се млади мотивишу за даљи наставак школовања.

Представљање
потенцијала
града Ниша инвеститорима
У Београду је почео форум “Београдски инвестициони дани”, чији је циљ
приказивање инвестиционих потенцијала Београда и Србије. На дводневном
форуму “Београдски инвестициони дани” учествује више од 300 страних
инвеститора, а циљ овог скупа је приказивање инвестиционих потенцијала
Београда и осталих градова Србије,мећу којима је и Град Ниш. Форум је
отворио премијер Србије Александар Вучић, а на скупу ће учествовати и
градоначелник Београда Синиша Мали, министар привреде Жељко Сертић,
шеф Канцеларије Светске банке у Србији Тони Ферхајен, председник ПКС
Марко Чадеж, шеф Делегације ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт, градоначелник
Ниша проф. др Зоран Перишић…

Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић најавио је у Београду да ће до
краја године бити расписан тендер за изградњу постројења за прераду
отпадних вода у Нишу. Он је на панелу Инвестициони потенцијали локалних
самоуправа, који се одржава у оквиру дводневног форума “Београдски
инвестициони дани” рекао да је процењена вредност тог пројекта 70
милиона евра и нагласио да у финансирању тог пројекта рачуна са
приступним фондовима ЕУ, али и на помоћ Министарства пољопривреде и
заштите животне средине. Истакао је да ће Град Ниш обезбедити све
дозволе неопходне за инфраструктурно опремање да би тај пројекат
заживео. Додао је и да ће онај ко буде победио на тендеру и буде понудио
најбољу цену добити управљање тим постројењем на 20 година, што је
довољан период да свако ко се одлучи да инвестира задовољи и своје
потребе.

“Ми не желимо помоћ, сматрамо да кроз јавно-приватно партнерство и
заједничке послове инвеститори дођу у нашу средину и направе профит”,
нагласио је Перишић.

Такође је нагласио да Град Ниш, осим тог пројекта који је данас представљен
инвеститорима, има и друге урађене пројекте, међу којима је онај за модеран

логистички центар на нишком аеродрому, као и пројекат за измештање
великог железничког чвора.

Према његовим речима, Град Ниш има доста потенцијала и за браундфилд
инвестиције, јер има доста празних хала у фабрикама које су остале без
радника и које су сада споменик онога што је некада Ниш представљао.

Перишић је нагласио и да ће јавни позив за јавно-приватно партнерство, за
решавање проблема комуналног отпада града Ниша и још осам локалних
самоуправа који је у току, бити продужен за 45 дана.

Jавна расправа о Нацрту закона
о изменама и допунама Закона о
водама
Jавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о водама,
одржана је у просторијама Скупштине Града Ниша.
Доношење новог закона о водама који ће потпуно бити усклађен са
прописима Европске Уније у овој области, планирано је за 2017. годину.
На скупу је наглашено да се са појачаном пажњом мора приступити
нормативном уређењу водопривреде, како би се омогућило функционисање
сва три стуба на којима она почива – коришћење воде, заштита воде и
заштита од штетног дејства воде.
„ После 40 година развоја ,почевши са првим конвенцијама усвојеним
седамдесетих година прошлог века, међународно-правни оквир за
управљање водама је веома широк, јер се сви међународно-правни
документи који уређују заштиту животне средине више-мање непосредно
односе и на управљање водама. Начела међународно-правних докумената су
усклађена са начелима управљања водама у Србији, чиме је правни систем
Србије у значајној мери усклађен са законодавством Европске уније а новим
изменама И допунама закона верујем биће учињен још један корак ка

