Усвајање буџета

У Скупштини Града Ниша, у току је 28. Седница, на којој се расправља о
усвајању буџета града за 2015. годину, као и о већем броју других тачака
Дневног реда.
У паузи седнице, медијима су се кратко обратили градоначелник Ниша и
председник Скупштине града, пре свега наглашавајући значај тачке, која се
тиче усвајања буџета.
Градоначелник Ниша, проф. др Зоран Перишић, рекао је да предлог буџета
за наредну годину изражава наше реалне могућности, а да је предлог
рационалан и квалитетан, потврђује податак да није поднет ни један
амандман за његове измене. Он се осврнуо и на критике током расправе,
рекавши да је то „накнадна памет“ оних који су ранијих година били у
прилици да учине нешто али су једино оставили за собом скупе кредите, које
Град сада отплаћује са девизном каматом и до 11% годишње.
Председник Скупштине Града Ниша, проф. др Миле Илић, додао је да
одборници данас расправљају и о неколицини других важних докумената,
попут Стратегије бриге о младима, којом ће град одговорно приступити
решавању бројних питања од значаја за живот и рад младих у Нишу.

Уз то, данас се очекује и усвајање предлога за увођење награде „Душко
Радовић“ за најбољу дечију поезију или прозу. На тај начин, Ниш ће
наставити да се симболично одужује великанима који су рођени или су
стварали у Нишу, закључио је Илић.
На овој конференцији за медије, најављено је одржавање још једне седнице
градског парламента до краја године. То ће највероватније бити 26.
Децембра, а на тој седници ће се расправљати о плановима рада градских
јавних и јавно-комуналних предузећа у 2015. години.

Сарадња Београда и Ниша у
корист грађана
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић предводио је делегацију
Града Ниша која је се састала у Скупштини Града Београда са
делегацијом из Града Београда коју је предводио градски менаџер Горан
Весић. На првом, радном састанку било је речи о конкретним проблемима с
којима се суочавају две градске управе, а размењена су и искуства из
различитих области, како би се унапрeдила сарадња два града.
– Веома сам задовољан састанком јер се показало да два града имају доста
сличних проблема, да можемо много да научимо једни од других и
сарађујемо. Ово је веома важно због могућности да заједнички наступамо
пред републичким органима у смислу промене одређених законских прописа.
Велика је разлика у томе да ли локалне самоуправе наступају самостално
или им се интереси поклапају и на тај начин могу и да се уважавају. Договор
је да се састајемо периодично и то следећи пут у Нишу, а постоји могућност
да укључимо и друге градове. Све са циљем да највише користи имају управо
грађани два града – истакао је Весић.
Градоначелник Ниша је рекао да је циљ исти – направити боље окружење,
како животно тако и пословно, што ће грађани оба града засигурно
препознати.

– Ефикасност у раду је приоритет, али и успостављање бољег комуналног
реда, веће дисциплине и одговорности. Желимо да будемо друштвено
одговорна власт и да покушамо да максимално изађемо у сусрет захтевима
грађана, али и да поштујемо законске обавезе – нагласио је Перишић.
Сарадњу са Градом Нишом препознали смо као важну и зато смо разменили
искуства из области које су најважније за грађане, рекао је Александар
Марковић, члан Градског већа. Он је захвалио градоначелнику Ниша што је
изразио жељу за сарадњом са Градом Београдом.
– Разговори које смо водили односили су се на финансије, инспекцију,
градско грађевинско земљиште, имовину, привлачење инвеститора, јавни
превоз, запошљавање младих, паркирање. Изузетно је важно да су
препознате тачке спајања два града, исти или слични проблеми који могу
бити решени само на један начин, већом посвећеношћу, озбиљношћу и
другачијим приступом. Такође, градови Ниш и Београд покренуће
иницијативе и биће заједно укључени у предлагање промена појединих
законских аката, како бисмо побољшали живот грађана. Град Ниш и Град
Београд и јесу сервис грађана – истакао је Марковић и додао да ће сарадња
бити настављена и у другим областима, попут културе, спорта, социјалне и
дечје заштите и образовања.
Делегацију Града Београда чинили су градски архитекта Милутин Фолић,
чланови Градског већа Тања Поповић, Драгомир Петронијевић и Марко
Зељуг, секретар за финансије Слободан Милосављевић, секретарка за
имовинско-правне послове Славица Савичић, секретарка за инспекцијске
послове Загорка Панић, директор Регионалне агенције за развој и европске
интеграције Београда Никола Вучељић, начелник Комуналне полиције
Никола Ристић, као и директор ЈКП “Паркинг сервис” Андрија Чупковић и
директор Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
Бранислав Поповић.
У саставу делегације Града Ниша, поред градоначелника проф. др Зорана
Перишића, били су и заменик председника Скупштине Ненад Станковић,
шеф Комуналне полиције Игор Џонић, директор “Паркинг сервиса” Ниш
Марко Јанковић, начелник Управе за имовину и инспекцијске послове
Љубиша Јанић, начелник Управе за финансије Миљан Стевановић, начелник
Управе за планирање и изградњу Родољуб Михајловић и директор

