Свети Никола
Данас је дан посвећен Светом Николи, крсна слава великог
броја домаћинстава у Србији.

Апликација
матичар”

“Виртуелни

Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић и директор РРА
Југ Бојан Аврамовић потписали су протокол о реализацији
апликације виртуелни матичар којом ће бити омогућено нашим
људима у расејању да једниставно добију документа која издаје
Градска управа.
Градоначелник је пре потписивања протокола прочитао мејл из
Чикага, у којем се кратко каже “Хвала”, што довољно говори о
значају ове апликације.
“Ниш је први град у Србији који омогућава овакву услугу која
се састоји у томе да наши грађани могу добити документа која
издаје локална самоуправа и то тако што ће попунити апликацију
на сајту и платити платном картицом а документа стижу поштом.
Најважнија су свакако документа попут извода из матичне књиге
рођених и умрлих и уверење о држављанству. Једним кликом и

Усвојен буџет за 2014.годину
Скупштина Града Ниша усвојила је буџет за 2014. годину.
Нишлије су добиле буџет за 2014. који је у старту
пројектован са скоро 700 милиона дефицита. Предвиђени приходи
су осам милијарди и деветсто милиона, a расходи девет и по
милијарди.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић оценио је усвојени
буџет града као реалан.
“Овај буџет је реалан и са смањеним средствима свакако није
политички. Пројекција оног што ће ући и изаћи је много
реланија у односу на претходне године, али ја се нећу позивати
на претходне године, већ желим да гледамо унапред, јер правити
буџет од 12 и по милијарди колико су тражиле управе, значило
би увођење града у нове дугове. Након објављивања плана буџета
он је био доступан 7 дана и било је простора за сугестије и
амандмане који су ушли у предлог буџета. Ово је најважнији акт
града и широка група људи је учествовала у његовој изради.
Били су укључени мој заменик, помоћници, сви градски већници,
и на десетинама састанака, дошли смо до најреалнијег решења”.
Одборници су усвојили и предвиђене суме новца које су
опредељење за нишке општине, а које не би требало да буду
различите од оних које су биле предвиђене за 2013. годину.
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Усвојен буџет
Одборници Скупштине Града Ниша, усвојили су предлог буџета
града за 2014. годину.
Током припреме, предлог буџета пројектован је најпре на 12,5
милијарди динара, али је након детаљних анализа сведен на 9,5
милијарди, рекао је градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић.
На тај начин, смо дошли до реалније прјекције очекиваних
прихода града а у његовом креирању је учествовао велики број
људи, уважавајући и предлоге приспеле кроз јавну расправу
додао је он.
Са оценом да је усвојени буџет реалан, сагласан је и
председник Скупштине града проф. др Миле Илић, који је рекао
да је најважније то што у буџету нису смањене позиције
предвиђене за област социјале, рад градских општина и развој
Унивезитета у Нишу.
Седница градског парламента наставља се сутра расправом о
већем броју тачака из области редовне надлежности, а како се
очекује, посебна пажња биће посвећена предлогу закључка о
покретању иницијативе за забрану електрификације железничке
пруге кроз градско језгро.
Овакву иницијативу подржавају готово све одборничке групе а
према заједничким најавама градоначелника Перишића и
председника Илића, по свој прилици, овај закључак ће бити
усвојен.

Већи
трансфер
општинама

градским

Чланови Градског већа, на седници којом је председавао
градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић, једногласно су
усвојили амандман на Предлог одлуке и утврђивању прихода који
припадају граду, односно градским општинама и распореду
трансферних средстава из буџета Града Ниша градским општинама
у 2014. години, којим је предвиђено да се увећа учешће
градских општина у коришћењу прихода од пореза на имовину на
1.5%, са првобитно планираних 0.9%.
Како је образложио заменик градоначелника Љубивоје Славковић,
оваква одлука донета је након договора градоначелника проф. др
Зорана Перишића и председника Скупштине града проф. др Милета
Илића са председницима градских општина и скупштина општина.
Договорено је да се не умањује износ средстава који је

Обилазак
Цркве
Пантелејмона

Светог

Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић И председник
Скупштине Града проф. др Миле Илић заједно са руководством
градске општине Пантелеј И свештеницим нишке епархије обишлу
су цркву Светог Пантелејмона. Током овог радног састанка
представника Града и свештенства СПЦ закључено је да ће се у
Нишу и даље радити на одржавању свих историјских споменика у
цркви Светог Пантелејемона.
За следећу годину планирано је редовно озелењавање дворишта и
постављање споменика Стефану Немањи, истакли су приликом
обиласка радова на Пантелејског цркви, градоначелник Ниша,
први човек нишког парламента и председник општине Пантелеј.
Доста тога је већ урађено у порти ове цркве, али да би ово
историјско и духовно благо засијало пуним сјајем, договорене
су наредне активности.
У дворишту цркве су поплочане стазе, уређен паркинг и
амфитетатар. Недавно је поставаљено ново осветљење, а тренутно
се ради на звонику. На реду је завршетак реконструкције главне
капије, озелењавање и постављање Споменика Стефану Немањи.
Црква Св. Пантелејмона прва је црква подигнута одмах по
ослобођењу од Турака, 1878. године. Стотинак метара изнад нове
цркве налазе се остаци старе коју је подигао Стефан Немања. У
дворишту храма неколико је извора воде за које се верује да су
чудотворни и лековити.
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Посета председника Скупштине
седишту Јуре у Словачкој
Председник Скупштине Града Ниша, проф. др Миле Илић, борави
тренутно у радној посети Словачкој, чији је првенствени циљ
обилазак седишта Јура корпорације за Европу, недалеко од
Братиславе. У делегацији Града Ниша су још и начелник
Нишавског управног округа др Александар Цветковић, као и
начелнкик инспекције рада мр Радомир Николић.
Проф. др Миле Илић је већ током првог дана посете разговарао
са генералним директором Јура корпорације за Европу, као и са
генерелним менаџером Јуре за Србију, пре свега о пословању и

