ОТВОРЕНА АПОТЕКА У ГОРЊОЈ
ТОПОНИЦИ
Од данас је отворена апотека у оквиру здравствене станице „Горња
Топоница“. Отварању је присуствовао и градоначелник Ниша Дарко
Булатовић који је овом приликом захвалио савету грађана овог села на
помоћи, пруженој надлежним институцијама да се простор у оквиру
здравствене станице преуреди и стави у функцију. Ово можда није велика
инвестиција али је свакако значајна, првенствено за грађане Горње Топонице
и 16 околних села која гравитирају ка Горњој Топоници. На овај начин биће
унапређен квалитет пружене здравствене услуге јер ће становници нишких и
алексиначких села моћи на, бржи и ефикаснији начин, да дођу до неопходне
терапије и лекова, рекао је градоначелник Ниша. Иначе, иницијатива за
отварање апотеке потекла је од градоначелника Ниша, а адаптацију
простора подржали су мештани села Горња Топоница, бесплатним
извођењем радова, а општина Црвени Крст обезбедила је потребан
материјал. Дом здравља Ниш и ЗУ Апотетека Ниш међусобно су се
договорили о коришћењеу пословног простора.

ПОМОЋ У ОЧУВАЊУ КУЛТУРНОГ
НАСЛЕЂА
Председник Скупштине Града Ниша Раде Рајковић, састао се данас са
председником Асоцијације европских градова културе (AVEC) и замеником
градоначелника француског града Арла – Кристијаном Мурисаром.
Овај сусрет, према речима председника Рајковића, континуитет је
вишегодишње сарадње Ниша и Арла и добра је прилика за размену искустава
у домену очувања и презентације културног и историјског наслеђа. Овој теми
у Нишу ће се приступати са великом пажњом, имајући у виду потенцијал
општег економског развоја. То се пре свега односи на бољу туристичку

понуду све већем броју страних посетилаца, који у Нишу доста тога могу да
виде и сазнају о историји и култури овог краја.
При том, садашње градско руководство ће нарочито инсистирати да на томе
раде најбољи професионалци у установама културе, чији континуитет у раду
неће зависити од периодичних промена локалне власти, закључио је
Рајковић.
Иначе, мрежа A.V.E.C (Alliance de Villes Européennes de Culture) је формирана
1997. године као Европска мрежа историјских градова и округа са
заједничким циљем успостављања европског региона заснованог на
поштовању културе кроз материјално и нематеријално културно наслеђе,
које представља идентитет градова и региона.

Други
Форум
напредних
технологија-Потенцијали Града
Ниш
Град Ниш, у партнерству са Регионалном привредном комором Ниш,
Електронским факултетом Универзитета у Нишу, Националном службом за
запошљавање-Филијала Ниш и Кластером напредних технологија Ni CAT
организује 15. и 16. новембра, у реновираном простору Официрског дома,
други Форум напредних технологија.
Према речима градоначелника Ниша Дарка Булатовића циљ форума је
презентација привредних, научно-образовних и институционалних
потенцијала Града Ниша у области напредних технологија.
На реализацији овогодишњег форума ради тим од 25 представника града,
градских институција, привреде, образовања и науке, као и невладин
сектор.На дводневном форуму и ове године ће бити организовани стручни
панели, изложба привредних, научно-образовних и институционалних
потенцијала града, специјализовани сајам запошљавања и професионалне
оријентације, изложба „Ниш-град електронике кроз време“, као и низ других

пратећих активности из области напредних технологија.
Градоначелник је на данашњој конференцији за новинаре у Градској кући,
позвао домаће компаније из света електронике, машинства, ИКТ-а, да
презентују своје производе и сегменте рада, образовне институције да
покажу шта је то што нас чини конкурентним на тржишту у сфери
образовања, када су напредне технологије у питању.

ПРИЈЕМ
ЗА
АМБАСАДОРА
ПОЉСКЕ У СРБИЈИ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић састао се данас у Градској кући са
Његовом екселенцијом амбасадором Републике Пољске у Србији Томашом
Негођишем. На пријему је разговарано о сарадњи у области привреде,
културе и образовања. Градоначелник и амбасадор сложили су се да је
неопходно обновити везе између српског и пољског народа који су у
прошлости имали изузетну сарадњу, а договорено је да се у наредном
периоду организује и привредно-економски форум на коме би учествовали
заинтересовани инвеститори из Пољске. Идеја је да им се представе
потенцијали југоисточне Србије како би се предузели конкретнији кораци на
успостављању привредно-економске сарадње. Пољски амбасадор најавио је и
интензивирање сарадње на културном плану, али и на пољу образовања у
циљу повезивања Универзитета у Нишу са универзитетима у Пољској.

