Oбилазак радова на санацији
клизишта
и
асфалтирања
паркинга на нишком аеродрому
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић оишао је радове на
санацији
активног клизишта
које се налази између улица
партизанских курира и Васе Смајовића.Извођач радова на
санацији клизишта је предузеће „СИН инжењеринг“ из Београда“.
Вредност санације је око 15 милиона динара, а радови се изводе
по Одлуци градског Штаа за ванредне ситуације из Програма
уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину.
Пројекат за санацију клизишта урадило је предузеће „Капа
Пројект“, а рок за завршетак радова је 70 дана.Клизиште је
настало маја 2014.године у неповољном кишном периоду, а
локална оштећења терена су настављена у сличном кишном периоду
у пролеће 2015.године. Клизиште је формирано у дужини од 30
метара, а ширине 30 метара на стрмом терену између

Француским институтом
У Градској кући данас је приређен пријем за њену екселенцију
амбасадорку Француске у Србији Кристин Моро.Амбасадорку је
примио градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић .
Конкретан повод за долазак француске амбасадорке је и
потписивање споразума Града Ниша са Француским институтом о
даљој сарадњи у области културе.На почетку састанка одата је
минутом ћутања почаст свим жртвама недавних терористичких
напада у Француској.
Амбасадорка се захвалила грађанима Ниша на подршци коју
пружају Француској у ситуацији када је ова земља богате
традиције на удару терористичких група.Уговор о сарадњи између
Града Ниша и Француског института потпислаи су градоначелник
Ниша и са друге стране директор института Жан Батист Кузан.
Француски институт у Србији огранак у Нишу
важи за
референтног партнера у култури у служби партнерства између
Јужне Србије и француских културних посленика.Овим споразумом
дефинише се заједнички оквир деловања Града Ниша и Француског
института,тачније његовог огранка у граду.

Настављају
се
преноси седнице
Града на НТВ-у

директни
Скупштине

Прекинута седница скупштине града Ниша биће настављена сутра
18.новембра у стандардном термину са почетком у
9
сати,саопштено је на конфернцији за новинаре градоначелника
Ниша проф.др Зорана Перишића и председника Скупштине Града
проф.др Милета Илића.
После привременог прекида у обаваљању директних ТВ преноса
седница скупштине од стране Нишке телевизије због
разлога

правне природе,а услед власничке трансформације ове медијске
куће,од сутра ће бити настављен директан пренос
седница
Скупштине Града.
Дакле грађани Ниша моћи ће у директном преносу као и до сада
да прате седнице Скупштине Града на програму Нишке
телевизије.На основу договора који је постигнут са
конзорцијумом власника ове медијске куће,директни преноси Град
до краја године неће коштати нити један динар.Планирано је да
заседање буде завршено у наредна два дана ,а онда нас очекује
још једна седница у децембру,речено је на прес конференцији.
Како законски није било могуће обезбедити позицију са које би
Град платио директне преносе,а у циљу правовременог и
непристрасног информисања грађана и свесни тешке финансијске
ситуације у којој се град налази ,конзорцијум власника НТВ-а
одлучио је да изађе у сусрет граду и бесплатно преноси
седнице скупштине
.
Седнице града убудуће ће бити преношене употребом стандардног
линка,али са више професионалних студијских камера, него што
је то био случај раније и са квалитетнијим видео сигналом ,па
ће грађани Ниша моћи несметано да испрате сваки детаљ са
седница.

Полагање
испита
за
наставничку лиценцу и у Нишу
У Регионланом центру за образовање у Нишу одржан је састанак
на тему “Полагање испита за наставничку лиценцу”
Наиме, овај центар је још раније покренуо иницијативу да се
полагање испита за наставничке лиценце организује у градовима
који су универзитетски центри,између осталих то је наравно и
град Ниш.
Састанку је присуствовао и министар просвете Срђан Вербић,а
Град Ниш у оквиру својих ингеренција подржао је иницијативу да

