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Небој а Коцић, дипломирани економиста, рођен је 9. августа 1979. године. Дипломирао је 

на Економском факултету Универзитета у Ни у.Радно искуство стекао је на следећим 

пословима: самостални стру ни сарадник у области финансија у Нафтној индустрији 

Србије(НИС ТНГ Регионални центар Ни ) у периоду од априла до децембра 2008. године, 

руководилац одељења за економско-финансијске послове у Нафтној индустрији Србије од 

децембра 2008. до маја 2012. године, водећи стру ни сарадник у ЕД „Југоисток"од маја 2012. 

године до априла 2014. године, водећи менаџер продаје електри не енергије кљу ним купцима 

за регион југоисто не Србије у ЕПС Снабдевању од априла 2014. године.Био је лан Комисије за 

привреду и финансије Скуп тине Града Ни а од 2005.до 2007. године.

Обавља функцију председника Градске оп тине Медијана од септембра 2017. године.

Небој а Коцић
дип о ирани еконо иста



Медијана је централна ни ка градска оп тина.Основана је 11.октобра 2004. године и 

једна је од пет оп тина Града Ни а. Простире се на само десетак квадратних километара 

повр ине, непосредно уз Ни аву. Према подацима Завода за статистику Републике Србије из 

2016.године на територији Оп тине живи приближно 90 хиљада становника, од тог броја деце 

старости до 17 година има готово 14 хиљада, док је број младих до 30 година не то мањи.

Градска оп тина Медијана је образовни и културни центар Града Ни а. Деца Медијане, 

али и целог града, могу да похађају једну од десет основних и дванаест средњих кола, а 

најмлађе Ни лије збрињава Пред колска установа „П елица"у једанаест објеката на 

територији Оп тине. На Медијани је седи те ест од тринаест факултета Универзитета у Ни у, 

као и велики број приватних факултета.

Најзна ајнија културна де авања приређују се у Народном позори ту, Позори ту лутака, 

Симфонијском оркестру, Галерији савремене ликовне уметности, Народном музеју и Синагоги.

Када је ре  о историјском наслеђу, понос на е Оп тине је археоло ки паркМедијана из 

анти ког периода,место рођења римског цара Константина Великог, који је Миланским едиктом 

313. године признао хри ћанство. Раритет представља и средњовековни споменик Ћеле-кула, 

јединствен у свету.

Најважније здравствене установе су Клини ки центар Ни , други по вели ини у Србији 

који обезбеђује здравствену за титу за око три милиона становника југоисто не и јужне Србије. 

На територији Оп тине налази се и Дом здравља са својим организационим јединицама и 

службама, као и Институт за јавно здравље, Завод за за титу здравља радника, Завод за хитну 

медицинску помоћ и Војна болница.

Медијану красе и два велика лепо уређена градска парка: Парк аир и Парк Свети Сава, у 

коме се налази Храм светог цара Константина и царице Јелене.

Спортски живот се највећим делом одвија у Спортском центру „ аир" који ине спортска 

хала, стадион Фудбалског клуба „Радни ки", отворени и затворени олимпијски базен,као и 

клизали те.

Слава Градске оп тине Медијана је Света Петка, коју Српска православна црква 

обележава 27.октобра по новом календару. Заслужним појединцима, удружењима и 

предузећима која имају изузетну сарадњу са Оп тином и њеним грађанима, Градска оп тина 

Медијана додељује најви а оп тинска признања – Дукат Медијане и Благодарнице. На тај дан 

промови емо хуманост, веру и праве животне вредности.





Комисија за младе
и пронаталитетну политику



ЗА БЕБУ ВИШЕ

 Поводом про логоди њег обележавања 
Де ије недеље организовано је дружење под 
називом „Медијана – за бебу ви е“. 
 Било је ту разних такми арских дисци-

плина за најбржу и најлеп у бебу, такми ење у 
брзом простирању ве а, а за оне који немају 
ба  изражен такми арски дух било је 
радионица на којима су деца могла да се 
забаве и без такми ења. 
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  ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ МЕДИЈАНА
УРУЧЕНА НАГРАДА „ПОНОСНА КОЛЕВКА“

       Градска оп тина Медијана по бризи за пронаталитетну политику и породице са троје и ви е деце, по 

оцени Покрета за децу „Три плус“, пета је од 169 градова и оп тина у Србији као једина градска оп тина 

односно оп тина која није јединица локалне самоуправе.  

       Ову награду Градска оп тина Медијана добила је захваљујући томе то сваком прворођеном детету 

у првој недељи месеца на територији оп тине дарује 10 000 динара, а сваком трећерођеном детету у поро-

дици 120 000 динара, као и због финансирања вантелесне оплодње сваке године за по 20 парова са по 200 

000 динара.

 Захваљујући на уру еној награди , председник Градске оп тине Медијана Небој а Коцић је и истакао 

да је брига о деци и младима на оп тини, али и њему ли но, увек била приоритет.  Коцић је нагласио да поред 

овог то је оп тина инила до сада разми ља и о увођењу донације за свако етврто дете у породици у 

износу од 240 000 динара. 

