ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ НА СПОМЕНИК
ОСЛОБОДИОЦИМА У ЦЕНТРУ НИША
Полагањем венаца на Споменик ослободиоцима у центру Ниша
обележен је 11. jануар, дан ослобођења Ниша од Турака.
Венце су, на дан када је Ниш, после готово пет векова, пре 181
године ослобођен од отоманског ропства, положили Градоначелник
Ниша Дарко Булатовић, председник Скупштине Града Ниша мр Раде
Рајковић, представници војске, полиције, Нишавског управног
округа, Српко-руског хуманитарног центра, као и представници
удружења које негују традиције ослободилачких ратова.
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-

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање
предлога за доделу највишег
јавног признања Града Ниша
Награде ”11. ЈАНУАР”
Награда ”11. ЈАНУАР” је највише признање Града Ниша које се
додељује за изузетна достигнућа која чине допринос афирмацији

били у Нишу , као и бројни амбасадори, чије су посете имале за
циљ управо пружање подршке за развој овог дела Србије. „Број
незапослених у односу на 2011. до данас смањен је за 10 600
људи, а повећан је број запослених за 17 000. Нова радна
места, запошљавање, бољи стандард наших суграђана, задовољнији
људи јесте оно чему стремимо“, каже Булатовић. Градоначелник

САОПШТЕНА ИМЕНА ДОБИТНИКА
ОВОГОДИШЊЕ
НАГРАДЕ
„11.
ЈАНУАР“

Председник Комисије за награде Града Ниша Раде Рајковић,
саопштио је данас имена добитника овогодишњег највишег
признања Града Ниша – Награде „11. јануар“. Комисија је
једногласно донела одлуку да лауреати за ову годину б годиР䕔⁑ੂ吠

РС и СПЦ, једногласно је усвојила План активности и текст
Јавног позива, који ће бити објављен 1. децембра ове године, и
трајаће петнаест дана. Осим тога, донет је и закључак, којим
се предлаже да, као и ранијих година, укупан износ за
награђене буде 500.000 динара. Предлог је и да свечана седница
буде одржана 11. јануара, на Дан ослобођења Ниша од Турака, у
Официрском дому.
На седници је заузет став да награда мора да остане
деполитизована и да критеријуми буду додатно подигнути, како
би ово најзначајније градско признање добили они који то
највише заслужују.
Награда „11. јануар“ је највише признање Града Ниша, које се
додељује за изузетна достигнућа, која чине допринос афирмацији
града у привредним, друштвеним и другим областима значајним за
Град Ниш. Награда укључује, осим од новчаног дела, и повељу и

статуету, а имена овогодишњих а⁔挠䕔ишњих а⁔挠䕔ਠ⠄㸄㴄㠩ㄵ吠儊䉔 〠呣⁅吊

представнике невладиног сектора и активисте. Главне теме
овогодишње новембарске Конференције УН у Бону (COP23), биле су
– нивои примене ранијих најважнијих споразума о климатским
променама из Рија, Кјота и Париза, као и најновији изазови
који укључују екстремне догађаје попут великих пожара,
поплава, олуја и тропских врућина.
Оно што је значајно за град Ниш, то је да су први пут, од како
се одржавају Конференције УН о климатским променама,
равноправно учешће узели и представници региона и лидери
локалних самоуправа широм света, у оквиру посебног Климатског

Председник Рајковић је на Смиту изјавио да „Град Ниш има
могућности да побољша енергетску ефикасност и повећа коришћење
обновљивих извора енергије, што подразумева уштеду енергије,
увођење чистијих и обновљивих извора енергије, рециклажу и
пречишћавање вода, електрификацију јавног превоза, штедљиву
јавну расвету и остале превентивне, практичне моделе за
еколошки чистију средину. Све то може бити постигнуто кроз
међународне форуме, размену искустава и пројектно
финансирање“, казао је председник у свом обраћању.
О овим и сличним проблемима, који се тичу једне од највећих
претњи човечанству – климатских промена, Рајковић је
разговарао и током билатералних сусрета са својим колегама на
маргинама Самита. О спремности Града Ниша да се суочи са
климатским променама и о конкретној сарадњи са осталим
градовима и државама, председник Скупштине је, између осталог,
разговарао и са гуверенером Калифорније Џеријем Брауном,
градоначелником Хирошиме Мацуи Казумијем, градоначелником Бона
Ашоком Сирдхараном, специјалним представником Краљевине Мароко
у УН, Хакимом ел Хаитеом, као и са другим многобројним

АУТОМОБИЛА У НИШУ
У хали „Чаир“ данас је свечано отворен осми по реду Сајам
аутомобила, под називом Ауто-мото фест 2017.
Сајам је свечано отворио председник Скупштине Града Ниша –
Раде Рајковић, у присуству бројних званица и љубитеља
аутомобила. Присутнима се обратио и главни организатор,
директор Сити маркетинга – Оливер Пауновић.
Председник је у поздравном говору нагласио да је овакав Сајам

постигнут је договор да одмах након окончања поступка, буде
заказан нови термин седнице, о чему ћете бити благовремено
обавештени.
Председник Скупштине и сви шефови одборничких група су заузели
становиште да треба испоштовати законску процедуру за

спасилачких средстава, реализација заједничких пројеката на
територији Републике Србије и других балканских земаља.
Центар је до сада учествовао у пружању помоћи и уклањању
ванредних ситуација на територији Републике Србије, Албаније,
Босне и Херцеговине и Словеније.