да испит за лиценцу полажу ближе свом месту становања и да за
термин за полагање исте не морају да чекају по неколико
година, до чега у пракси долази захваљујући чињеници да се
полаже искључиво у Београду.
У Војводини је већ организован систем полагања ,па тамошњи
наставници то чине у Педагошком заводу Војводине, тако да је
поред Београда и Новог сада остао још један већвећ㴄㔀Ⱐ吀 0⠄за⤠崠告†䕔⁑ੂ

Изрази
саучешћа
градоначелници Париза
Поводом велике трагедије која је задесила Француску и Град
Париз градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић упутио је
изразе саучешћа градоначелници Париза Ан Идалго и свим
грађанима Француске.
„Страшно и жалосно је да невини људи страдају на било који
начин због вере идеологије или расизма ,упућујем Вам изразе
најдубљег саучешћа ,али желимо и да вам поручимо да ћемо увек
бити уз грађане Париза и целокупан француски
народ и да
саучествујемо у вашем болу. У овом тренутку сви грађани
Француске морају бити јаки и стегнути зубе,како би превладали
ову трагичну ситуацију у којој се налазе“.

Пријем за конзула Бугарске
У Градској кући приређен је пријем за конзула Бугарске у Нишу
Атанаса Крстина,који ће ускоро завршити свој дипломатски рад у
Нишу где је био на позицији генералног конзула.

,која је интензивирана последњих неколико година.

Пријем делегације
српских сестара“

„

Кола

Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић примио је данас
делегацију нишког огранка „Кола српских сестара“ на челу са
председницом овог удружења госпођом Љиљаном Стојановић и
секретаром госпођом Мирјаном Младеновић
Током разговора било је речи о активностима Кола српских
сестара које се бави пре свега хуманитарним радом и о начину
на који Град Ниш може да се укључи у рад удружења и пружи
подршку многобројним акцијама које „Коло „ организује.
Ове године „Коло српских сестара“ у Нишу обележава 110 година
постојања ,а јубилеј ће бити свечано обележен
у Нишу
28.новембра.
Претходно током целе недеље биће организоване бројне
акције,међу којима и књижевно вече посвећено Надежди Петровић
23.новембра у 18 сати у сали Симфонијског оркестра и округли
сто на тему доброчинства који ће бити одржан 26.новембра у
Медија центру.
„Коло српских сестара“ добило је
градску награду „11.
јануар“ за 2004. годину, а Ниш може бити поносан јер у њему од
2004. године постоји и Кеј Кола српских сестара – једина улица
у земљи која носи име овог племенитог удружења. На том Кеју се
налази и биста истакнуте чланице Кола Надежде Петровић – рад
вајара㠹⸰㤹⁔搠аб㘼㍇㠹⸚рстића.

Нови мост на Кутинској реци
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић обишао је радове на
изградњи моста на Кутинској реци у насељу Никола Тесла,који су
званично започели данас.
Биће изграђен армирано- бетонски мост који ће повезивати ово
насеље са приступним путем према Горњој Врежини и излази на
ауто пут Ниш-Софија.
Мост ће бити дужине 24 метра,ширине 9 метара,од чега ће
коловоз бити ширине 6 метара, а тротоари по један и по метар.
Вредност моста је око 32 милиона динара,а рок за изградњу 100
дана.Извођач радова је ПЗП „Зајечар“ док је надзор поверен
Дирекцији за изградњу Града Ниша.

Дан примирја у Првом светском
рату
Поводом Дана примирја у Првом светском рату на војничком
гробљу у Нишу одата је почаст жртвама. После парастоса који
су служили свештеници нишке епархије, венце су положили
представници Града, Војске Србије, полиције, удружења потомака
ратника и удружења грађана.
У име Града Ниша венце на спомен обележја погинулим војницима
положио је градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић који је
између осталог рекао да се сећањем на жртве подсећамо се како
су некада настајали јунаци,који су бранили част своје
отаџбине.
Дан примирја, још од 1919. године, свечано се обележава у свим
победничким земљама, а то је био случај и у нашој држави до
Другог светског рата.
Усвајањем измена Закона о државним празницима, републички
парламент је крајем 2011. практично вратио Дан примирја у
календар најважнијих догађаја. Од тада се 11. новембар