 По бризи за пронаталитетну политику и породице са троје и ви е деце, а по оцени Покрета за децу 

три плус, као једина градска оп тина која није јединица локалне самоуправе, ГО Медијана заузела је високо 

пето место. Награду „Поносна колевка“ добила је захваљујући томе то сваком прворођеном детету у 

недељи на територији Оп тине дарује 10.000 динара, а сваком трећерођеном детету у породици 120.000 

динара, као и због финансирања вантелесне оплодње за 20 парова са по 200.000 динара сваке године.
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ПОСЕТА СЛАВИЦЕ ЂУКИЋ ДЕЈАНОВИЋ 

 Посета проф. др Славице Ђукић Дејановић, министарке без портфеља задужене за 
демографска питања и популациону политику, организована је у склопу активности на 
промовисању националне Стратегије за подстицај рађања. Том приликом Славица Ђукић 
Дејановић је истакла да су на плану пронаталитетне политике резултати ГО Медијана бриљантни. 
 На састанку коме је присуствовала министарка, председник ГО Медијана обећао је колица 
мами која има тројке-де аке.
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ДОДЕЛА КАРТИЦА ЗА МАМЕ И БЕБЕ
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ОТВОРЕНА ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА
У ДОМУ ЗДРАВЉА 

У сарадњи са Министарством здравља, компанијом 

Роса и Домом здравља Ни  отворена је и прва кола 

родитељства, едукативна кола за будуће родитеље.

колу родитељства отворили су директор „Дома 

здравља“ доктор Милорад Јеркан и председник 

Градске оп тине Медијана Небој а Коцић.



ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈЕГ СТВАРАЛШТВА
И СТВАРАЛАШТВА  ЗА ДЕЦУ 

 Градска оп тина Медијана основана је пре 

14 година, а „Медијана фестивал де ијег 

стварала тва и стварала тва за децу“ у њој живи 

већ 10 година. 

 Покренут је са идејом да подстакне децу на 

итање и у ење, али и да их покрене на 

стварање.Током ових 10 година на и гости били су 

најистакнутији српски ствараоци за децу.
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 Градска оп тина Медијана за своје 

најмлађе становнике на Велику суботу испред 

Храма Светог цара Константина и царице Јелене у 

Парку Светог Саве организовала је радионицу 

фарбања и укра авања ускр њих јаја, као и поделу 

фарбаних јаја и слатких пакетића. 

 Вредни мали ани офарбали су и украсили 

двеста дрвених јаја која су понели са собом за 

успомену на ово лепо дружење, док је суграђаним 

подељено триста офарбаних ускр њих јаја. На 

самом крају манифестације деца су уживала у 

извођењу представе. 

„УСКРШЊА РАДОСТ“
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА

13



 Јован, Огњен и Вук отворили ве е!

 Предивно прво августовско, овогоди ње ве е 

у Парку Светог Саве. Градска оп тина Медијана 

организовала је јо  једну акцију “Медијана – За бебу 

ви е“ како би указала на зна ај повећања стопе 

наталитета и пружила подр ку државној политици у 

овој области.  Концерт су поклонили публици у Ни у, 

јер су кажу деца на е највеће богатство.

 Пре наступа бенда гости концерта имали су 

прилику да упознају  породицу маме Милице 

Мило евић и оца Богдана и њихова три сина – Јована, 

Огњена и Вука. 

 Догађај који је привукао велику пажњу 

Ни лија био је прилика и за упознавање са бројним 

активностима које Градска оп тина Медијана 

спроводи у циљу побољ ања пронаталитетне 

политике у складу са државним смерницама у овој 

области.

 Успе но ве е и по оцени бројне публике, 

биће изазов и за наставак сарадње Градске 

оп тине Медијана и Ни ког Биг Бенда, о ему ће 

јавност бити благовремено обаве тена.

НИШКИ БИГ БЕНД
И ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА
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Комисија за културу
и историјско наслеђе



ДОЧЕК ПРАВОСЛАВНЕ НОВЕ ГОДИНЕ 2018

Као и сваке године, традиционално, у Парку Светог Саве испред Храма цара Константина и царице Јелене, 

одржан је до ек нове Православне 2018. На до еку Православне нове године пред око 10 000 посетилаца 

наступио је један од најпопуларнијих српских бендова Тропико бенд.
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“ЧАС ИСТОРИЈЕ СА МЕДИЈАНОМ“ 

 Поводом стоте годи њице ослобођења Ни а у 

Првом светском рату, 12. октобра, Градска оп тина 

Медијана организовала је наставак „ аса историје са 

Медијаном“ Подсећање на велика дела српских 

војника Поводом стоте годи њице ослобођења Ни а 

у Првом светском рату, 12. октобра, Градска оп тина 

Медијана организовала је наставак „ аса историје са 

Медијаном“, у сарадњи са Дру твом за неговање 

традиција ослободила ких ратова Србије до 1918. 

године из Београда и Департманом за историју 

Филозофског факултета у Ни у. 

