145. седница Градског већа
Нишка топлана била је главна тема седнице Градског већа. С
обзиром на то да су одређене нове цене топлотне енергије, која
зависи искључиво од цене гаса, као и то да ће 1. октобра гас
појефтинити 26 одсто, у Топлани очекују да ће им се велики
број људи који су добили решење о привременој обустави
обратити са захтевом да остану у систему даљинског грејања.
У прилог томе иде и најава Агенције за енергетику како ће у
последњем кварталу цена природног гаса бити још нижа, те су
реална очекивања да падне и цена топлотне енергије.
Почиње реорганизација ЈКП Горица, која већ дуже време има
великих проблема у пословању. Сектор “Зеленило” припојиће се
ЈКП Медиана, где је пре оснивања Горице и био, а сектор
“Сигнализација” прећи ће у ЈП Паркинг сервис. Горица ће
наставити да се бави погребним услугама и одржавањем гробаља,
али ће у надлежност добити и одржавање сеоских гробаља. Горица
је постала неодрживи систем са наслеђеним дуговима, гомилом
неповољних
краткорочних
кредита
и
прегломазном
администрацијом, сматра градоначелник проф.др Зоран Перишић.
Договор је да, након септембарске седнице Скупштине града,
Горица има рок од 30 дана да склопи посебне уговоре о
преузимању делатности са паркинг сервисом и Медианом, како би
све било спремно за октобарску седницу градског парламента.

ИПА програм
сарадње

прекограничне

У Градској кући презентован је Интерег Ипа програм
прекограничне сарадње Србије и Бугарске за период до
2020.године.Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић,рекао је
да је-„Општи циљ Интерег Ипа програма
је постизање
уравнотеженог и одрживог развоја пограничног региона између

Бугарске и Србије као дела европског простора, који би био
постигнут кроз планиран економски раст, прилагођавање
климатским променама и унапређење система образовања.
Укупна сума издвојена за први позив за прикупљање предлога
пројеката је нешто више од 12,5 милиона евра.
Овим позивом даје се могућност потенцијалним кандидатима из
Бугарске и Србије, да пријаве заједничке пројекте на
територији прекограничног региона:
За Бугарску то су Области Видин, Монтана, Враца, Софија,
Перник, Ћустендил, а за Србију следећи окрузи – Борски,
Зајечарски, Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и
Пчињски.
Погранична област у којој се спроводи ИПА програм
прекограничне сарадње Бугарска-Србија покрива територију од
скоро 40.000 км2 са 12 административних јединица: 6 региона у
Бугарској,
и 6 округа у Србији, који представљају
еквивалентне статистичке територијалне административне
јединице.
Циљ овог програма је јачање територијалног једниства
пограничног региона Бугарске и Србије, конкурентност
територије као и одрживост развоја кроз економску и социјалну
сарадњу и сарадњу у области заштите животне средине дуж
административне границе.“
Кроз овај пројекат даје се и
подршка развоју инфраструктуре
која омогућава друштвени и економски напредак и унапређење
животне средине са обе стране границе као и јачање економске
синергије у региону и унапређење капацитета уз коришћење
заједничког регионалног потенцијала.
И на крају један од значајних циљева је и
промовисање
принципа одрживог развоја у
оквиру програма прекограничне
сарадње
у областима од значаја за унапређење међусобног
разумевања и поштовања, кроз развој модела успешне сарадње у
пословном сектору, на нивоу локалних представника интересних
група, као и
на политичком нивоу
у областима кључних
приоритета.

Здравко Чолић у Нишу
Уочи концерта 25.септембра који ће се одржати на Платоу у
нишкој Тврђави Здравко Чолић је на конференцији за новинаре у
Градској кући најавио незабораван провод
Поздрављајући једну од највећих звезда Балкана Здравка Чолића,
градоначелник Зоран Перишић је рекао да је он помало
југоносталгичар као и многи други и да је сигуран да нема
никога ко не би знао да отпева бар петнаестак Здравкових
песама.
Здравко Чолић је захвалио на срдачном дочеку и истакао да се
он годинама на бројним концертима дружи са Нишлијама, али да и
приватно познаје многе житеље нашег града који су му пријатељи
и код којих свраћа и кад нема концерт.
„У Нишу се увек осећам пријатно и добродошло, каже Здравко.
Могуће је да ће се на концерту појавити и неки гости, али ко
ће то бити остало је као мало изненађење за 25.септембар.
Покровитељ концерта је град Ниш.

