Сагласност око развоја Нишке
Бање

На позив председника градске општине Нишка Бања, Зорана
Видановића, данас је у седишту ове општине одржан радни
састанак са председником Скупштине Града Ниша, проф. др
Милетом Илићем. На састанку су потврђени добри односи између
Града и општине Нишка Бања, али је констатовано да је потребна
чвршћа сарадња, како би развој и статус Нишке Бање у
будућности били унапређени.
Једно од отворених питања које је данас покренуто јесте и
иницијатива општине Нишка Бања о оснивању месних заједница на
својој територији, као додатни вид демократизације локалне
самоуправе. Проф. др Миле Илић је, појашњавајући процедуру за
реализацију овог предлога, недвосмислено дао подршку таквој
иницијативи и изразио очекивање да ће званични предлог убрзо
стићи до Скупштине Града.
Председник градске Скупштине и председник општине Нишка Бања,
разговарали су и о статусу ове општине, која заслужује посебну
бригу по много чему. Констатовано је да су јачање туристичких
потенцијала, промоција Бање као здравственог центра и уређење
зеленила, важни предуслови за позиционирање Нишке Бање у ред
прве категорије бањских одмаралишта у Србији.
Након данашњих разговора ће се приступити и изради
средњорочног плана развоја Нишке Бање, који би такође требало
да усвоји Скупштина Града Ниша. У светлу ових разговора,

председник градског парламента је најавио обнављање предлога о
доношењу Закона о градовима, како би се и формално-правно
уредили односи и између Града и општина, али и између општина
и месних заједница.
Директор ЈКП „Горица“, Игор Јованић, који је такође
присуствовао састанку, најавио је посебан концепт уређења
зеленила на територији Нишке Бање, с обзиром на посебне
карактеристике које Нишка Бања, као туристички центар,
поседује.

53
године
Електронског
факултета у Нишу
Електронски факултет у Нишу данас, после
53 године постојања представља врхунску
образовну
и
научноистраживачку
организацију која је током више од пет
деценија изнедрила велики број одличних
стручњака. Поводом овог јубилеја у
амфитеатру факултета одржана је свечана
академија којој су присуствовали
професори и студенти и бројне званице.
Градоначелник Ниша прoф. др Зоран Перишић подсетио је на то да
је некада Ниш с правом носио титулу града електронике и да је
задатак свих нас да покушамо да вратимо некадашњи имиџ града.
„Уписивањем на Електронски факултет студенти нису направили
погрешан избор јер он представља институцију од посебног
друштвеног интереса која успешно прати развој електротехнике и
информационо-комуникационих технологија у свету и која
представља основу за модерну привреду у оквиру технолошког
развоја Републике Србије у 21. веку.

Србији је потребна велика енергија којом располажу млади људи
са знањем и стручношћу, чиме би се могао покренути развој
државе. Знање наших студената је капитал велике вредности који
можемо понудити Европи и свету, и то увек имамо на уму када
преговарамо са улагачима.Драго ми је што присуствујем прослави
53 године Електронског факултета
које означавају Вашу
преданост и успех у раду факултета „ рекао је градоначелник.
Скупу на Електронском факултету присуствовао је и помоћник
министра просвете проф.др Слободан Ступар као и ректор нишког
универзитета проф.др Драган Антић.

Честитке поводом Хануке

Поводом једног од највећих јеврејских празника Хануке, чије
је обележавање почело синоћ градоначелник Ниша проф. др Зоран
Перишић упутио је честитку свим верницима
јеврејске
вероисповести.
„У име свих грађана Ниша и у своје лично име, свим верницима
честитам празник светлости и просвећења. Сваке године Ханука
представља дан када се подсећамо свих наших заједничких
духовних и породичних вредности. Нека овај празник онима који
славе донесе радост, свако добро, мир и дух заједништва“,
наводи се у честитки градоначелника Ниша проф. др Зорана
Перишића.

Празник, који се обележава службама, окупљањем породица и
паљењем свећа на посебном свећњаку, познатом као Менора за
Хануку или Ханукија, почео је у среду по заласку сунца
и
трајаће недељу дана.
Ханука представља прославу победе Јевреја Макабејаца над
паганском хеленско-асиријском војском предвођеном Антиохијем
IV, као и посвећења Другог Храма који је оскрнављен током
хеленско-асиријске окупације Јерусалима.

Претходница шире сарадње
Председник Скупштине Града Ниша проф. др
Миле Илић, примио је данас делегацију
Савеза синдиката и из Санкт Петерсбурга
и Градског бећа Савеза самосталних
синдиката Србије у Нишу.

Руски синдикалци, претходних дана имали су већи број сусрета
са нишким синдикалцима и послодавцима, а обићи ће и Рибарску и
Нишку Бању. Ова посета иначе има за циљ да се продубе везе и
сарадња не само синдикалиста, већ и да се успоставе нови
облици сарадње, рекао је Владимир Дербин, председник Савеза
синдиката Санкт Петерсбурга. То је био разлог њиховог предлога
да посете управо ове две наше Бање, с обзиром да у Русији
постоји велико интересовање за бањски туризам. Према речима
Дербина, обе ове бање су веома атрактивне због својих
терапеутских садржаја и веома је извесно да се врло брзо
организују групне посете руских туриста који ће бити
заинтересовани за боравак у Нишкој ,Рибарској али и другим
бањама Србије.