 Председник Градске оп тине Медијана Небој а 

Коцић каже да је на важне историјске датуме 

потребно стално подсећати нове генерације, а то је 

само један од циљева асова које највеће ни ка 

оп тина организује.

 О активностима Дру тва за неговање традиција 

ослободила ких ратова Србије до 1918. Гдоине у 

години јубилеја говорила је секретар Друт ва 

Драгана Јури ић, а кратко подсећање на војводу 

Живојина Ми ића изнео је његов праунук Ђорђе 

Стојанац који је такође био гост Градске оп тине 

Медијана. Предавање на Филозофском факултету у 

Ни у пратила је изложба историјских фотографија и 

фотографија са обележавања важних датума у српској 

историји.
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ПОСЕТА ИВАНА БОСИЉЧИЋА
ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ МЕДИЈАНА
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 Имајући у виду да je Босиљ ић у последње време побрао симпатије публике и као пева , прилика је да 

се сагледају и неке могућности за сарадњу и његово у е ће у манифестацијама које организује Градска 

оп тина Медијана.  

 Његов  наступ неки називају концертом, други представом. Сам Босиљ ић наводи да је то „глума ка 

исповест“ и прилика да кроз стихове познатих писаца каже та има о љубави, животу, о свему и да је његов 

терен театар а не велике музи ке сцене.

 Први овек највеће ни ке оп тине каже да је сусрет са познатим глумцем прилика да му се укаже 

по товање за то то ради, јер глума ки посао није лак и захтева много одрицања.



Одржана прва Интернационална Балканска олимпијада уметности и игре за Гранд Пехар Медијане 2018. 

Прва Интернационална Балканска олимпијада уметности и игре за Гранд Пехар Медијане 2018.године, 

одржана је у суботу 3.марта 2018.године у препуној сали Народног позори та Ни .

Ову прелепу манифестацију организовала је Балканска Алијанса у сарадњи са Градском оп тином 

Медијана. Светском алијансом за уметност и игру из Москве уз подр ку Факултета уметности Универзитета 

у Ни у, Дру тва  српско-руског пријатељства и руских сународника „Наисус“ – Ни , Међународне 

омладинске алијансе, Федерације за пријатељство са народима Русије и Фондације ОНД „Слављани“ из 

Бугарске. 

Мале ни ке балерине и балетани су , у великој конкуренцији такми ара, из Србије, Бугарске, Русије, 

Републике Српске, Италије, Гр ке и Румуније, освојили ест златних медаља. 

Све ану церемонију Олимпијаде – ПАРАДУ ЗАСТАВА са дефилеом застава отворили су у есници из ест 

држава : Србија, Бугарска, Русија, Гр ка, Италија и Босна и Херцеговина. Затим су се могле ути химне 

Србије , Русије и Бугарске у знак пријатељства и посвећености Оснивању Олимпијаде на јубиларни датум, тј. 

на дан када се навр ило 140 година од краја ропства под Турцима у на ем региону. 

ПАРАДА ЗАСТАВА НА МЕДИЈАНИ 

20



ПЧЕЛИЦИН КАРНЕВАЛ НА МЕДИЈАНИ  

Све ану церемонију Олимпијаде – ПАРАДУ ЗАСТАВА 

са дефилеом застава отворили су у есници из ест 

држава : Србија, Бугарска, Русија, Гр ка, Италија и 

Босна и Херцеговина. Затим су се могле ути химне 

Србије , Русије и Бугарске у знак пријатељства и 

посвећености Оснивању Олимпијаде на јубиларни 

датум, тј. на дан када се навр ило 140 година од краја 

ропства под Турцима у на ем региону. 

Одржана прва Интернационална Балканска 

олимпијада уметности и игре за Гранд Пехар Медијане 

2018. 

Прва Интернационална Балканска олимпијада 

уметности и игре за Гранд Пехар Медијане 

2018.године, одржана је у суботу 3.марта 2018.године у 

препуној сали Народног позори та Ни . Ову прелепу 

манифестацију организовала је Балканска Алијанса у 

сарадњи са Градском оп тином Медијана. Светском 

алијансом за уметност и игру из Москве уз подр ку 

Факултета уметности Универзитета у Ни у, Дру тва  

српско-руског пријатељства и руских сународника 

„Наисус“ – Ни , Међународне омладинске алијансе, 

Федерације за пријатељство са народима Русије и 

Фондације ОНД „Слављани“ из Бугарске. 

Мале ни ке балерине и балетани су , у великој 

конкуренцији такми ара, из Србије, Бугарске, Русије, 

Републике Српске, Италије, Гр ке и Румуније, освојили 

ест златних медаља. 
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„МЕДИЈАНА ФЕСТ 2018“   

У оквиру традиционалног 
Медијаниног културног лета у 
Парку Свети Сава ове године 
наступили су  Борис Режак, 
фолклорни ансамбл из села 
Гркиње код Ни а, Гарави сокак, 
ни ки бенд Посетиоци, ни ки 
бенд Ђувегије, Оливер Катић и, као 
круна свега, ни ки Биг бенд.



