Градоначелник разговарао са
радницима
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић разговарао је
данас испред Градске куће са радницима нишких предузећа
који су током процеса приватизација остали без запослења и

Одлука о добитницима награде
Комисија за доделу најзначајније награде града Ниша 11.
Јануар, на данашњој седници, донела је једногласну одлуку
да ове године буду додељене 3 колективне и 4 појединачне
награде, саопштио је на конференцији за медије председник
Скупштине Града Ниша проф. др Миле Илић, уједно председник
комисије за доделу награде.
Колективне награде додељене су:
1. Најстаријој нишкој гимназији Стеван Сремац, која ове године
обележава 135 година постојања.
2. ФК Раднички, који обележава 90 година од оснивања.
3. Симфонијском оркестру, који ове године слави 60 година
рада.
Појединачне награде, ове године добили су:
1. Постхумно, бившој председници Удружења самохраних мајки
Мирослави Јовановић,
2. Светски познатом виолинисти Немањи Радуловићу,
3. Јовану Милићу, ученику 3. разреда средње машинске школе
4. Директору К. Ц. Ниш, проф. др Зорану Радовановићу.
Образлажући одлуку комисије, председник Илић је нагласио да су
награде дате за изузетне вишегодишње резултате свих
награђених, као и за њихов допринос популаризацији Ниша.
Без намере да умањи резултате осталих добитника, Илић је
посебно образложио избор Јована Милића, који је до сада,
најмлађи добитник. Њега су предложили ђаци средње машинске
школе, не само зато што је један од најбољих ученика, већ и
због тога што је исказао надпросечну предузимљивост, с обзиром
да је оснивач ученичке компаније у која се бави израдом
бумеранга различитих карактеристика. Уз то Милић је и
иницијатор редовних акција на уређењу школе и других делова
града, додао је Илић.

Награде ће бити уручене на свечаној седници Скупштине града,
која ће се одржати 11. Јануара у Народном позоришту, а уз
диплому добитници равноправно деле и новчани износ од 500.000
динара.
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бољу комуналну опремљеност села и пре свега за решавање
правно-имовинских проблема.
Према образложењу начелника Управе за планирање и изградњу
Родољуба Михајловића, средства су обезбеђена тако што се
одустало од изградње моста на Кутинској реци, који наредне
године неће моћи да буде изграђен управо због недостатка
планске документације, и тако што се одустало од замене
столарије на установама културе, за шта је првобитно било
планирано три милиона динара.
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Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић и шеф Канцеларије
за сарадњу са дијаспором Тамара Ћирић представили су Град
Ниш на пословној конференцији “Србија и дијаспора”, која је
одржана у Београду.
На овој конференцији потписан је споразум “Запослимо Србију”,
чији је циљ повезивање дијаспоре са локалним самоуправама.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић, као и
градоначелници, и председници општина Крушевца, Пожаревца,
Новог Сада, Ужица, Петровца на Млави, Неготина, Љубовије и
Трстеника, потписали су споразум са директорком Канцеларије за
сарадњу са дијаспором и Србима у региону Владе Републике
Србије Славком Драшковић, у присисутву премијера Владе Србије
Ивице Дачића и великог броја представника дијаспоре.
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Награда је додељена 19.12.2013., а г-дин Шћекић и компанија
ЈУГО-ИМПЕX једини су добнитници награде из Србије.
Нишком Југо-Импексу ову награду доделила је ЕВРОПСКА ПОСЛОВНА

заустави дивљу градњу и смањи проблем са издавањем
грађевинских дозвола. Стратегија безбедности младих тек треба
да донесе резултате. И њу су усвојили већници, као и одлуку о
јавном оглашавању на већ постављеним аутобуским стајалиштима.
Изградња нових такође је у плану за наредну годину. Донета је
одлука и да град са милион динара помогне Регионални центар за
развој малих и средњих предуезћа. Тим новцем учествоваће у
пројетку прекограничне сарадње заједно са комшијама из
Бугарске. Пројекат је вредан скоро 150 хиљада евра, од тога 35
иде регионалном центру. Одлуког већника лица која су у пратњи
особа са инвалидитетом могу да користе бесплатну легитимацију
за градски превоз и када се сама возе. О већини тачака
одлучиваће одборници Скупштине града на наредној седици у
четвртак, 26. децембра.

Градоначелник Ниша обишао ЈКП
“NAISSUS”
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић обишао је данас
ЈКП “Naissus” где га је директор Дејан Андрејевић упознао
са радом овог предузећа.
Директор Андрејевић је ову прилику искористио да
градоначелнику Перишићу ближе представи све планове, радове,
међународне пројектне активности и упозна га са напорима које
чине запослени да би побољшали ниво пружања услуга али и
подигли постојећи степен наплате од корисника. Директор се
посебно осврнуо на Програм пословања и План јавних набавки,
као темеље пословања нишког водовода у 2014. години, уз гесло:
“Стручност, стабилност и уштеде”.
Градоначелник Перишић је пружио пуну подршку директору Дејану

Андрејевићу и подржао напоре да се финансијски консолидује
пословање тиме што ће престати задуживање предузећа путем
подизања краткорочних кредита и прећи на пословање на бази
реалних прихода и показатеља.
Овом приликом је градоначелник Ниша пожелео пуно рада,
успеха, здравља и среће у 2014. години свим запосленим у ЈКП
“Naissus” -у,
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сада се лако се реализује”, рекао је градоначелник.
“Нећемо дозволити да се покидају везе са иностарнством, јер
велики број младих људи живи у иностранству и оваквим
поступцима желимо да покажемо спремност да желимо да се ови
млади људи једнога дана врате, а свакоако да је у реализацији
ових активности значајну улогу имала наша Канцеларија за
дијаспору”, оценио је градоначелник Перишић.
Протокол са РРА је потписан, јер је преко ове агенције
отворен девизни рачун како би се извршио пријем девизних
средстава из иностранства путем платних картица.