Пријем

за

младу

нишку

тенисерку
Градски већник ресорно задужен за спорт Бранислав Качар примио је данас
у Градској кући Теодору Ристић младу нишку тенисерку која је недавно у
Будимпешти освојила међународни турнир до 18.година.Већник Качар
честитао је Теодори на освојеној титули и истакао да Град у складу са својим
могућностима жели да пружи подршку свим младим и талентованим
спортистима који на прави начин репрезентују Град Ниш.
Теодора је чланица нишке Тениске академије Живковић која је изнедрила
пуно талентованих такмичара и која традиционално у Ниш доводи веома
квалитетне тенисере у оквиру међународних Фјучерс турнира.У знак
захвалности за постигнути резултат већник Качар уручио је Теодори Ристић
златник са ликом Цара Константина.

Представљање Нацрта закона о
ДНК регистру
У седишту МУП-а у Нишу одржана је јавна расправа о Нацрту закона о
националном ДНК регистру.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић поздравио је форензичке стручњаке и
представнике МУП-а и истакао значај стварања националног регистра ДНК ,
како би се што ефикасније расветлили случајеви у којима је пресудна улога
коришћења ДНК методе .
Расправа ће трајати до 10. новембра, а од стручне јавности се очекују
сугестије.
Коришћење ДНК методе у проналажењу извршилаца кривичних дела
присутно је у свету скоро 30. година.

СЕМИНАР ЗА ОДБОРНИКЕ
Град Ниш домаћин је дводневног семинара намењеног новим одборницима
локалних скупштина градова и општина из целе Србије. Семинар, који се
данас и сутра у одржава Официрском дому, организују Програм за развој
Уједињених нација (UNDP), Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC)
и Народна скупштина РС.
Председник Скупштине града Ниша мр Раде Рајковић је у поздравном
обраћању, уз речи добродошлице, изразио задовољство чињеницом да је
управо наш град домаћин оваквог скупа. Подсетио је да су сви органи
власти у граду конституисани у законском року, а да су стална радна тела
формирана тако да оражавају одборнички састав градског парламента.
Говорећи о ефикасности и транспарентности рада овог скупштинског сазива,
председник је нагласио да предстоје активности у вези са успостављањем
електронске управе, унапређење комуникације електронским путем, као и
увођење електронског пријављивања и гласања, што ће допринети
ефикасности у раду нишких одборника. Такође, пракса добрих односа са
јавношћу, са медијима и грађанима, биће настављена и унапређена, чиме ће
рад нишког парламента бити транспарентан, а грађани правовремено и
тачно информисани о свему.
Председник Скупштине града Ниша мр Раде Рајковић истакао је да овај
семинар представља стручну подршку представницима локалних
парламената и додатну мотивисаност да константно унапређују систем у
коме раде.

Градоначелник Ниша обишао

топлану Криви вир
Градоначелник Ниша обишао топлану Криви вир
Приликом данашњег обиласка топлане Криви вир, градоначелник Ниша
Дарко Булатовић истакао је да је стање у топлани задовољавајуће и да је
смањен број грађана који се, искључиво због појединачних кварова, јављају
кол центру Градске топлане. Он је нагласио да није задовољан почетком
грејне сезоне јер је било доста проблема, али да је сада стање ипак добро, и
да су у минулом периоду ангажовани сви ресурси и капацитети Града не би
ли систем могао да функционише онако како треба. Градоначелник је
нагласио да је брига о грађанима приоритет и да ће тако и бити у периоду
који је пред нама. Трудићемо се да ову грејну сезону испратимо без
проблема, поручио је градоначелник и додао да је, и поред хаварије на
топлани Југ, ремонт завршен успешно тако да је и ова топлана 17.октобра
почела да ради и снабдева грађане топлотном енергијом. Градоначелник
Ниша посебно је истакао да повећања фиксног дела цене грејања, што је у
надлежности локалне самоуправе, неће бити и поред тога што је у неколико
наврата топлана упутила такве захтеве ка Градском већу и градоначелнику.
Када је реч о варијабилном делу, будући да он зависи од цене гаса, топлана
ће морати да прати рачуне снабдевача овим енергентом, рекао је
градоначелник Булатовић.

Од данас летови и до Милана
Још једна нова авио линија Рајанера успостављена је од данас и то на
релацији Ниш-Милан Бергамо.Путници из Ниша убудуће ће моћи да лете
уторком и суботом до централног дела италијанске покрајине Ломбардије и
да евентуално преко овог веома фреквентног аеродрома наставе даље ка
европским дестинацијама.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић дочекао је посаду авиона из Милана и
најавио улагања града у инфраструктуру нишке ваздушне луке и обнову
аеродромске зграде.Пут Милана из Ниша кренуло је 140 путника . За

понедељак је најављен и долазак карго лета из Турске и слетање до сада
највеће летелице на нишки аеродром у питању је Ербас 330 Туркиш
ерлајнса.