ПОДСЕЋАЊЕ
НА ВЕЛИКА ДЕЛА СРПСКИХ ВОЈНИКА    

 Не то име се свакако можемо ди ити као народ јесу 

велика дела српских војника који су увек били на страни 

савезника и борили се за о ување своје домовине и њену 

слободу. 

 Такав један дан је у организацији Градске оп тине 

Медијана уприли ен у амфитеатру Филозофског факултета у 

Ни у где је одржано предавање као подсећање на велика дела 

српских војника у Првом светском рату као догађај који је 

намењен у сврху обележавања 100 година од краја великог 

рата, а повезан са централним државним обележавањем овог 

дана под називом „Век победника“. 
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 У оквиру обележавања овогоди ње Де ије 

недеље ви е од 1.000 првака са територије Оп тине 

добило је униформе и бесплатан обилазак Луткарског 

позори та, као и гледање представе„Цвеће мале Иде“. 

 Позори на уметност има позитиван васпитни 

утицај на дете, по то се кроз гледање позори них 

представа дете оспособљава да развија истражи-

ва ки инстинкт, ми љење, постепено уо ава та је 

битно, а та споредно, запажа односе међу људима. 

ПРЕДСТАВА У ЛУТКАРСКОМ ПОЗОРИШТУ
„ЦВЕЋЕ МАЛЕ ИДЕ“    

Циљ посете де ијем позори ту је омогућити деци 

да стекну ново искуство, заинтересовати их за 

рад позори та и стварање представа. Представа 

нуди деци сусрет са новим светом који ће деца 

тек открити.
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УДРУЖЕЊЕ “НОЋНИ ВУКОВИ“ НА МЕДИЈАНИ     

 У оквиру сарадње на културно историјском наслеђу , Градска оп тина Медијана продубљује своју 

сарадњу са свим организацијама које ине добра дела и враћају свом народу када год су у могућности да 

тако не то и у ине. 

 Управо са тим разлогом одржан је дан у Парку Светог Саве са „Ноћним вукови“ – ма.

 Циљ сусрета је био договор о будућој сарадњи и донацијама које „Ноћни вукови“ желе да 

имплементирају на територији Градске оп тине Медијана и дају исте на употребу становницима Медијане, 

наро ито бацајући акценат на најмлађе становнике на на ој територији. 
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“ ИГРАЈМО ЗАЈЕДНО „

 Концертом под називом „Играјмо 

заједно“ у Ни у настављена је реализација 

пројекта прекограни не сарадње Градске 

оп тине Медијана и бугарског града 

Монтана. Председник Градске оп тине 

Медијана Небој а Коцић и градона елник 

Монтане Златко Живков истакли су зна ај 

међусобне размене културне ба тине, 

српског и бугарског народа.

 Циљ пројекта је побољ ање тури-

сти ке понуде и привла ења туриста на 

подру ју Ни а, односно Медијане и Града 

Монтане. Пројектом вредним близу 575 

хиљада евра, предвиђена је набавка 

опреме за одржавање културних мани-

фестација, израда стратегије заједни ке 

сарадње за промоцију туризма и културну 

размену. 
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НАЈВЕЋИ МОТИВ
ЉУБАВ ПРЕМА ДОМОВИНИ

27

У складу са обележавањем 100 годи њице 

пробоја Солунског фронта, Градска оп тина 

Медијана , се активно укљу ила у свим акцијама 

које су организовале Републи ке институције 

али је и сама била организатор ви е 

манифестација које су на ој омладини 

приближиле вели ину херојске борбе на их 

предака за отаџбину. 

С тим у вези Градска оп тина Медијана на 

елу са председником Небој ом Коцићем је и 

награђена од стране Војске Републике Србије 

на пригодној све аности одржаној у ту аст у 

великој сали Дома Војске у Ни у.



ДАНИ БУРЕКА
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  Ова традиционална манифестација сваке године окупи велики број посетилаца из земље као и 

иностранства који уживају у богатој понуди овог изузетног ни ког специјалитета. Организатори су поред 

покровитељства Градске оп тине Медијана били и Министарство трговине, Унија пекара и Туристи ка 

организација Ни а. 



МЕДИЈАНА КУЛТУРНО ВЕЧЕ
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  Градска оп тина Медијана је позната по 

томе да својим суграђанима пружа културно 

уметни ки у току целог лета како би се грађани од 

најмлађих до оних старијих забавили и активно 

искористили своје слободно време у централној 

градској оп тини. 

 Једна од манифестација јесте била и 

„Културно ве е" где су посетиоци парка Свети 

Сава могли да уживају у музици ни ких бендова 

који су их те ве ери забављали. 



СУСРЕТИ КУЛТУРЕ
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  И манифестацију „Сусрети културе" ГО 

Медијана организовала је у жељи да децу врати 

традиционалним вредностима итања књига.

  Основци су се публици у препуној сали 

Луткарског позори та представљали осмоми-

нутним извођењем одломака драмских дела из 

богате српске књижевне ба тине.У еснике првих 

„Сусрета културе" Оп тина је наградила картама 

за манифестацију „Мајска песма", коју сваке 

године организује Де ији центар Ни . 



