Отворена
Канцеларија
људска и мањинска права

за

У Нишу je данас отворена Канцеларија за људска и мањинска
права.
После Бујановца, Ниш је други град у Србији који ће имати
овакву канцеларију. Отварању канцеларије присуствовала је
директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе
Републике Србије Сузана Пауновић и градоначелник Ниша проф. др
Зоран Перишић.
Директорка владине канцеларије захвалила се градоначелнику на
спремности да се и у Нишу отвори оваква канцеларија и
нагласила да ће њеним радом бити омогућено лакше подношење
иницијатива грађана у области заштите људских права, док ће
канцеларија истовремено бити и сервис грађанаима који ће
непосредно моћи да говоре о својим проблемима.
“Сиромашна популација која не може да задовољи своје
егзистенцијалне потребе представља посебно ризичну групу када
је у питању дискриминација основних људских права. Велики број
припадника ромске националне заједнице чији знатан број живи у
овом граду је управо због тога угрожен.
Желимо да се оваква ситуација промени, а то се може урадити
унапређењем нормативног система који се тиче побољшања
положаја мањинских и осетљивих друштвених група, али и
деловањем на локалном нивоу кроз рад једне овакве
канцеларије”, рекао је градоначелник Перишић.
“Србија је земља која настоји да се стандарди који су део
законских решења што пре и у пракси примене, јер је конкретна
примена законских решења у овој области често била инертна
због недовољно информација о законима који се тичу области
борбе против дискриминације, али и често веома споре
администрације.

Зато је за нас у локалним самопуравама посебно важно да
службеници у органима града имају довољно знања и вештине да
примењују прописе и тако заштите грађане. Верујем да почетак
рада ове канцеларије може допринети бржем превазилажењу
административних проблема и квалитетнијем информисању
мањинских заједница о њиховим правима”, рекао је градоначелник
Ниша.

Одржана 103. седница градског
већа
На 103. седници Градског већа, којим је председавао
градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић, Градско веће
једногласно се сагласило са Одлуком Надзорног одбора Јавног
предузећа “Аеродром Ниш” Ниш о усвајању Елабората са програмом
мера о унапређењу конкурентности аеродрома “Константин Велики”
и донело Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама
аеродромских услуга.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић истакао је да ће
ускоро бити потписан уговор са једном нискобуџетном компанијом
за летове са нишког аеродрома.
– Верујем да ће данас бити завршен превод уговора који је био
предмет интензивних проучавања обе заинтересоване стране, а
који би, по мом мишљењу, требало да се потпише у наредне две
недеље. Имали смо контакте и са представницима Министарства
грађевинства, саобраћаја и инфраструктуре, који ће
присуствовати потписивању уговора. Накнада за аеродромске
услуге у овом тренутку износи три евра, рекао је градоначелник
Перишић.
Он је подсетио да је и пре неколико година било преговора са

једном нискобуџетном авио компанијом, када је током годину
дана летова на линији Ниш – Форли, за један лет недељно, из
градског буџета било плаћено чак 950.000 евра, а сада се
нискобуџетној компанији из градског буџета неће давати било
какве субвенције.
– Ово је рад на дуге стазе и Град Ниш сигурно, од једне
европске дестинације, коју очекујемо у летњем реду летења, па
ни са другом, коју очекујемо на јесен, па чак ни са више, не
може да очекује самоодрживо пословање аеродрома. Мораће много
тога да се деси, али стварамо услове да се аеродром користи
током целе године, уз максималну безбедност путника и по
условима прихватљивим за Град Ниш, рекао је градоначелник
Перишић.
Једногласно је усвојен Програм озелењавања дворишта школских и
предшколских установа у циљу смањења нивоа буке и аерозагађења
у 2014. години, као и Закључак којим се предлаже
Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма
озелењавања дворишта школских и предшколских установа у циљу
смањења нивоа буке и аерозагађења у 2014. години и Решење о
приступању израде пројектне документације која ће омогућити
звучну заштиту постављањем звучних баријера на одабраним
локацијама на територији Градске општине Медијана.
Према речима проф. др Жарка Ранковића, ресорно задуженог за
питања у области заштите животне средине, локална самоуправа
спроводи све мере прописане законом, а које се односе на
мерење квалитета ваздуха, воде и земљишта. За ове намене
предвиђено је 2.9 милиона динара из буџетског фонда за заштиту
животне средине, који укупно износи 95 милиона динара.
Једногласно је прихваћен и Предлог решења о образовању
Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини по Програму
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији Града Ниша за 2014. годину, као и Предлог решења о
измени Решења о образовању Комисије за израду Предлога

годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Града Ниша.

