Пет година Дирекције за јавни
градски превоз
У сали Универзитета у Нишу свечано је обележен јубилеј,пет година
постојања Дирекције за јавни градски превоз.
У присутву бројних званица и градоначелника Дарка Булатовића
презентовани су резултати рада дирекције и уручене захвалнице заслужним
појединцима.
Од свог оснивања 2011.године Дирекција константно предузима мере у циљу
побољшања квалитета система јавног превоза у Нишу.
Од 2013. године Дирекција преузима управљање Приградском аутобуском
станицом са које се сада врши прихват и отпрема аутобуса и путника ка
приградским насељима.
Данас је ова станица функционално опремљена, оспособљена је
климатизована чекаоница, уведен бесплатан Wi – Fi интернет, уграђен
разгласни систем и постављени дисплеји са измењивим садржајем за
информисање путника.
Од 1. септембра 2014. године Дирекција, прва у Србији организује систем
јавног превоза по моделу јавно – приватног партнерства. Овим новим
системом јавног превоза комплетна реализација превоза путника на
територији града Ниша, која подразумева и приходовање средстава од
продаје карата и плаћање превозницима за извршене услуге превоза,
поверава се ЈКП-у Дирекција за јавни превоз Града Ниша.
Увођењм новог система ефекти по буџет града су знатно повољнији па су
примера ради издвајања из буџета мања за 260 милиона динара у 2015. у
односу на 2012. Годину.
Повећани су приходи од продаје појединачних, полумесечних и месечних
карата; повећан је укупан број остварених појединачних вожњи; створене су
могућности за умањење прихода превозницима у случају да не пруже услуге
превоза уговореног квалитета; смањен је број изгубљених полазака

аутобуса; укинута је толеранција од 2% на остварење планираног реда
вожње; повећан је број контрола путника и број издатих доплатних карата и
опомена путницима који у моменту контроле немају исправну возну исправу.
Даља модернизација обухвата електронски систем продаје карата . Предност
овог система у односу на пређашњи је у томе да сада постоји евиденција у
реалном времену о броју продатих карата, тј. кретању путника по линијама,
као и да је смањена могућност злоупотребе приликомпродаје карата од
стране возача и кондуктера.

Парламентараци Европске уније
у Нишу
У Нишу су данас боравили некадашњи европски парламентарци ,са којима се
сусрео градоначелник Ниша Дарко Булатовић
“За наш и град и земљу у целини веома је важна ваша посета, која долази у
важном тренутку у процесу европских интеграција Србије.
Чланство у Европској унији представља приоритет у спољној политици наше
земље ,а посредно је значајно и за функционисање великих градова попут
Ниша,јер се отвара низ инвестиционих и тржишних могућности. То је посебно
важно у светлу скорашњих изазова који нас очекују у процесу преговарања
по поглављима.
Важна порука за грађане Србије је то што је Европска унија одобрила
отварање поглавља 23 и 24 у приступним преговорима са Србијом, на
Међувладиној конференцији у Бриселу у јулу ове године. Имајући у виду да
су ово два најважнија поглавља на којима почива Европска унија, а то су
уважавање права и слобода свих грађана и владавина права, то отварање
ових поглавља представља и велико признање нашој влади и нашој земљи и
њеном напретку у спровођењу реформи” рекао је градоначелник Булатовић.

Према његовим речима кроз усвајање стратешки важних докумената и
акционих планова који су у складу са документима Европске уније ,ми као
локална градска средина,желимо да допринесемо убрзању процеса реформи
и показжемо да смо добар партнер влади Србије на локалном нивоу у њеним
настојањима да нас приближи чланству у ЕУ.
Састанку је присуствовао и председник Скупштине Града Ниша Раде
Рајковић, а током сусрета презентовани су и привредно-економски
потенцијали овог дела Србије.