ПОДСТРЕК ЗА БАВЉЕЊЕ СПОРТОМ
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 Најбољи ланови му ких екипа средњих кола у ко арци на про логоди њем „Медијана спорт-

фесту“ добили су прилику да присуствују полуфиналним утакмицама Купа Радивоја Кораћа који је одржан у 

Ни у. Едукативна трибина одржана том приликом у организацији КЗМ ГО Медијана носи назив „Актуелни 

моменат у сениорској ко арка кој репрезентацији Србије“.



ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА

32

 У првој недељи јуна организоване су „Игре без граница" за 300 у еника млађих разреда из десет 

основних кола са територије Оп тине. Најмлађи основци такми или су се у пет дисциплина: набацивање 

обру ева на уњеве, полигон спретности, скок удаљ, игра џинова и трка у џаковима. Кроз ово такми ење 

настављена је и сарадња са Факултетом спорта и физи ке културе који је руководио овим такми ењем. 



СПОРТСКИ ДАН

33

 Канцеларија за младе ГО Медијана узела је у е ће и у организацији спортског дана у оквиру 

Фестивала ПозитивНИ. 



ПЕТИ МЕДИЈАНА СПОРТ ФЕСТ

34

 Новина овогоди њег традиционалног 

петог по реду „Медијана спорт-феста", који је 

окупио око 700 деце из 10 основних и 12 средњих 

кола са подру ја Оп тине Медијана јесте 

презентација ни ких спортских клубова који су 

најбољим у есницима поклонили месе не 

ланарине. 

 Поред промоције спорта, циљ мани-

фестације је склањање деце са улице и указивање 

на зна ај бављења спортом, односно, на зна ај 

здравог на ина живота. 



БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ 2018

35

 Градска оп тина Медијана је и ове године омогућила клубовима борила ких спортова са територије 

Оп тине да презентују своје ве тине и да се најмлађи у њиховим редовима представе грађанима Ни а на 

аутенти ном месту на Ни авском кеју увеном Амфитеатру.



КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ
ПАРКА СВЕТОГ САВЕ

36

 После дужег периода сређивани су 

летњиковци у Парку Свети Сава, замењен је и 

продужен кров на њима како би покривали већу 

повр ину и омогућили бољу за титу.

 На свим клупама које су биле о тећене или 

поломљене, замењене су тафне, клупе су 

офарбане и враћене у првобитно стање. 



ПАРК НА ПОКЛОН ДЕЦИ

37

 Градска оп тина Медијана највећу бригу 

увек води о својим најмлађима. Тако смо и овог 

пута дали на ој деци оно то им када су мали 

најви е треба парк за игру који је безбедан, у 

најлеп ем делу града, на Ни авском кеју.



ДУВАНИШТЕ ДОБИЛО ТЕРЕН
СТЕФАНА ЈОВИЋА

38

 На територији Градске оп тине Медијана обновљен је јо  један ко арка ки терен. Реконструисани 

терен налази се у густо насељеном делу Ни а на углу Булевара Немањића и Улице Бранка Миљковића и 

звани но га је на кори ћење грађанима предао познати ко арка ки ас, Ни лија Стефан Јовић. На терену је 

било бројне деце од којих ће неки ба  са овог терена прерасти у нове ко арка ке асове на е земље. 



КАНТЕ ЗА ОТПАД , КАНЕ И УКРАСНИ МАЛЧ

39

 На иницијативу на елнице Ни авског управног округа Драгане Сотировски а у сарадњи са Градском 

оп тином Медијана и ЈКП „Паркинг сервисом“ по ело је постављање канти за комунални отпад на пијаци 

„Бо ко Буха“ у Ни у. На потезу поред најпрометније ни ке пијаце наћи ће се нових 19 судова за ситну 

амбалажу и смеће, то би требало да допринесе бољој комуналној хигијени овог простора. Председник 

Небој а Коцић напомиње да је зду но подржао предлог на елнице Ни авског округа да се хигијена у овом 

делу града подигне на ви и ниво, а ему ће допринети и нови судови на пијаци. Радници ЈКП „Паркинг 

сервис“ поставили су ест платна за титне пе а ке ограде на зеленом острву, између коловозних трака, 

код пијаце „Бо ко Буха“ на Булевару Немањића,а у циљу повећања безбедности у саобраћају на овој 

изузетно прометној деоници и за воза е и за пе аке. Намера је да се спре и прелазак улице ван пе а ких 

прелаза и могуће саобраћајне незгоде.



ПРЕВЕНТИВНО ПРОТИВ ПОПЛАВА

40

 Градска оп тина Медијана, као дру твено 

одговорна локална самоуправа, реализовала је акцију 

и ћења приобаља Габрова ке реке, која има за циљ 

побољ ање комуналне слике на територији Оп тине, 

али и за титу од поплава.Акција је реализована у 

сарадњи са Казнено-поправним заводом у Ни у и Јавно 

комуналним предузећем „Медиана“.



