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.
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Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић и председник

стипендије”
На Универзитету у Нишу најбољим студентима ове
високошколске институције додељене су “Константинове
стипендије “и признања за школску 2013/14. годину.
“Константинову

стипендију”

покренули

су

2012/13.

године

компанија Филип Морис и Град Ниш у сусрет години обележавања
17 векова Миланског едикта желећи да пoдстaкну успeх у
oбрaзoвaњу студeнaтa и тако дoпринeсу дугoрoчнoм рaзвojу Нишa.
“Константинова стипендија” је намењена по једном, најбољем
студенту са 13 факултета Универзитета у Нишу одабраном путем
јавног конкурса, који се реализује у оквиру Програма “Покрени
се за будућност”.
Константиновом стипендијом је награђен академски успех и
друштвени ангажман по једног најбољег студента са сваког од 13
факултета Универзитета у Нишу. Стипендије у износу од 175. 000
динара добили су:
Марија Топаловић
факултета,

студенткиња

треће

године

Александар Николић, студент прве године
Грађевинско-архитектонског факултета,

Медицинског

мастер

студија

Снежана Крстић, студент прве године мастер студија Учитељског
факултета у Врању,
Душан Миленковић,
факултета,

студент

четврте

године

Филозофског

Ненад Живић, студент прве године мастер студија Природноматематичког факултета,
Александар
факултета,

Михајловић,

студент

четврте

године

Правног

Марко Јовановић, студент треће године Економског факултета,
Неда Домановић, студент треће године Факултета заштите на
раду,
Никола Симић, студент прве године мастер студија Електронског
факултета,
Сандра Стаменковић,
факултета у Лесковцу,

студент

ћетврте

године

Технолошког

Никола Петковић, студент мастер студија Факултета уметности,
Емилија Стојановић, студент треће године Факултета спорта и
физичког васпитања и
Милица

Стефановић,

студент

друге

године

мастер

студија

Машинског факултета.
За изузетан успех на факултету и преданост друштвено-корисном
раду, признањима су награђена још три студента:
Петар Пешић, студент четврте године Правног факултета,
Милан Нешић, студент четврте године Природно-математичког
факултета и
Стефан Ђорђевић, студент прве године мастер студија факултеа
спорта и физичког васпитања.
Град Ниш на свечаности представљао је заменик градоначелника
Љубивоје Славковић који је честитао свим лауреатима и пожелео
пуно успеха у даљем наставку њихових каријера. Поред
представника компаније “Филип Морис” у додели признања
најбољим студентима учествовао је и проректор Универзитета у
Нишу проф. др Добрица Живковић.

мањи него 2013, око 290 милиона динара, а свака општина моћи
-㐶㐄㠄䀄〵.

Одржан састанак представника
града и градских општина
На данашњем састанку, који је председник Скупштине града
проф. др Миле Илић одржао на захтев свих председника

Видановића, данас је у седишту ове општине одржан радни
састанак са председником Скупштине Града Ниша, проф. др
Милетом Илићем. На састанку су потврђени добри односи између
Града и општине Нишка Бања, али је констатовано да је потребна
чвршћа сарадња, како би развој и статус Нишке Бање у
будућности били унапређени.
Једно од отворених питања које је данас покренуто јесте и
иницијатива општине Нишка Бања о оснивању месних заједница на

наших радника и стручњака на пословима у Санкт Петерсбургу,
где према Дербиновљевим речима, скоро да нема незапослених а
приметан је велики недостатак стручне радне снаге.
На растанку, председник Илић, пожелео је гостима да из нашег
града понесу најлепше успомене и изразио уверење да је овај
сусрет синдикалиста
претходница још боље сарадње Санкт
Петерсбурга и Ниша у свим областима.

Јавни позив
Комисија за награду 11. Јануар, донела
је данас одлуку да се објави Јавни позив
за подношење кандидатура за ово највеће
градско признање.

Сви заинтересовани појединци и установе, своје предлоге моћи
ће да доставе од 2-16. децембра, а критеријум за избор биће
пре свега допринос развоју Ниша.
Како је речено, новчани фонд награда и ове године биће укупно
500 000 динара, а избор добитника биће објављен 25 децембра.
Ове године, комисија ће дати препоруку да појединци и установе
не предлажу сами себе, како је то била неретко пракса ранијих
година. Према речима председника комисије проф. др Милета
Илића, то јесте законски могуће али није умесно.
На питање новинара, Илић је потврдио своју намеру да за
награду у категорији институција, лично предложи ФК. Раднички
из Ниша, који је један од брендова града а може се рећи да је
многима Ниш познат по Радничком а не обрнуто, прецизирао је

он.
По устаљеној пракси, најзначајније признање града, биће
додељена на свечаној седници Скупштине Града Ниша 11. јануара
у Народном позоришту.

Најава 17. седнице

На предстојећој седници Скупштине Града Ниша, пред одборницима
ће се наћи тридесетак тачака дневног реда, претежно из текуће
надлежности градског парламента, најављено је на конференцији
за медије код председника Скупштине града, проф. др Милета
Илића.
Једна од тачака, које ће имати велики симболички значај, биће
и доношење Декларације о борби против трговине људима. Предлог
ове декларације, заједнички подносе одборничке групе власти и
опозиције, а према Илићевим речима, Ниш ће бити први град у
Србији који доноси овакав документ, усаглашен за законском
регулативом и стандардима земаља Европске Уније.
Одборници Скупштине града, такође треба да се изјасне и о
предлогу за оснивање буџетског Фонда за пољопривреду и рурални

улица, чиме ће бити отклоњене аномалије постојања 2 или 3
улице са истим именом. Овим актом, све такве улице добиће нова
имена и то претежно знаменитих Нишлија из различитих
историјских раздобља а након ових одлука, даваће се имена
искључиво новопројектованим улицама.
Коначно, закључио је председник Илић, на наредној седници
одлучиваће се и о предлогу Одлуке о почетку изградње храма Св.
Василија Острошког у насељу Дуваниште, што је плод
вишегодишњих припрема и договора представника житеља овог дела
Ниша, Епархије нишке и Града Ниша.
Предстојећа 17. Седница Скупштине Града Ниша, одржаће се у