Посета Њ.Е. Вере Јовановска
Типко
Пријатељски односи између Србије и Македоније постоје, али их сада треба
унапредити, слажу се градоначелник Ниша Дарко Булатовић и Њ.Е.
амбасадорка Македоније Вера Јовановска Типко. Будућа сарадња биће
фокусирана на културу, размену студената, туризам, али и на образовање и
привреду.
Сарадња би пре свега требало да буде на нивоу привредних комора двеју
земаља, а онда и на неом нижем нивоу, каже градоначелник Ниша Дарко
Булатовић.
Отвара с могућност да се интензивира сарадња са нишким Кластером за
напредне технологије и нашим Кластером за комуникацијске и
информативне технологије, рекла је Њ.Е. Вера Јовановскав Типко на
конференцији за медије у Градској кући.

Трофеј УЕФА Лиге шампиона
стигао је у Ниш
Централни градски трг у Нишу данас је у знаку фудбала, пошто је у
специјалном камиону паркираном на тргу изложен пехар „УЕФА“ Лиге
шампиона.
Сви љубитељи фудбала моћи ће вечерас до 20.00 часова да се сликају уз
најпознатији трофеј на свету израдјен од седам и по килограма чистог
сребра, али не и да га дотакну пошто ту привилегију имају само освајачи
Лиге шампиона.
Уни кредит банка је у сарадњи са компанијама Aдидас, Нисан и Мастеркард
организовала „Лигу малих шампиона“ такмичење за најмлађе фудбалере на
Тргу краља Милана. Градоначелник Ниша Дарко Булатовић поводом туре
Трофеја УЕФА захвалио се банци на сарадњи.
– Драго ми је што је по други пут оригинални трофеј стигао у Ниш и посебно
ме радује што је Владимир Југовић после много година поново у нашем граду
и што ће са нама поделити своје искуство – рекао је Градоначелник.

Пријем бивших градоначелника
града
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић састао се данас у Градској кући са
девет бивших челних људи града, а потом се фотографисао са њима и
прошетао главном улицом.
Сусрет са бившим градоначелницима и председницима Скупштине града
Булатовић је образложио „најдубљим људским осећањима“.
„Састали смо се данас у знак захвалности и поштовања према људима,
времену и грађанима који су их на директан или индиректан начин
подржавали„, истакао је Булатовић.

Према Булатовићевим речима данашњи састанак је пример како би сви
требало да заједно радимо и да сви заједно водимо град у лепшу будућност.
„Моја обавеза као градоначелника је да сваког дана учим и сазнајем нешто
ново, а од људи који су били први људи града има шта да се чује и научи„,
казао је Булатовић.

ПОЧЕЛА ЗИМСКА СЕЗОНА НА
БАЗЕНИМА
Од данас свим љубитељима пливања доступни су затворени базени
Спортског центра Чаир. Радно време базена је од 12 до 18 часова, а цена
карте је непромењена – 200 динара. За организоване посете и децу цена
карте износи 100 динара.
Ове године изведени су радови на побољшању термо изолације, заштите од
УВ зрачења, клима коморе изнад рекреационог и дечијег базена, куглане,
сале за фитнес и борилачке спортове, замена косог стакленог портала и
сређивање челичне конструкције изнад олимпијског базена.
Радови на реконструкцији базена трајали су од маја до почетка септембра,
извођач радова је испоштовао рокове, те базени спремно дочекују посетиоце.

У-НИ пракса 2016
У холу Градске куће додељене су потврде за успешно обављену стручну
праксу.
У-НИ пракса 2016. је пројекат који су реализовали Град Ниш и Универзитет у
Нишу, а оперативно спровела Канцеларија за младе Града Ниша. Пројекат је