ВЕШТАЧКА ТРАВА ЗА МАЛИ ФУДБАЛ

41

 Јо  један модерни терен је постављен на 

територији Градске оп тине Медијана, овог пута на 

територији МЗ Брзи Брод. Овај део Оп тине је био део у 

који се најмање улагало у протеклом периоду, у 

2018.години одлу но је ре ено да се таква пракса 

промени.



СОЛАРНО ДРВО
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 Ни  је први у Србији добио два „соларна дрвета" која трансформи у соларну енергију у електри ну, 

то ће грађанима и туристима омогућити пуњење батерија мобилних телефона и осталих паметних уређаја 

на прометним местима у Ни у. Ови уређаји постављени су на Тргу Републике и на Тргу Краља Александра у 

центру Ни а а након истих постављено их је јо  осам соларних дрвета на територији највеће Градске 

оп тине Медијана. 

 Председник Градске оп тине Медијана Небој а Коцић рекао је да је соларно дрвеће потпуна новина 

не само за Ни  већ и за целу Србију. 



МОБИЛИЈАР ТРГ КРАЉА АЛЕКСАНДРА

43

 Најмлађе Ни лије од данас могу да користе 

мобилијар на Тргу Краља Александра, постављен 

захваљујући сарадњи Градске оп тине Медијана и 

Одреда Жандармерије у Ни у. 

 Први овек највеће ни ке оп тине рекао је да је 

мобилијар постављн на основу захтева грађана и 

родитеља који живе у овом делу Ни а и на основу 

процене оп тине Медијана да је на овом месту 

неопходан. Представници Одреда Жандармерије у НИ у 

кажу да су радо прихватили иницијативу највеће ни ке 

оп тине да део Ни а оплемене, јер је сарадња са 

локалном заједницом неопходна. 





Комисија за комунална
питања и урбану естетику



НАЈЛЕПШЕ ДВОРИШТЕ

46

 На конкурсу „Нека цвеће говори“ ГО Медијана доделила је награде у 

износу од по 30.000 за најлеп е уређено приватно двори те, двори те 

стамбене зграде и најлеп и балкон. Оп тина је иза ла у сусрет грађанима и 

поставила нове вењаке који су улеп али простор и који ће послужити за одмор 

на их суграђана.



КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ГО МЕДИЈАНА

47

 На ви е локација постављени су нови вењаци како би оплеменили 

двори та на их суграђана у густо насељеним деловима Оп тине како би 

побољ али услове за провођење слободног времена на их суграђана. 



СТАЗА ЉУБАВИ

48

У оквиру петодневне конференције креативних 

индустрија „КреНИ“, која је одржана крајем 

про ле године, млади су радили са међународним 

предава има на развоју својих идеја које би 

требало да допринесу ре авању дру твених 

проблема у Ни у. Поменута конференција је 

имала такми аарски карактер, а идеја за 

оплмењивање простора од Куће за вен ање до 

Саборне цркве, коју је осмислио тим ни ке 

Медијане, а на предлог председника оп тине 

Небој е Коцића, био је најбољи.





Комисија
за социјална питања



ЛАЗАРЕВА СУБОТА

51

 Традиционални празник Лазарева субота као по оби ају на улице позива на е најмлађе. На овај дан 

Градска оп тина Медијана одлу ила је да обрадује на е најмлађе суграђане традиционалним поклонима 

вен ићем и звон ићем. У име Оп тине председник Коцић је најмлађима уру ио поклоне са својим 

сарадницима. 



РОЂЕНДАНСКО СЛАВЉЕ ЗА
СЕДМОРО МАЛИШАНА

ИЗ ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА

52

 Градска оп тина Медијана је пред Нову Годину организовала неколико дружења и прославу 

рођендана за децу у хранитељским породицама. Подстакнути радо ћу деце и сјајном атмосфером на тим 

слављима одлу ено је да се ова пракса настави. 





Комисија за рад 
са саветима грађана и 

грађанским иницијативама



ЗА УРЕЂЕНИЈИ НИШ
ТОКОМ ФЕСТИВАЛА

55

 У организацији Градске оп тине 

Медијана и Канцеларије за младе Медијане 

организовали су се млади како би у току 

трајања летњих фестивала уредили делове на е 

Оп тине и урадили дру твено одговорну ствар 

као не то то би и други на и млади суграђани 

требало да следе као позитиван пример.



АКЦИЈА ЗА ЛЕПШУ БОЉУ
И ЧИСТИЈУ МЕДИЈАНУ

56

 У циљу побољ ања квалитета живота суграђана, „за леп у, бољу и истију Медијану", руководство 
Градске оп тине Медијана редовно одржава састанке са председницима Савета грађана, управницима 
стамбених заједница и представницима јавнокомуналних предузећа на којима најнепосредније сти е увид у 
проблеме суграђана. 
 Резултат таквог рада је друго место у Србији по броју регистрованих стамбених заједница. 



ОЛИМПИЈАДА ТРЕЋЕГ ДОБА

57

 Чланови Удружења пензионера „СЕНИОР" са 

подру ја Градске оп тине Медијана освојили су на 

недавно одржаној Олимпијади трећег доба ак 15 медаља 

и треће место у свеукупном пласману. 

