Пријатељски сусрет Патријарха
и председника Скупштине
Његова Светост, Патријарх српски господин Иринеј, приредио
је пријем у Патријаршији у Београду за председника
Скупштине Града Ниша, проф. др Милета Илића, како би у
пријатељском разговору разменили мишљења о актутелној
ситуацији у граду и степену бриге о верским објел㬼ета 㴄䀄䔄0

таквом установом.
Пријатељски сусрет Његове Светости и председника Скупштине
послужио је и за присећање на период када су обојица, свако у
свом домену, заједнички радили и сарађивали на добробит града
Ниша.

Пријем за награђене
Председник Скупштине града проф. др Миле Илић, примио је
наше суграђане, добитнике овогодишње Светосавске награде,
коју Министарство просвете додељује као највише признање за

20. Седница Скупштине града
Скупштина Града Ниша, данас наставља 20 седницу започету у
петак 31.јануара, на којој ће одборници имати прилику да се
изјасне о близу 50 тачака дневног реда.
У првом делу градски парламент расправљао је и усвојио вечи
број одлука из сфере комуналних делатности. Тако је усвојена
одлука да накнада за уређење грађевинског земљишта и
легализацију која у првој зони износи 5.900 динара, док ће за
осму зону, односно сеоско подручје цена бити 945 динара, што
је приближно досадашњим ценама.
Одборници су такође усвојили одлуку о измени Одлуке о оснивању
ЈКП Наисус, којом се делатност овог предузећа од дистрибуције
и одржавања, проширује и на изградњу водоводне и канализационе
мреже.
Како је предвиђено данас ће бити настављен рад расправом о
извештајима о раду јавних и јавно – комуналних предузећа.
Иначе, председник скупштине проф. др Миле Илић и градоначелник

Самоиницијативом до успеха
Поводом Дана Светог Саве, председник Скупштине Града Ниша
проф. др Миле Илић, угостио је чланове Ученичке компаније
“Бумеранг” коју чине ученици средње машинске школе у Нишу “15
Мај” и директора школе, Александра Стевановића.
Председник Илић је изразио задовољство што у Нишу постоје
такви млади људи, спремни да преузму иницијативу и реализују
своје идеје, не чекајући да то неко учини уместо њих. Тај
квалитет је препознат и недавно награђен највећим градским
признањем, наградом “11 Јануар” директору Ученичке компаније
Јовану Милићу. При том је нарочито леп пример и редак случај,
да су Јована за ту награду, предложили сами ученици школе,
рекао је председник Илић.
Иначе, ова компанија у којој уз Јована ради још 5 ученика,
пројектује и производи уникатне облике бумеранга. За сваки је
потребно по 2 до 3 сата рада а продају се на сајмовима и преко
интернета.
Да је реч о оригиналној пословној идеји, према речима Јована
Милића, говори и то да су они већ учествовали на бројним

Полагањем венаца на Споменик
ослободиоцима у центру Ниша
обележен 11. Јануар
Полагањем венаца на Споменик ослободиоцима у центру Ниша
обележен је 11. Јануар, дан ослобођења Ниша од Турака.
Венце су положили градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић,
председник Скупштине Града Ниша проф. др Миле Илић,
представници војске, полиције, нишких општина и удружења
грађана. Дана 11. јануара 1878. године Ниш је ослобођен од
Турака и после скоро пет векова робовања, припојен матици
Србији. Борбе за ослобођење Ниша отпочеле су средином децембра
1877. године, када су Ибарска, Моравска и Дунавска дивизија
прешле српско-турску границу и заузеле положаје северозападно
од града, приближивши му се на пет до осам километара. Ибарска
дивизија је продрла и јужније и пресекла везу између Ниша и
Лесковца. Потом је српска војска освојоила Пирот и Белу
Паланку, онемогућивши везу турског г㐵㈰‵㌱㈠㴶на у Нишу са трупама
у Софији и и㈠㴱ила на планину Селичевицу затворивши обруч око
Ниша и са јужне стране. Укупне српске снаге имале су 15.000
војника и 102 топа, а турске 5.000 војника и 267 топова.

Одлука о добитницима награде
Комисија за доделу најзначајније награде града Ниша 11.
Јануар, на данашњој седници, донела је једногласну одлуку
да ове г㐾дине 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.

У гостима код председника
Председник Скупштине Града Ниша проф. др Миле Илић, примио
је данас делегацију чланова Дечијег парламента основне
школе Бранко Миљковић из Ниша и упознао их са радом Скупштине
града.
Дечији парламент, у чијем раду учествују по 2 ученика 7. и 8.
разреда, према речима директора школе Мирослава Станића,
активно ради на доношењу бројних иницијатива и организовању
хуманитарних и других акција. Тако је једна од иницијатива био
и предлог да се организује ова посета, током које су гости,
осим разговора са председником Илићем, имали прилике да обиђу
и просторије у којима раде стручне службе Скупштине града и
виде изблиза Велику салу у којој заседа градски парламент.
Школа Бранко Миљковић, чијих 919 ученика и око 80 учитеља и
наставника, тренутно раде у очекивању радова на доградњи и
проширењу простора за рад, ипак бележи запажене резултате на

Седница Градског већа
Градско веће којим је председавао градоначелник Ниша проф.
др Зоран Перишо< ко㬰ва< ј< ј< 㬵лава< 
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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

Скупштина Града Ниша усвојила
је 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⁝⁔䨠⁅吠儊

