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На недавно одржаном такмичењу у симулацији суђења у
Европском суду за људска права у Страсбуру, шесточлани тим
студената Правног факултета у Нишу, остварио је фантастичан
успех победом у суперфиналу.

Нишки студенти су до Страсбура стигли као победници
регионалног такмичења са колегама из земаља бивше Југославије
а у суперфиналу, били су бољи од правног тима својих вршњака
из Данске.
Тим поводом, председник Скупштине Града Ниша, проф. др Миле

Усвајање буџета

одговорно приступити решавању бројних питања од значаја за
живот и рад младих у Нишу.
Уз то, данас се очекује и усвајање предлога за увођење награде
„Душко Радовић“ за најбољу дечију поезију или прозу. На тај
начин, Ниш ће наставити да се симболично одужује великанима
који су рођени или су стварали у Нишу, закључио је Илић.
На овој конференцији за медије, најављено је одржавање још

славног Јаниса Јанулиса, Грка са Крфа, који је током Првог
светског рата своју њиву поклонио борцима Дринске дивизије,
како би на том месту били сахрањени њихови саборци. Величина
Јаниса Јанулиса огледа се и у томе, што након премештања
посмртних остатака, он није желео да обрађује то своје имање,
из огромног пијетета према српском народу и тим палим
војницима. Данас, на главном тргу на Крфу, постоји споменик
Јанису Јанулису, који је подигао српски народ. Град Ниш, које
ове године обележава неколико јубилеја из периода Првог
светског рата, покушао је да се одужи овом племенитом Грку, на
тај начин што једна улица носи његово име, а постоји и спомен
плоча, као знак захвалности за његов добри Град㐺〄䀄㰄㔄=
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Град Ниш био је једна од првих локалних самоуправа која је
дефинисала Стратегију безбедности младих, а управо сутра, на
седници градског парламента, биће разматран документ
Стратегије бриге о младима, речено је приликом данашњег
састанка у кабинету председника Скупштине града проф. др
Милета Илића са државним секретаром у Министарству омладине и
спорта Ненадом Боровчанином.
Председник Илић је додао да са поносом може да истакне како
су све битне одлуке о младима до сада у градском парламенту

која се управо приводи крају. Квалитет тог документа биће
мерен искључиво побољшањем положаја младих и њихова боља
перспектива за живот и професионално усавршавање. У

скроман, али недвосмислен
за напоре и жртве које
поднете за нашу земљу,
Годишњице доношења „Нишке

начин, искажемо дивљење и захвалност
су у периоду Првог светског рата
речено је на скупу поводом 100.
декларације“.

Други састанак Радне групе за
Акционог
плана
одрживог
развоја града Ниша
У Градској кући, одржан је други састанак Радне групе за
израду Акционог плана одрживог развоја града Ниша за период
2015-2020., на коме је члановима радне групе представљена
Радна верзија документа Акционог плана одрживог развоја града
Ниша за период 2015-2020.
Градско веће града Ниша, донело је 30.05.2014. године Решење
бр. 715-6/2014-03 којим се покреће поступак израде Акционог
плана одрживог развоја града Ниша за период 2015-2020.г.
планског документа за реализацију Ревизије Стратегије развоја
Града Ниша за период 2009-2020.године. Градоначелник Града
Ниша проф. др. Зоран Перишић је 22.07.2014. године, на основу
наведеног Решења, донео Решење бр. 2573/2014-01 о формирању
радне групе за израду Акционог плана одрживог развоја града
Ниша за период 2015-2020. године. У складу са наведеним
решењима, донетa су и Решења о формирању радне групе која
броји 35 чланова, као и 4 радна тима са укупно 21-им радним
подтимом, за четири стратешка правца дефинисана Стратегијом
развоја Града Ниша: (1) Територија, инфраструктура и окружење
(2) Развој економије и пословања (3) Друштвени развој и (4)
Управљање.
Радна група,

