Честитка поводом
Свете Петке

празника

Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић честитао је свим грађанима и
организацијама које славе празник посвећен Светој Петки. „Свим верницима
и онима који данас славе Свету Петку честитам крсну славу са жељом да је
прославе у здрављу и весељу окружени људима које поштују и воле.“
Света Петка или Параскева је била хришћанска подвижница из 11. века.
Она беше српског порекла, из имућне и веома побожне породице. Имала је
брата, који се звао Јевтимије, и који се замонашио веома млад, а касније би
изабран за епископа Мадитског (989-996).
Још као девојчица, док је са мајком одлазила у цркву и чула речи Божанског
Јеванђеља: “Ко хоће за мном да иде, нека се одрече себе и узме крст свој, и
за мном да иде” (Мк. 8,34), она свим срцем припаде Господу и када одрасте
придружи се плејади благочестивих угодника Божијих.
Широм наше земље налази се и велики број лековитих извора, који су
посвећени св. Петки. Један од њих је извор св. Петке у Калемегданској
тврђави у Београду где су њене мошти дуго времена почивале.

Отворен Дом за одрасла и
старија лица “Чегарска долина”
У Нишу је данас отворен Дом за одрасла и старија лица “Чеграска
долина”.Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић отворио је овај објекат
И пожелео директорки и особљу пуно успеха у раду.
“Овај Дом је добио решење за рад и лиценцу од стране Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања и убеђен сам да ће његови
корисници бити задовољни квалитетом услуга које се прузају.
Желим да истакнем да наси старији ,били они родитељи или баке И деке
заслужују достојанствену старост и свој кутак где це моци да се међусобно
друже али и пруже пуно љубави својим најмилијима и на прави начин
доживе ту лепоту трећег доба”,рекао је грдаоначелник.

Објекат поседује смештајни капацитет за око 50 корисника и пружаће се
медицинска нега 24сата.
У саставу стручног тима су социјални радник, лекар опште праксе,
медицинске сестре и неговатељице, као и остало помоћно особље.

Нови базен и мини аква парк на
Чаиру
На базенима у Чаиру почели радови на изградњи рекреативног отвореног
базена са мини аква парком вредности око 70 милиона динара.У плану је
изградња водених атракција и два спирална тобогана са капацитетом од око
6000 посетилаца.Очекује се да радови буду завршени до априла
2016.године.Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић обишао је са
сарадницима локацију где ће почети изградња и упознао се са плановима и
роковима градње.
Од садржаја намењених посетиоцима предвиђена је спора река,ваздушни
јастуци,ђакузи седишта,водене атракције(печурке,ластин реп,идр)
Биће постављена и 2 спирална тобогана дужине по 60м(отворени и
затворени) и 2 права тобогана дужине 16м.Површина базена је око 1700 м2
и биће неправилног облика.
Капацитет целог комплекса отворених базена моћи ће да прими око 6000
посетилаца дневно,а биће постављени и рефлектори за ноћне атракције и
купање.
У току је комплетна машинска инсталација која се повезује на већ постојећу
машинску халу и компензационе базене,као и електро развод и развод
водовода и канализације
Филтери за пречишћавање воде већ постоје,као и компензациони базени и
пумпе,тако да је инвестиција мања за ту вредност
Радници Спортског центра су направили систем за пуњенење базена који ће
се вршити као и у осталим базенима водом из дренаже која је хемијски и
бактериолошки исправна после третмана у филтерима , а уштеда у буџету
града за ту намену износи преко 1.000.000 на месечном нивоу

55.годинa Економског факултета
у Нишу
Економски факултет у Нишу обележио 55.година постојања и рада.У
протеклих више од пола века постојања, ова високошколска установа
изнедрила је велики број успешних дипломирних економиста, банкара и
привредника.
Свечана академија поводом прославе 55. годишњице Економског факултета
у Нишу одржана је данас у амфитеатру овог факултета.
Прослави јубилеја факултета присуствовао је и градоначелник Ниша проф др
Зоран Перишић, који је декану,професорима ,студентима и свим
сарадницима факултета честитао овај вредан јубилеј.

Oтворени октобарски сусрети у
социјалној заштити
На правном факултету у Нишу отворени су традиционални Октобарски
сусрети у социјланој заштити. Градоначелник Ниша проф др Зоран Перишић
отворио је овај скуп који посвећен заштити деце.
“Једно од основних права детета је право на живот и развој. Сви облици
злоупотреба, насиља, злостављања или занемаривања деце, којима се
угрожавају или нарушавају физички и лични интегритет детета и осујећује
оптимални развој, представљају повреде тог основног права.
Заштита права подразумева, пре свега, разноврсне друштвене активности
усмерене на спречавање и искорењивање ових појава, као и организовање и
непосредно спровођење заштитних интервенција у конкретним случајевима
злостављања и занемаривања деце.