Регионалне развојне агенције Бојан Аврамовић.

Свечано је отворена канцеларија
Радне групе за најнеразвијенија
и маргинална подручја Србије
У седишту Управе за пољопривреду и развој села, свечано је отворена
канцеларија Радне групе за најнеразвијенија и маргинална подручја
Србије, који постоји при Одбору за пољопривреду, шумарство и водопривреду
Народне скупштине. Иницијатор овог пројекта је народни посланик Милија
Милетић, који се у свом раду нарочито залаже за решавање битних питања
везаних за пољопривреднике са територије југа Србије. “Познато је да је
ситуација у овом делу наше земље изузетно тешка и циљ ми је да преко ове
канцеларије омогућим грађанима и представницима локалних самоуправа
које гравитирају ка Нишу као регионалном центру, да лакше приступе са
својим програмима и пројектима ресорним министарствима”, изјавио је
Милетић.
“Ова канцеларија је замишљена као место где грађани могу у директној
комуникацији са народним послаником Милијом Милетићем да изнесу своја
мишљења о одређеним питањима из области пољопривреде и руралног
развоја. Циљ овакве комуникације је подстицање и развој сарадње посланика
и грађана, чиме се грађанима приближавају скупштински рад и активност а
повећава одговорност изабраних представника према народу” – нагласио је
помоћник Градоначелника Града Ниша, Проф. др Јован Стојковић.
Отварању је, као домаћин новоотворене кацеларије присуствовао и начелник
Управе за пољопривреду и развој села Саша Стоиљковић, који је истакао да
ће стално присуство представника Радне групе у седишту Управе, утицати на
побољшање комуникације са министарствима и Владом, што ће се позитивно
одразити на будући рад и веће учешће у развојним програмима и пројектима
у области пољопривреде и руралног развоја.

Трилатерални
уговор
реконструкцији зграде
“Бранко Миљковић”

о
ОШ

Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић потписао је у
Mинистарству привреде трилатерални уговор о реконструкцији зграде
ОШ “Бранко Миљковић” у Нишу.
Уговор је закључен између Града Ниша, ресорног министарства и извођача
радова. Како је саопштено радове ће изводити грађевинска фирма из
Лесковца, а рок за завршетак радова је 180 календраских дана. Половину
средства за ову намену у укупном износу од нешто преко 51. милиона динара
обезбедиће Град Ниш, док ће другу половину средстава обезбедити ресорно
министарство.
Настава у овој школи, где је због опасности од рушења инспекција још 2012.
године затворила 9 учионица, до краја ове школске године могла би да се
нормализује.
Када буде завршена реконструкција ученици ове школе ће после више од
две године имати часове у две смене који више неће бити скраћени. Град је
уредно обезбедио све дозволе, потребне изјаве и сагласности као и средства
из буџета за реализацију овог уговора и реконструкцију школске зграде.

Презентација

пројекта

Програмско-конкурсно
финансирање месних заједница
У великој сали Скупштине града Ниша одржана је презентација пројекта
Програмско-конкурсно финансирање месних заједница на којој су
говорили Зденка Ковачевић и Срђан Јанев представници удружења
“Сретење” које овај пројекат на територији неколико општина у Србији
релизује у сарадњи са шведским центром, “Олоф Палме”.
Презентацији овог пројекта су присутвовали градски већници Бранислав
Ранђеловић и Срђан Васковић као и председници нишких градских општина.
Своје представнике имале су и локлане самоуправе из околине и то укупно
14 општина из нишавског, пиротског, топличког и зајечарског округа.