имао за циљ да младим људима обезбеди могућност стицања стручне
праксе, добијања потврде о обављеној пракси коју Универзитет у Нишу
признаје као ваннаставну активност и 3 додатна ЕСП бода, и препоруке од
стране ментора које могу послужити за боље позиционирање на тржишту
рада.
Уводну реч имао је Стеван Живковић, шеф Канцеларије за младе Града
Ниша, који је истако да је пракса покренута по други пут уз помоћ
Канцеларије за младе и Града Ниша. Пракса је трајала месец дана у јавном
сектору Града Ниша, а у будуће се очекује учешће још већег броја
институција него ове године када их је било 23. Ове године имали смо 116
места за практиканте, 53 пријава потенцијалних практиканата и 48
одабраних практиканата.
Завршну реч имао је градоначелник Града Ниша Дарко Булатовић, који
говори да је све ово успело захваљујући заједничкој иницијативи и раду
институција у Нишу.
48 студената примило је потврде о обављеној пракси које је уручио
градоначелник Дарко Булатовић.
Евалуација пројекта У-НИ пракса 2016. је показала да су студенти изузетно
задовољни овогодишњом праксом, а ментори из јавног сектора стручност и
добру вољу за увођење у посао младих колега.
Постоји идеја да се наредне године трајање праксе продужи, повећа број
понуђених позиција за практиканте, и да се потенцијално обезбеди пракса у
приваном сектору.

Ниш домаћин највећег тениског
турнира у Србији
У Нишу је отворен фјучерс турнир у тенису, који је ове године окупио више од

100 тенисера из 30 земаља. Након квалификација почињу борбе на главном
турниру, а победник такмичења знаће се након финалног меча у недељу.
Ниш опен је значајан за младе играче, који овде имају прилику да дођу до
важних бодова за АТП листу, а ако је судити по наградном фонду, овај турнир
је најквалитетнији фјучерс који се ове године организује у нашој земљи.

Традиционално такмичење у тенису већ шесту година помаже и град Ниш.
Градски већник ресорно задужен за спорт Бранислав Качар истакао је да се
на овај начин подржава развој тениса, али и промовише Ниш због
међународног караткера овог такмичења.

Наградни фонд турнира Ниш опен је 25000 долара. Мечеви се играју на
теренима Тениске академије Живковић на Бубњу.

Честитка
бајрама

поводом

Курбан-

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић честитао је данас свим верницима
исламске вероисповести Курбан-бајрам .
”Ово је празник који се међу исламским верницима доживљава као дан
радости и мира, дан када се посебно наглашава породична љубав ,али и
мирољубивост и заједништво са члановима шире заједнице ,са суседима и
пријатељима.Желим да поводом овог Курбан бајрама свим нашим драгим
суграђаним муслиманима,честитам овај празник са жељом да га проведу у
љубави ,слози и лепом расположењу.”
Курбан -Бајрам је исламски празник приношења жртве, и најзначајнији
исламски празник. Он увек пада два месеца и десет дана након рамазана.
На данашњи празник очеви и мајке богато дарују своју децу и најмлађу
родбину, а жене припремају богату трепезу за госте.
Муслимани Бајрам дочекују у својим домовима, а у зору одлазе у џамије на

сабах-намаз, чекају излазак сунца и клањају бајрам-намаз. Потом се честита.
Након тога, одлазе на гробља, након чега се враћају у своје домове где су
припреме за жртву Курбана по правилима шеријата.

Пријем за младе кикбоксере
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и већник за област спорта Бранислав
Качар примили су данас младе кикбоксере Данила Раткића, Стефана
Пауновића и Николу Лазаревића чланове кик бокс клуба „Ниш“ који су успели
да освоје медаље у финалу светског јуниорског првенства у Ирској.
Актуелни светски и европски јуниорски шампион до 67 килограма Данило
Раткић освојио је сребрну медаљу, а сребром се окитио и Шампион Европе до
75 килограма Стефан Пауновић Никола Лазаревић је у финалу до 57
килограма победио Купијај Матеужа из Пољске и постао светски јуниорски
шампион у овој категорији.
Градоначелник се захвалио младићима из овог клуба на успешном
представљању земље и града и пожелео им пуно успеха у по свему судећи
веома успешној спортској каријери.
Пријему у Градској кући присуствовали су и тренер репрезентације Србије и
Кик Бокс Клуба „Ниш“ Срђан Радуловић и председник клуба Оливер
Пауновић.