Злостављање деце је појава на коју утичу сложени сплетови условљавајућих
фактора. Зато је потребна вишеструка и диференцирана друштвена
реакција. У том смислу, заштита од злостављања би укључила активности
више институционалних система: образовања, здравства, социјалне заштите
и правосуђа. Поред тога, овај проблем данас све више привлачи пажњу
невладиних организација, професионалних удружења и удружења грађана.
Органи локалне самоуправе морају активно бити укључени у ову
проблематику И Град Ниш чини све са своје стране да кроз медјусекторско
деловање ,али И учешћем у пројектима који се односе на заштиту деце И
успостављањем установе Сигурне куће пружи свој допринос у заштити
најмлађе популације”,рекао је градоначелник Ниша.

Презентација
заједничких
пројеката са полицијом
Видео кампања: ЗА НИШ БЕЗ НАСИЉА.
У Нишу је данас одржана презентација заједничких пројеката ПУ Ниш и
Града Ниша у присуству министра полиције др Небојше Стефановића и
директора полиције Милорада Вељовића.
Министар полиције истакао је задовољство што присуствују почетку
пројеката који су везани за безбедност младих, јер је то велики изазов у
данашње време, не само у Србији већ у свим земљама света. „Млади људи су
изложени различитим врстама изазова везаних за различите криминалне
радње, од наркотрафикинга до најновојих водова криминала везаних за
употребу интернета.То од полиције захтева да буде ефикаснија и обученија и
да се озбиљније и боље припрема да би могла да парира овој врсти
криминала“, указао је министар полиције. Нагласивши да Полицијска управу
Нишу предузима велики број активности како би младим људима и свим
другим грађанима осигурала безбедност, Стефановић је похвалио сарадњу
са локланом самоуправом у том граду и истакао да ће сигурносне камере,

које је град донирао полицијској управи, послужити брже и ефикасније
разоткривање и најтежих кривичних дела.
“Поносни смо на чињеницу да је Ниш други град у Србији, после Београда,
који је према захтеву Саобраћајне полиције у Нишу обезбедио савремени
технички систем за визуелно праћење саобраћајних прекршаја.На
раскрсници улица Вождове, Војводе Мишића и Булевара др Зорана Ђинђића,
код Црвеног певца у Нишу, постављене су камере за аутоматско бележење
саобраћајних прекршаја. Крајем прошле године спроведена јавна набавка И
изабран је најбољи пунуђач са којим је Град потписао уговор о пословно
техничкој сарадњи. Радови су завршени у предвиђеном временском року од
45 дана” рекао је градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић И истакао да
“данас на поменутом потезу укупно 12 камера снима прекршаје у свакој
коловозној траци.Вредност тендера за набавку и инсталацију техничке
опреме на овој раскрсници био је 6,2 милиона динара који је издвојен из
буџета Савета за безбедност саобраћаја, који се финансира од наплати казни
за саобраћајне прекршаје.
Град Ниш,такође веома озбиљно приступа тематици везаној за безбедност
младих у граду.
Најпре је израђена Стратегија за безбедност младих Града Ниса (током
2012), а потом (децембра 2013) једногласно усвојена од стране Скупстине
Града Ниса, циме је постала саставни део Стратегије безбедности Града
Ниса.Након тога формирали смо Радну групу за имплементацију Акционог
плана Стратегије, која је јединствена по свом саставу – половина долази из
јавног а друга половина из цивилног сектора” рекао је градоначелник.После
презентације одржан је свечани дефиле полицијских јединица који је
завршен дружењем са грађанима у нишкој тврђави.

Дан ослобођења Ниша у Другом
светском рату
Полагањем венаца на Споменик ослободиоцима на Тргу краља Милана у
центру града и у спомен-комплексу Бубањ, обележена је 71.година од
ослобођења Ниша у Другом светском рату.
Венце су положили чланови делегације Града Ниша на челу са

градоначелником проф.др Зораном Перишићем ,затим представници Војске
Србије, Министарства унутрашњих послова, Савеза бораца , Нишавског
округа И удружења за неговање традиција ослободилачких ратова Србије.
Ниш је ослобођен 14. октобра 1944. године када је 22. дивизија народноослободилачког покрета ушла у град и с југа напала немачке трупе.