Потписан уговор о сарадњи
између
Града
Ниша,
организације Хелп и КПЗ-а Ниш
У кабинету градоначелника Ниша данас је потписан уговор о сарадњи
између Града Ниша, организације Хелп и КПЗ-а Ниш о сарадњи на
компоненти пројекта “Смањење сиромаштва и унапређење могућности
запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва у Србији”.
Део овог пројекта је усмерен на стварање могућности за запошљавање
маргинализоване групе осуђеника који казну служе у Казнено поправном
заводу у Нишу. Хелп ће подржати 10 осуђеника са територије Ниша, након
периода извршења казне, са циљем ресоцијализације кроз помоћ у
започињању пословне делатности. Поред појединачних донација, биће
опремљене кројачка и занатска радионица КПЗ-а Ниш одржане радионице

интеграције осуђеника по извршењу казне, и додатно стручно образовање и
обука осуђеника и запослених у Казнено поправном заводу Ниш.
Породицама осуђеника, корисника пројекта, биће пружена психо-социјална
помоћ и подршка у процесу ресоцијализације.
Општи циљ пројекта је укључивање маргинализованих и социјално
угрожених група становништва у друштвени и економски живот земље и
смањење сиромаштва међу циљним групама. Главне активности ће се
концентрисати на отварање нових радних места путем помоћи грантовима у
опреми малим бизнисима и кооперативама, обезбеђивање пословних и
стручних обука и образовања као и организовање тематских радионица и
пратећих активности умрежавања подржаних корисника из
маргинализованих група и релевантних институција и организација.

У Градској кући у Нишу одржана
је
презентација
нацрта
Стратегије за бригу о младима
У Градској кући у Нишу одржана је презентација нацрта Стратегије за
бригу о младима Града Ниша за период од 2015-2020. године.
Градоначелник Ниша је рекао да је “израда четворогодишњег акционог
плана за младе града Ниша базирана на реалним потребама и циљевима
младих и њиховом виђењу сопствене будућности у овој средини.
И без неког детаљнијег предзнања, јасно је да у времену у којем живимо
огромна незапосленост, скучене могућности за квалитетним организовањем
слободног времена, отуђеност и летаргија, представљају неке од проблема
који прате данашње генерације младих”, рекао је градоначелник и додао да
“решење за унапређење живота младих, је да свакодневно раде на себи,
стичу нова сазнања и прилагођавају се променама, како би спремно
одговорили на потребе савременог друштва”.

Град Ниш као локална самоуправа која је итекако заинтересована за развој
младих и њихов допринос креирању живота на подручју града, свесна је
важности и неопходности рационалније и квалитетније расподеле новца из
буџета града за потребе младих, али и чињенице да је веома битно и
препознати и сачувати талентоване и перспективне појединце.
Јавна расправа о стратегији биће одржана у велико сали Скупштине Града у
понедељак 17.11.2014. са почетком у 10 сати.

Средство економског развоја у
служби локалних заједница
У организацији Амбасаде Француске у Србији и Управе за пољопривреду и
развој села Града Ниша, одржан је семинар “Политика руралног развоја:
средство економског развоја у служби локалних заједница”. Представници
јединица локалних самоуправа и институција подршке руралном развоју са
територије Нишавског, Пиротског, Топличког, Пчињског и Јабланчког округа
имали су прилику да се упознају са могућностима и изазовима у
коришћењу предприступних фондова намењених руралном развоју и
размене примере добре праксе са француским колегама.
“Наша села се суочавају са великим демографским проблемима и
миграцијама из села у град. Ниш je некада био индустријски гигант, и у том
сектору је велики број запослених био баш са сеоског подручја. Сада, у
периоду транзиције, тешко је очекивати да у свету убрзаног технолошког
развоја може да се врати старој слави, јер је реиндустријализација изузетно
скупа. Пољопривреда и прерада хране би требало да буду главни носиоци
развоја овог дела Србије. Наши пољопривреднци су спремни да уче и стичу
нова знања и сматрамо да улагање у знање јесте основа за здрав развој
нашег села”-рекао је Љубивоје Славковић, заменик градоначелника Града
Ниша на отварању семинара.
Виржини Манфрони, аташе за сарадњу Амбасаде Француске у Србији је

