Рекордан број путника
нишком аеродрому

на

Потпредседник
Владе
Републике
Србије
и
министар
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић
на заједничкој конференцији за новинаре са градоначелником
Ниша проф.др Зораном Перишићем, навела да је за шест месеци
ове године на аеродрому Константин Велики услужено укупно
35.519 путника, чиме је оборен рекорд из 2006. године.
Она је најавила да ће држава и град Ниш наставити да улажу у
аеродром и током 2016. године јер је он веома важан за читав
регион, и изразила очекивање да ће наредне године број путника
бити већи од 80.000.
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Традиционални
пријем

новогодишњи

Руководство Града Ниша приредило је синоћ у Градској кући
традиционални новогодишњи коктел за чланове Градског већа,
директоре јавних предузећа и установа културе, представнике
државних институција и установа и привреднике нашег града.

Упућујући гостима жеље за личну и породичну срећу, као и
професионални успех у 2016. години, градоначелник
проф.др
Зоран Перишић је, наводећи планове за наредну годину, издвојио
вест о продаји фабрике ЕИ “Чегар” турској компанији, коју је,
како каже, чувао управо за ову прилику.
Турски инвеститор купио је на лицитацији фабрику ЕИ Чегар, за
милион и по евра. На том простору развиће се фабрика текстила
АСТЕР која ће одмах запослити 500 радника а до 2018. године
укупно 2.000 Нишлија.
Ова фабрика, када буде у потпуности развила посао, планира да
извози робу у вредности од 50 милиона евра.

Награде хитним службама
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић уручио је данас
награде најбољим представницима хитних служби у граду.
Награда се састоји од ручног сата и захвалнице.
Овогодишњи лауреати ове традиционалне награде су:
–
Др Снежана Ђорђевић, Хитна помоћ Ниш
–
–

Марија Ранчић, мед. сестра Хитна помоћ Ниш
Братислав Тимотијевић, руководилац групе за сузбијање

малолетничке деликвенције,
криминалитета у затворим
–

потражне

активности

и

Иван Здравковић, млађи полицајац 1. класе ПИ за

дежурство и интервенције
–

Игор Јозић, полицајац ПИ за дежурство и интервенције

–
Јовица Цекић, заменик вође саобраћајног сектора 1.
Категорије – СПИ Исток
–
Радован Терзић, командир Тима у специјалистичкој
јединици Одреда жандармерије у Ниш

–
Милан Миленковић, командир Ватрогасно – спасилачкотехничког одељења Ватрогасне бригаде у Нишу
–
Наташа Мирић, полицијски наредник 1. класе , сузбијање
привредног криминалитета, Нишка Бања

Награде
ученике

за

талентoване

Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић и градски већник др
Милан Пешић уручили су награде ученицима који су успешно
представљали град на међународним научним олимпијадама.
„Позивам вас да останете овде и живите и радите у свом граду“
рекао је градоначелник и истакао да се ради о талентима који
су достојно представљали град и да је наш задатак да по сваку
цену задржимо ове успешне младе људе.
Награду је добило укупно 12 ученика углавном из нишких
гимназија,али и ту је и представник Угоститељске школе који је
на Гастрономској олимпијади у Истанбулу освојио награду као и
јуниорски прваци математичких олимпијада.
Награда се састоји од златника са ликом Цара Константина и
ручног сата,које је град даровао младим талентима .Раније
током године додељене су и новчане награде најбољим ученицима
нишких основних и средњих школа.

Деманти
градоначелника

заменика

Поводом вести која је објављена на интернет порталу „Јужне
вести“ ,а у којој је заменик градоначелника Љубивоје Славковић
ј назначен као лице које је утицало на тендерску комисију за
спровоћење поступка јавне набавке у делу средства јавног
информисања,при чему је ова информација преузета од Савета за
борбу против корупције ,заменик градоначелника на конференцији
за новинаре демантовао је све наводе објављене путем овог
интернет портала.
„Никада од октобра 2012 од када сам ступио на дужност заменика
градоначелника Ниша нисам присуствовао тендерској комисији и
нисам било када и било где ,на било који начин учествовао у
вршењу притиска током поступка јавне набавке у делу јавног
информисања“ рекао је Славковић и додао да је са начелником
управе је одржао састанак на којем је било речи само о томе
колика је буџетска позиција за ове намене .
„Овакве информације потичу од једног радника Градске управе
који је углавном пијан и проводи радно време по кафићима,али
кад ове наводе дефинитивно проверим ,на следећој конференцији
објавићу његово име и презиме „ рекао је Славковић и нагласио
да ће он уколико Савет за корупцију не демантује ове
информације бити принуђен да покрене тужбу против овог савета.