Oтворена
топлана Југ

реконструисана

Ова топлана изграђена је сада далеке 1975 године и са својом дотрајалом
опремом хаварије у топлани “Југ” нису биле ретке, а дешавало се и да
потпуно испадне из система, па је већи део Ниша тада остајао без грејања.
Овом реконструкцијом, добиће се топлотни извор снаге 60 мегавати, нови
котлови ће смањити емисију штетних гасова, а постројење ће бити
софистицирано и високоаутоматизовано.
Вредност реконструкције је нешто више од 2,4 милиона евра, а ову велику
инвестицију финансира немачка развојна банка КфЊ.
Програм рехабилитације система даљинског грејања у Србији је започео
2000. године и тренутно је у четвртој фази. До сада је у систем даљинског
грејања у Нишу уложено нешто више од 10 милиона евра.
Учешће топлане у све четири фазе показало се као добра традиција која је
допринела унапређењу и осавремењавању система даљинског грејања.
После ове реконструкције биће решени проблеми који су годинама
узроковали лоше грејање у појединим деловима града, док ће користи од
реконструкције топлане „Југ“ бити вишеструке.
Планирано је и да се уведе систем за даљинско праћење и очитавање
података, као и рехабилитација мањих топлотних извора и њихова
конверзија са мазута на природни гас.
Оно што је веома важно је то да је ово ново постројење високе енергетске
ефикасности, тако да ће његовим пуштањем у рад и бити постигнуте велике
уштеде за град и грађане.
Ови котлови имају ниску емисију штетних гасова,па ћемо имати и бенефит
када је у питању заштита животне средине.

Обележен дан ослобођења Ниша
у Првом светском рату
Полагањем венаца на споменик Петру Бојовићу у Нишу је данас обележен
Дан ослобођења града у Првом светском рату 1918. године.
У име града венце су положили градоначелник проф др Зоран
Перишић,председник скупштине проф др Миле Илић и помоћник
градоначелника Радан Илић.
Градоначелник Перишић је испред споменика Војводи Бојовићу поручио да
смо током свих ратова у историји имали изванредне стратеге, али да смо
нажалост многе битке изгубили за столом.Надам се да је дошло доба да у
мирнодопским условима добијамо битке које ће водити напретку и
проперитету наше земље.
На споменик Војводи Петру Бојовићу венце су поред градске положиле И
бројне делегације војске ,полиције и удружења грађана која се баве
неговањем ослободилачких традиција српског народа.
На данашњи дан 1918. године у Ниш су умарширале јединице Прве српске
армије, на челу са војводом Петром Бојовићем. Након три дана у град су
пристигле и трупе савезничких армија.
Од јула 1914. до октобра 1915. године Ниш је био седиште Владе и Народне
скупштине, ратна престоница Србије у Првом светском рату.
Влада је била смештена у згради Окружног начелства (садашњи Универзитет
у Нишу), а Народна скупштина је заседала у Официрском дому (Дом младих).

Јавна расправа о медијским
садржајима РТС-а
У Скупштини Града одржана је јавна расправа на тему медијских садржаја
РТС-а, уз учешће директора ове медијске куће Драгана Бујошевића И

уредника програма.
Расправи је присуствовао И градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић.
“Од медијских јавних сервиса тражи да уважава захтеве јавности и за своје
деловање одговара управо тој јавности, са општим циљем који се састоји у
остваривању људских права и слобода, размени идеја и мишљења, неговању
вредности демократског друштва, као И толеранције и разумевања.
Очување и изражавање културног идентитета српског народа и националних
мањина, такође је прецизирано законским решењима, а обавезно је и да се
националним мањинама обезбеди да могу да прате одређене програмске
целине и на свом матерњем језику и писму.
Формиране дугогодисње навике код просецног гледаоца на основу вецине
истразивања говоре да се у погледу информативних емисија највише гледају
програми јавних медијских сервиса”,рекао је градоначелник Ниша И истакао
да смо нажалост у последње време сведоци пласирања непримерених
медијских садржаја у етар од стране приватних телевизија ,где се по сваку
цену емитовањем неквалитетних И понекад вулгарних садржаја подиже
гледаност,тако да је утолико И важност ове расправе већа ,јер директно
грађани могу да се укључе у креирање одређених медијских садржаја који се
емитују на програмима јавног сервиса ,што наравно није случај када су у
питању приватни медији.