напоменула да је “јачање децентрализоване сарадње Србије и Француске
отпочела још 2012. године потписивањем споразума о сарадњи, и да је
сарадња Града Ниша и региона Жиронд била у области културе и омладине.
Како је Француска пуно допринела креирању мера Заједничке оквирне
политике ЕУ (Common Agriculture Policy-CAP) идеја је да се помогне Србији у
процесу приближавања ЕУ тако што ће на најбољи начин покушати да
пренесе искуства из својих регија. Рурални делови регије Жиронд су по
много чему слични овом делу Србије па отуда и жеља да управо и покушамо
да направимо везу између ове две области. Стуб развоја политике руралног
развоја у Француској лежи управо у породичним газдинствима и у квалитету
производа и то је нешто на чему би требало и радити у овом делу Србије”
“Битно је видети на који начин политике руралног развоја се планирају и у
ком правцу се развијају како би знали како да их спроводимо”, закључио је
Жозеф Ђустиниани, саветник за европске интеграције при Влади Србије који
је био и модератор овог семинара.

Бизерта у срцу Србије
У Београду је одржана свечана академија поводом обележавања улоге
Севера Африке у опоравку и обуци српске војске у Првом светском рату
под називом „Бизерта у срцу Србије“.
Свечаности је у име Града Ниша присутвовао помоћник градоначелника
проф.др Јован Стојковић који је том приликом уручио писмо о намерама
градоначелника Ниша амбасадору Туниса Његовој Екселенцији Мађиду
Хамалавију,у којем се истиче да Град Ниш подржава иницијативу да се
градови Ниш и Бизерта прогласе градовима пријатељства.

У писму се апострофира да ова иницијатива показује искрено пријатељство
два народа склопљено пре једног века догађајима из Првог светског рата,
када су се наши преци сусрели у Бизерти.

Након “албанске голготе”, Бизерта је примила први конвој са српским
војницима, најављујући спашавање и оживљавање Српске војске. Иако је
прошло већ сто година, Србија не заборавља да је Бизерта узела у своје
наручје српског војника, нахранила је гладног, напојила жедног, обукла
нагог.

Србија чува успомену на Бизерту, нашег савезника, и цени њену виталну
улогу у пружању неге, обезбеђивању опоравка и обуке српских војника и
добровољаца, који су, након свог опорављања и обуке, послати из Бизерте да
ојачају редове Српске војске на Солунском фронту, што је значајно
допринело припремама и проузроковало одлуку да се покрене операција
пробоја поменутог фронта која је, на тај начин, довела до краја Првог
светског рата.

Бизерта је дом једног од највећих српских војних гробаља на подручју
Северне Африке, где почива 698 српских војника. Борили су се за мир и
слободу. Судбина им је одредила Бизерту као њихов вечни дом и да у њој
почивају у миру далеко од домовине.

Око 500 регрута, од 3226 палих српских војника на територији Северне
Африке, припада 1. пуку Нишких резервних трупа града Ниша и околине.

Идеја за покретање иницијативе проистекла је из традиционално
пријатељских односа две државе, а затим је уследио историјски састанак
председника држава у месецу марту 2014. године у Тунису, током пословне и
пријатељске посете председника Томислава Николића.

Спортска екипа Синдиката
Скупштине града Ниша освојила
6. место
Спортска екипа Синдиката Скупштине града Ниша вратила се са
јубиларних 40. Спортских сусрета Синдиката управе Србије са освојеним
6. местом. Тим поводом, сусрели су се са градоначелником проф. др. Зораном
Перишићем, како би им градоначелник честитао на успеху.
Градоначелник је искористио прилику да продискутује са својим запосленима
о актуелној ситуацији, као и о могућностима за унапређење стања у граду,
како би њихов посао био још ефикаснији за грађане Ниша. Учествовало је 36
екипа из управа градова и општина из свих крајева Србије, као и екипе
других државних инстритуција. Екипа Ниша је ове године ушла у круг
најуспешнијих екипа, резултат је одличан, у поређењу са бројношћу, саставу
и уиграношћу екипама које су боље рангиране