формалној модернизацији нашег друштва у овом сегменту“, рекао је ресорни
вечник Јован Стојковић и додао да ради се о веома широкој и стручно
обликованој теми и да се Искрено нада да ће се кроз искусију доћи до
одређених закључака који ће помоћи да се искристалише један добар нацрт
закона који ће бити од користи И националним институцијам, али и на нивоу
локлане самоуправе.
Један од разлога за предлагање ових измена и допуна и проширење правног
основа за доношење подзаконских прописа у делу Закона о водама, који се
односи на заштиту вода од загађивања, како би се обезбедила правна база
за преношење одредаба релевантних директива које у правни систем
Републике Србије могу бити транспоноване и подзаконским прописима.
Нацртом закона о изменама и допунама Закона о водама се постижу следећи
циљеви: усклађивање домаћег законодавства у области вода са
законодавством Европске уније; стварање услова за управљање водама на
начин којим се постиже добар статус вода, а човекове потребе за водом
задовољавају уз поштовање ограничења које поставља очување равнотеже у
природи, кроз доношење планских докумената, прописивање права и
обавеза свих субјеката који користе и/или загађују воду, односно користе
водно земљиште и водне објекте, издавање водних аката и контрола њихове
примене; обезбеђење транспарентности поступака за давање у закуп водног
земљишта, као добра од општег интереса, за намене прописане Законом о
водама као и отклањање недостатака у примени важећег Закона о водама
уочених у току примене тог закона.
Предложене измене и допуне такође су и у складу са планом, изнетим на
састанаку Међувладине конференције о приступању Републике Србије ЕУ на
министарском нивоу, да Република Србија буде у потпуности спремна да
преузме обавезе из чланства у Европској унији до краја 2018. године, као и са
пост скрининг документом – статус и планови преношења и спровођења
правних тековина ЕУ за поглавље 27 животна средина и климатске промене.
Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о водама
спроводи се у периоду од 11. до 30. септембра 2015. године. Нацрт закона о
изменама и допунама Закона о водама је доступан на интернет страници
Министарства пољопривреде и заштите животне средине
http://www.mpzzs.gov.rs

Обележен Дан без аутомобила
Дефилеом бициклиста обележен је Дан без аутомобила који је током
суботњег преподнева за моторизована возила затворио централне улице у
Нишу.
Ниш је један од 879 европских градова који је данас био у знаку превозних
средстава који не загађују животну средину. Центар града је у подне био,
уместо аутомобилима, моторима И аутобусима испуњен бициклима И
понеким ролером.
Активно учешће у Дану без аутомобила узели су најмлађи који су, возећи
бицикле или ролере указали на значај оваквих еколошких , уопштено,
здравијих превозних средстава. Уколико су на Трг краља Милана ипак дошли
пешице, о значају алтернативних видова превоза школарци су могли да
проговоре – цртежом.
Покровитељ манифестације је Град Ниш који, према речима градоначелника
проф.др Зорана Перишића, није урбанистички конципиран за значајнији број
бициклистичких стаза. Воље да се обнове и формирају неке нове стазе, у
Граду ипак, има.
Осим у Нишу, у Србији се недеља мобилности обележава и у Београду, Новом
Саду, Крушевцу и Кањижи.

Матејевачка берба
Министарка пољопривреде и заштите животне средине Снежана
Богосављевић Бошковић отворила је у Доњем Матејевцу манифестацију
“Матејевачка берба” којом започиње берба грожђа у том крају.Она је
приликом отварања бербе нагласила да су домаћи пољопривредни
производи наше богатство и да их треба чувати, неговати и хвалити и да ће
Министарство подстицајним средствима помагати све гране пољопривреде
Министарка је посетила и домаћинство Миодрага Стефановића који
производи вино и бави се воћарством.Три генерације Стефановића
производиле су вино, а Миодраг наставља породичну традицију.
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић је рекао да ће наредне године
Доњи Матејевац добити обновљен Задружни дом, а у току је ревитализација

саобраћајнице до села и изградња тротоара.
Манифестацију “Матејевачка берба”, која се одржава по трећи пут,
организовала је градска општина Пантелеј са Удружењем грађана за
унапређење живота на селу из Доњег Матејевца.