Куп Радивоја Кораћа наредне
три године у Нишу
Потписивањем уговора између Града Ниша,Кошаркашког савеза
Србије и Кошаркашког савеза региона Исток ,дефинитивно је

стављен параф на раније помињану одлуку да Ниш буде три године
за редом домаћин завршног турнира Купа Радивоја Корћа.
„Ово је велика почаст за Град Ниш који је више пута показао у
претходном периоду да је одличан организатор великих такмичења
и биће нам част да угостимо осам најбољих кошаркашких тимова
наше земље „ рекао је градоначелник Ниш проф.др Зоран Перишић
и додао да ће Град за овај турнир одвојити око 2,5 милиона
динара.
Драган Ђилас председник КСС изразио је задовољство
потписивањем уговора и рекао да очекује одличну организацију
такмичења,а најавио је и гостовање женске кошаркашке
репрезентације у Нишу ,која ће септембра следеће године у
Чаиру дочекати Украјину у оквиру квалификација за првенство
света.
Председник КСС регион Исток Урош Парлић најавио је да ће
улазнице бити пуштене у продају од 15.јануара и да ће бити
сасвим довољно времена за све заинтересоване да дођу до
могућности да прате овај турнир.Бранилац трофеја је Црвена
звезда Телеком ,највише трофеја у својим ризницама има
Партизан, а екипа Константина из Ниша својим наступом у Супер
лиги Србије обезбедила је учешће на завршници купа.

Подела пакетића у позоришту
лутака
У Позоришту лутака у Нишу данас су уручени новогодишњи
пакетићи деци из дома “ДушкоРадовић”и малишанима који болују
од церебралне парализе и дистрофије.
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић уручио је пакетиће
малишанима и честитао предстојеће новогодишње и божићне
празнике.Уз децу је био и деда мраз који је незаобилазни део
новогодишњих предства у позоришту лутака.
Претходно су глумци овог позоришта децу обрадовали
новогодишњом представом која се сваке године традиционално

припрема у време новогодишњих празника.

Други
круг
награда

Видовданских

Град Ниш сваке године, крајем јуна месеца, у складу са Одлуком
о подстицају развоја талентованих ученика
и студената
додељује новчане награде ученицима основних и средњих школа са
територије Града Ниша који су освојили једно од прва три места
на званичним републичким или међународним такмичењима. Реч је
о такмичењима које је Министарство просвете и спорта утврдило
Календаром такмичења за школску 2013/2014 годину.
Обзиром да се поједина такмичења по Календару Министарства
просвете, науке и технолошког развоја одржавају после термина
предвиђеног за доделу „Видовданских“ награда, организује се
додела награда у такозваном, „другом кругу“ награђивања.
Градоначелник Града Ниша проф.др Зоран Перишић у оквиру другог
круга доделе „Видовданских награда“ ученицима основних и
средњих школа са територије Града Ниша, који су освојили једно
од прва три места на републичким и међународним такмичењима по
календару Министарства Просвете науке и технолошког развоја
РС, уручио је 12 похвалница и 16. Новчаних награда.
За Видовданске награде
у другом кругу
издвојено је
184.500,00 динара из буџета Града.
Одлуком Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и
студената, утврђена је висина „Видовданских“ новчаних награда
у зависности од нивоа такмичења и освојеног места и креће се
од 6 до 12 хиљада динара.

Честитка поводом Божића по
грегоријанском календару
Данас верници који славе Божић по грегоријанском календару
обележавају Бадњи дан и припремају се за велики хришћански
празник. Овим поводом градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић
упутио је Божићну честитку свим верницима који овај велики
хришћански празник обележавају у складу са грегоријанским
календаром. “Свим грађанима Ниша који Божић славе сутра
честитам овај велики празник са жељом да у складу са
традицијом буду окупљени у кругу своје породице и уз пригодну
трпезу уживају у празничним данима.Време Божића је време
радости, даривања и међусобног уважавања. Нека овај празник у
ваша срца унесе љубав и мир и донесе вама и вашим породицама
свако добро”,каже се у честитки градоначелника Ниша