радни тимови и радни подтимови окупили су око

350 стручњака и експерата у побројаним областима, који су кроз
преко 60 радних састанака формулисали Радну верзију Акционог
плана одрживог развоја Града Ниша 2015. – 2020. чија
реализација, у шестогодишњем временском интервалу, треба да
омогући планирани развој града, уз учешће свих
заинтересованих страна и грађана.
Акциони план представља најсвеобухватнији списак пројеката
који укључују све изворе финансирања, подразумевају
шестогодишњи плански период и сагледавају четири степена
приоритета у њиховом спровођењу.
На основу Акционог плана
одрживог развоја Града Ниша 2015-2020., биће рађени годишњи
Програми развоја Града Ниша који ће, такође, обухватити све
изворе финансирања и носиоце
активности из различитих
сектора, али и годишњи Буџет Града Ниша. Радна верзија има
754 пројекта и активности подељених у 4 стратешка правца и
укупно 21 стратешку област.
Имајући у виду да је жеља радне групе да омогући широј
јавности увид у радну верзију документа, али и могућност да се
неки пројекти пре усвајања избришу, модификују или додају у
фази јавне расправе. Радна верзија Акционог плана одрживог
развоја Града Ниша 2015-2020., доступна је јавности на
званичном сајту Града Ниша и заказана је јавна расправа која
ће се одржату у Великој сали Скупштине Града Ниша у ул. Николе
Пашића у уторак 9.12.2014. године у термину од 13:30 до 15:30.

Презентација
пројекта
Програмско-конкурсно

финансирање месних заједница
У великој сали Скупштине града Ниша одржана је презентација
пројекта Програмско-конкурсно финансирање месних заједница
на којој су говорили Зденка Ковачевић и Срђан Јанев
представници удружења “Сретење” које овај пројекат на
територији неколико општина у Србији релизује у сарадњи са
шведским центром, “Олоф Палме”.

којем живимо огромна незапосленост, скучене могућности за
квалитетним организовањем слободног времена, отуђеност и
летаргија, представљају неке од проблема који прате данашње
генерације младих”, рекао је градоначелник и додао да “решење
за унапређење живота младих, је да свакодневно раде на себи,
стичу нова сазнања и прилагођавају се променама, како би
спремно одговорили на потребе савременог друштва”.
Град Ниш као локална самоуправа која је итекако заинтересована
за развој младих и њихов допринос креирању живота на подручју
града, свесна је важности и неопходности рационалније и
квалитетније расподеле новца из буџета града за потребе
младих, али и чињенице да је веома битно и препознати и

миграцијама из села у град. Ниш je некада био индустријски
гигант, и у том сектору је велики број запослених био баш са
сеоског подручја. Сада, у периоду транзиције, тешко је
очекивати да у свету убрзаног технолошког развоја може да се
врати старој слави, јер је реиндустријализација изузетно
скупа. Пољопривреда и прерада хране би требало да буду главни
носиоци развоја овог дела Србије. Наши пољопривреднци су
спремни да уче и стичу нова знања и сматрамо да улагање у
знање јесте основа за здрав развој нашег села”-рекао је
Љубивоје Славковић, заменик градоначелника Града Ниша на

Наставак активности поводом
јубилеја из Другог светског
рата
Данас је у просторијама ГО СУБНОР Ниш одржан радни састанак
председника Скупштине Града Ниша, проф. др Милета Илића са
представницима овог удружења. Ово је заправо наставак
активности поводом обележава 70 година од ослобођења Ниша у
Другом светском рату. Осим начелне подршке ГО СУБНОР Ниш, за
активности које пружа у очувању светле прошлости и борачке
традиције града, председник Скупштине је иницирао неколико
предлога, у чију реализацију би се укључили како градски
органи, тако и удружења која негују слободарске традиције, па
и оне из периода Другог светског рата. Проф. Илић је овом
приликом подржао идеју да се биста Наде Томић, хероине Другог
светског рата, која се тренутно налази у просторијама СУБНОРа, придружи бистама истакнутих бораца за ослобођење и народних
хероја у тзв. Парку хероја, код споменика Искра устанка, где
су недавно враћене и бисте Станка Пауновића, Филипа Кљајића и
Филипа Филиповића. Осим тога, на данашњем састанку су
покренути и разговори о локацији за подизање Споменика
ослободиоцима Ниша у Другом светском рату, на основу недавно
усвојене скупштинске одлуке. Један од предлога који се могао
чути је да он буде подигнут на Синђелићевом тргу, преко пута
Народног позоришта. На састанку је разматрана још једна
иницијатива, а то је предлог председника ГО СУБНОР, Миодрага
Тричковића, да једна улица у Нишу добије назив по народном
хероју Константину Поповићу – Кочи.