Додељене потврде о обављеној
стручној пракси у јавном
сектиру у оквиру У-НИ праксе
2015
У Свечаној Сали Универзитета у Нишу 16. септембра у 13 часова
студентима – учесницима прве генерације У-НИ праксе 2015.
додељене су потврде за успешно обављену стручну праксу.
У-НИ пракса 2015. је пројекат који су реалиyовали Град Ниш и
Универзитет у Нишу, а оперативно спровела Канцеларија за младе
Града Ниша. Пројекат је имао за циљ да младим људима обезбеди

могућност стицања стручне праксе, добијања потврде о обављеној
пракси коју Универзитет у Нишу признаје као ваннаставну
активност и 3 додатна ЕСПБ бода, и препоруке од стране ментора
које могу послужити за боље позиционирање на тржиђту рада.
Уводну реч имао је Мија Петровић, шеф Канцеларије за младе
Града Ниша, који је истако да је пракса покренута по први пут
уз помоћ Канцеларије за младе и Града Ниша. Пракса је трајала
месец дана у јавном сектору Града Ниша, а у будуће се очекује
учешће још већег броја институција него ове године када их је
било 22. Ове године имали смо 126 места за практиканте, 115
пријава потенцијалних практиканата и 80 одабраних
практиканата.
Суорганизатор праксе био је Универзитет у Нишу на челу са
ректором, проф. др Зораном Антићем, који је присуствовао
догђају и захвалио се свим студентима који су учествовали у
пракси.
Завршну реч имао је градоначелник Града Ниша, проф. др Зоран
Перишић, који говори да је све ово успело захваљујући
заједничкој иницијативи и раду институција у Нишу.
Осамдесет студената примило је потврде о обављеној пракси које
је уручио градоначелник проф. др Зоран Перишић уз честитке
проф. др Зорана Антића и представника Канцеларије за младе,
Мије Петровића.
Евалуација пројекта У-НИ пракса 2015. је показала да су
студенти изузетно задовољни овогодишјном праксом, а ментори из
јавног сектора стручност и добру вољу за увођење у посао
младих колега.
Постоји идеја да се наредне године трајање праксе продужи,
повећа број понуђених позиција за практиканте, и да се
потенцијално обезбеде одређени трошкови практиканната.

Пријем за амбасадора Русије
Амбасадор Руске федерације Александар Чепурин боравио је данас
у Нишу и састао се са градоначелником проф.др Зораном

Перишићем. Амбасадор Чепурин и градоначелник су раговарали и о
спољној политици као и о заједничком решавању неких проблема.
Руски амбасадор у Србији Александар Чепурин изјавио је после
пријема да на привредну сарадњу његове земље и Србије утичу
спољнополитички фактори који се уопште не тичу привреде.
Чепурин је износећи овакву оцену рекао да мисли на пројекат
“Јужни ток”, али, како је нагласио, привредна сарадња са
Србијом има перспективу. Он је додао да је увођењем санкција
Русији дошло до пада вредности рубље што је утицало и отежало
трговину са Русијом.
Након састанка амбасадор Русије И градоначелник Ниша отворили
су фестивал дани руског дечијег филма који је главни повод
доласка руског амбасадора у наш град. Како је најављено,
Чепурин ће ускоро поново боравити овде а разлог је Српскоруски хуманитарни центар.

Отворени“Дани руског дечијег
филма у Србији“
У Клубу Војске Србије свечано су отворени “Дани руског дечијег
филма у Србији“ који се ове године одржавају се у нашем граду.
Љубитељи филма али и руског језика тако ће моћи да до 19.
септембра уживају у анимираним, играним, као и документарним
руским остварењима.
“Бајке детињства“ неће чинити само филмске пројекције већ и
различите радионице, као и изложба. Овај фестивал одржава се у
оквиру социјалног пројекта “Руси на Балкану“ а могућност да
погледа нека од најбољих дела руске кинематографије публика ће
моћи да искористи до 19. септембра до када траје фестивал.

Честитка поводом Рош Хашане
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић честитао је свим
припадницима Јеврејске верске заједнице почетак нове године
или Рош Хашану.
„Свим припадницима Јеврејске верске заједнице честитам Рош
Хашану или Јеврејску нову годину,са жељом да је проведу у миру
,радости и међусобном поштовању са припадницима других
религија.“
Рош Хашана представља почетак званичне нове године у
јеврејском календару – а традиционално представља једно од
четри “означавања нове године” која су одређивала различите
године у различите сврхе (везано за људе, животиње, житарице,
воће, …). Рош Хашана је нова година за људе, животиње и правне
послове, али и дан који одређује почетак рачунања календарске
године. По јеврејској традицији Рош Хашана симболично
представља дан настанка света, односно универзума.

Савет
за
безбедност
саобраћаја Града Ниша
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је у
циљу безбедности учесника у саобраћају израдила три видео
спота из средстава програма Савета за безбедност саобраћаја
Града Ниша за 2015 годину.

Безбедност у саобраћају – НЕПАЖЊА
Безбедност у саобраћају – ПАР
Безбедност у саобраћају – ШМИНКАЊЕ