 Тим поводом у оп тини је организован пријем на 

којем су се сви награђени представили поједина но и 

изнели утиске о овом такми ењу . 

 Представници Медијаниног удружења пензионера 

захвалили су Оп тини на подр ци уз напомену да ће и 

даље достојно представљати своју Оп тину. 



ЗАХВАЛНИЦА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

58

 Услед одли не сарадње Стамбених 

заједница са органима Оп тине Медијана 

постигнути су зна ајни резултати на понос 

грађана ,  представника  Стамбених 

заједница али и органа Оп тине који са 

истима сарађују. 

 Овом приликом Стамбене заједнице су 

одлу иле да се захвале на пригодан на ин 

Градској оп тини Медијана.



МОЈ ДРУГ ПОЛИЦАЈАЦ

59

 Нови циклус пројекта „Мој друг полицајац" по ео је у Вртићу „Цвр ак" под покровитељством 

Градске оп тине Медијана, а у сарадњи са Полицијском управом у Ни у и Пред колском установом 

„П елица". Пројекат има за циљ повећање безбедности деце пред колског узраста и упознавање са радом 

припадника полиције. 





Комисија за развој
локалне заједнице



НЕДЕЉА ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА

62

 У оквиру обележавања Недеље здравља уста и зуба Служба за стоматоло ку здравствену 

за титу Дома здравља Ни  уз подр ку Градске оп тине Медијана, Пред колске установе „П елица" и 

Центра за промоцију здравља Института за јавно здравље Ни , организовали су дружење са 

најмлађима у парку Свети Сава. 

 Председник Градске оп тине Медијана Небој а Коцић истакао је да је Дом здравља Ни  

највећи у југоисто ној Европи и да самим тим заслужује сваку врсту помоћи да се запосленима, ија је 

стру ност несумњива, али и пацијентима који овде долазе по здравствену помоћ омогуће то бољи 

услови за рад и ле ење. 



ДОНАЦИЈА УЛТРАЗВУКA
ДОМУ ЗДРАВЉА 

63

 Грађани са територије Градске оп тине Медијана препознали су зна ај и изгласали да је Дому 

здравља Ни  неопходна набавка ултразву ног апарата који је обезбеђен из средстава наградне игре „Узми 

ра ун и победи 2018".

 Овом приликом председник Г.О. Медијана Небој а Коцић и директор Дома здравља др Милорад 

Јеркан потврдили су зна ај међусобне сарадње која је на високом нивоу и договорили даље акције које ће 

допринети грађанима са највеће ни ке оп тине. 



ПАРК ПРИЈАТЕЉСТВА

64

 У Брзом Броду, једном од насеља на 

подру ју Оп тине Медијана, саграђен је „Парк 

пријате-љства" средствима ГО Медијана, а уз 

помоћ грађана и градских јавних предузећа. На 

захтев грађана овог насеља, обновљен је и терен 

за мали фудбал са ве та ком травом, то овом 

парку даје леп и изглед. „Парк пријатељства" у 

Брзом Броду представља прави пример успе не 

сарадње грађана и локалне самоуправе. 





Комсија за туризам и 
заштиту животне средине



АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ

67

 Медијана је важно археоло ко налази те из касног римског периода, сме тено у исто ном 
предграђу српског града Ни а. Представља луксузну резиденцију са високо организованом привредом. 
Ископом је откривена вила са перистилом, термама, житницом и водоторњем. Резиденција датира од 
владавине Константина Великог 306 до 337. Иако се римски предмети могу наћи расути по цијелом подру ју 
дана њег Ни а на територији Градске оп тине Медијана. Медијана представља најбоље о увани дио 
римског Наисуса. Године 1979. Медиана је увр тена на попис Археоло ких локалитета изузетне важности, 
за тићен од стране Републике Србије. 



ЋЕЛЕ КУЛА

68

 Ћеле-кула споменик је из Првог српског устанка који је у знак одмазде тада ња турска власт у 

Србији изградила од лобања, погинулих српских ратника, предвођених Стеваном Синђелићем, у бици на 

Чегру. Налази се на 4 km од центра Ни а, на територији највеће ни ке Градске оп тине Медијана. Сврстана 

је у споменике културе од изузетног зна аја за Републику Србију[2] и данас представља музејски објекат.



 Саборна црква у Ни у је храм Српске православне цркве у Ни у, у Србији. Посвећена је силаску 

Светог духа — Светој Тројици. После Храма Светог Саве и цркве светог Марка у Београду, Саборна црква у 

Ни у је највећа у Србији.[1] Ни ка Саборна црква, како својом архитектуром, тако и иконама које су рађене 

за њен иконостас, заузима зна ајно место у српској историји уметности. На цркви су присутни разли ити 

стилски мотиви: српско-византијска, романско-византијска и исламска архитектура, али и ренесанса и 

западни барок. 