Председник Скупштине Града Ниша проф. Др Миле Илић, поздравио
је госте изразивши наду да ће у Нишу и околини провести лепе
тренутке и наићи на срдачан пријем својих домаћина.
Он је подсетио да у Нишу постоји традицонално добра сарадња
власти и синдиката, те да је свима тренутно највећи циљ да се
реши проблем великог броја незапослених. Стога овакви сусрети
треба да буду наговештај шире сарадње у многим областима,
додао је Илић.
Уз бањски туризам, већ сада се може разговарати и о ангажовању
наших радника и стручњака на пословима у Санкт Петерсбургу,
где према Дербиновљевим речима, скоро да нема незапослених а
приметан је велики недостатак стручне радне снаге.
На растанку, председник Илић, пожелео је гостима да из нашег
града понесу најлепше успомене и изразио уверење да је овај
сусрет синдикалиста
претходница још боље сарадње Санкт
Петерсбурга и Ниша у свим областима.

Јавни позив
Комисија за награду 11. Јануар, донела
је данас одлуку да се објави Јавни позив
за подношење кандидатура за ово највеће
градско признање.

Сви заинтересовани појединци и установе, своје предлоге моћи
ће да доставе од 2-16. децембра, а критеријум за избор биће
пре свега допринос развоју Ниша.
Како је речено, новчани фонд награда и ове године биће укупно

500 000 динара, а избор добитника биће објављен 25 децембра.
Ове године, комисија ће дати препоруку да појединци и установе
не предлажу сами себе, како је то била неретко пракса ранијих
година. Према речима председника комисије проф. др Милета
Илића, то јесте законски могуће али није умесно.
На питање новинара, Илић је потврдио своју намеру да за
награду у категорији институција, лично предложи ФК. Раднички
из Ниша, који је један од брендова града а може се рећи да је
многима Ниш познат по Радничком а не обрнуто, прецизирао је
он.
По устаљеној пракси, најзначајније признање града, биће
додељена на свечаној седници Скупштине Града Ниша 11. јануара
у Народном позоришту.

Најава 17. седнице

На предстојећој седници Скупштине Града Ниша, пред одборницима
ће се наћи тридесетак тачака дневног реда, претежно из текуће
надлежности градског парламента, најављено је на конференцији
за медије код председника Скупштине града, проф. др Милета
Илића.
Једна од тачака, које ће имати велики симболички значај, биће
и доношење Декларације о борби против трговине људима. Предлог

ове декларације, заједнички подносе одборничке групе власти и
опозиције, а према Илићевим речима, Ниш ће бити први град у
Србији који доноси овакав документ, усаглашен за законском
регулативом и стандардима земаља Европске Уније.
Одборници Скупштине града, такође треба да се изјасне и о
предлогу за оснивање буџетског Фонда за пољопривреду и рурални
развој, као и Одлуке о заштити пољопривредног земљишта и
организовању пољочуварске службе.
Веома ће бити важан и сет од 48 одлука о изменама назива
улица, чиме ће бити отклоњене аномалије постојања 2 или 3
улице са истим именом. Овим актом, све такве улице добиће нова
имена и то претежно знаменитих Нишлија из различитих
историјских раздобља а након ових одлука, даваће се имена
искључиво новопројектованим

улицама.

Коначно, закључио је председник Илић, на наредној седници
одлучиваће се и о предлогу Одлуке о почетку изградње храма Св.
Василија Острошког у насељу Дуваниште, што је плод
вишегодишњих припрема и договора представника житеља овог дела
Ниша, Епархије нишке и Града Ниша.
Предстојећа 17. Седница Скупштине Града Ниша, одржаће се у
петак 29. новембра.

Међународни дан борбе против
насиља над женама

Поводом дана борбе против насиља над
женама који се данас обележава широм
света, градоначелник Ниша проф.др Зоран
Перишић рекао је да “задатак свих актера
у друштву између осталог мора
бити
оснаживање жена у превазилажењу трауме
насиља у породици, партнерског или
сексуалног насиља .Под окриљем града Ниша функционише “Сигурна
кућа” која кроз психолошку и правну професионалну подршку
помаже угроженим женама да остваре право на живот без
насиља.Сматрам да и превенција свих типова насиља над женама
мора бити приоритетан задатак сваке друштвено одговорне
заједнице ,али и промоција женских људских права на
индивидуалном, правном и институционалном нивоу”.
25. новембар проглашен је Међународним даном борбе против
насиља наџенама на првом састанку феминисткиња Латинске
Америке и Кариба одржаном у Боготи 1981.г. На састанку су жене
говориле о породичном насиљу, силовањима и сексуалном
злостављању, те насиљу који жене трпе под режимима, укључујући
тортуру и насиље над политичким затвореницама. 25. новембар је
одабран као дан сећања на сестре Мирабел (Патриу, Минерву и
Мариу Тересу) које је брутално убио диктатор Рафаел Трухиљо у
Доминиканској републици 1960.
Године 1999. Уједињене Нације су резолуцијом ,службено
потврдиле 25. новембар као Међународни дан борбе против насиља
над женама. Сестре Мирабел постале су симбол националног и
феминистичког отпора.