 Таква концепција обележила је прекретницу у историји српске архитектуре, која се огледала у 

напу тању класи них концепција и стварању националних обележја. Саборна црква у Ни у те ко је 

страдала у савезни ком бомбардовању 1944. и у пожару 2001. године.

САБОРНА ЦРКВА

69



СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЧАИР

70

 Спортски Центар Чаир нуди људима жељним релаксације, тренирања и опу тања низ занимљивих 

садржаја. У склопу спортског центра налазе се следећи објекти и сале: хала Чаир, базени Чаир, модерни 

аква парк на отвореном,градски стадион, куглана, фитнес, сала за борење, клизали те, преноћи те 

Чаир,Хала Ду ан Радовић, хала Мирослав Антић.





Канцеларија за младе
Медијана



КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

73

 Канцеларија за младе ГО Медијана је први 

корак ка свеобухватнијем приступу младима. 

Задатак оп тинске Канцеларије за младе је да 

заједно са разним институцијама, органи-

зацијама и удружењима ради на побољ ању 

квалитета живота младих. Ови млади људи низом 

активности, пре свега промови у образовање и 

спорт.

 У сарадњи са Рукометним клубом 

„Железни ар" подељен је одређен број карата за 

утакмицу 1. кола плеј-офа Суперлиге.На 

територији ГО Медијана обновљен је јо  један 

ко арка ки терен у сарадњи са Компанијом 

„Моцарт". 



ТРИБИНА АКТУЕЛНИ МОМЕНАТ
У СЕНИОРСКОЈ КОШАРКАШКОЈ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ

74

 Најбољи ланови му ких екипа средњих кола у ко арци на про логоди њем „Медијана спорт-

фесту“ добили су прилику да присуствују полуфиналним утакмицама Купа Радивоја Кораћа који је одржан у 

Ни у. Едукативна трибина одржана том приликом у организацији КЗМ ГО Медијана носи назив „Актуелни

моменат у сениорској ко арка кој репрезентацији Србије“.



КИК БОКС 2018

75

 Ринг и у њему борбе кик-боксера из етири државе 

до екали су синоћ грађане на амфитеатру на кеју Ни аве. 

Преко хиљаду људи окупило се и испратило „Кик-бокс трофеј 

Ни а" , у оквиру кога је уприли ена и аукција спортских 

дресова за помоћ младом ни ком новинару. У главној борби 

ве ери надметали су се Ни лија Новак Радуловић и 

Славољуб Буде  из Бијељине, а лан Кик – бокс клуба „Ни " 

победио је у последњој рунди. 



ПРИЈЕМ ЗА НИКОЛУ ЂОРЂЕВИЋА

76

 Овај млади Ни лија је на Бадње ве е про ле године из пожара спасио мајку и брата и са увао целу 

имовину породице, у Улици Војводе Танкосића у Ни у. Градској оп тини Медијана стигао је допис родитеља 

овог де ака у којем оп тину обаве тавају о де авањима на Бадње ве е, када се пожар десио и када је 

Никола спре ио катастрофу. Овом приликом уру ена му је захвалност од стране председника Небој е 

Коцића али и материјална награда која не постоји за овакво херојско дело на ег суграђанина. 



СПОРТСКИ ДАН ПОЗИТИВНИ

77

 Градскa оп тина Медијана, Канцеларија за младе ове оп тине и Спортски савез Ни а наступиће 

заједни ки на спортском дану који ће бити одржан у оквиру Фестивала ПозитивНИ, договорено је на 

састанку са спортским клубовима са територије највеће ни ке оп тине. 



САМИТ МЛАДИХ БЕОГРАД

78

 Координатор Канцеларије за младе Градске оп тине Медијана Никола Ждраљевић и млади са 

територије највеће ни ке оп тине пристуствовали су Самиту младих у организацији Канцеларије за младе 

Града Београда, који је одржан у овом граду. Млади са Медијане у ествовали су на панелу под називом 

„Паметни градови“ ији су излага и били ланови Већа Града Београда, оснива и старт-ап компанија и 

представници Нау но-техноло ког парка Београд. На овој трибини разматране су идеје како подстаћи 

младе иноваторе на креативна ре ења у области ИТ технологије и реализацији јавно-приватног 

партнерства. Циљ „Самита младих“ је упознавање младих људи путем предавања, панел дискусија и 

радионица, као и размена ми љења и искустава са предава има.



ЗАЈЕДНИЧКО ГЛЕДАЊЕ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА
НА АМФИТЕАТРУ 

79

 Поводом у е ћа на е репрезентације на Светском првенству у фудбалу , у Руској Федерацији 2018. 

године, Градска оп тина Медијана организовала је заједни ко гледање утакмица на е репрезентације, на 

централном месту Ни авском кеју,  где су се окупили на и грађани који су сви заједно у један глас навијали 

за на е орлове. 

 Градска оп тина Медијана је овом приликом иза ла у сусрет свим на им грађанима ,који су дали 

иницијативу да се и остале утакмице дају на великим ЛЕД екранима. Тако да су и све остале утакмице биле 

пу тене како би грађани могли да уживају у топлим ве ерима уз врхунски фудбал. 
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