Ускоро модерни спортски терени
у рововима Тврђаве
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је са сарадницима спортске
терене у рововима нишке тврђаве који су у фази реконструкције.
Циљ Града Ниша је да оживи напуштене и оронуле терене у Ровчету, који су
некада Нишлијама служили за рекреацију, а који су више од деценије, у јако
лошем стању.
Прва фаза обухвата кошаркашке терене са трибинама и свлачионицама,
друга се односи на сређивање одбојкашких терена, док трећа обухвата
фудбалски терен и атлетску стазу.
Реализацијом овог пројекта били би обезбеђени нови терени за рекреацију,
припремне и такмичарске активности, за школу одбојке, рукомета, кошарке,
гимнастике и атлетике.
Вредност радова је око 50 милиона динара који су обезбеђени делом из
буџета града,а делом донацијама.

Кампања о безбедности деце у
саобраћају
Агенција за безбедност саобраћаја већ шесту годину спроводи кампању
намењену већој безбедности деце у саобраћају.
Циљ кампање коју спроводи Агенција за безбедност саобраћаја јесте
повећање безбедности деце у саобраћају.
Представници Агенције за безбедност саобраћаја су организовали састанак
са локалним члановима савета и том приликом потписан je уговор о сарадњи

са Високом техничком школом струковних студија из Ниша.
За децу из Ниша у Луткарском позоришту организоване се и две представе
где je главни лик” Пажљивко” уз презентациjу примене правила у
саобраћају.

Делегациja
бугарских
парламентараца у посети Нишу
Бугарска делегација предвођена Димитpoм Главчевим, председником
Народне скупштине Бугарске боравила је данас у Градској кући у Нишу где је
одржан састанак са градоначелником Ниша Дарком Булатовићем.
Током састанка било је речи о унапређењу сарадње са нама блиском
суседном земљом ,а затим је одржана заједничка конференција за новинаре.
Посебно je истакнут убрзани раст у туризму,где се стално бележи пораст
брoja бугарских туриста.
У понедељак 30.и уторак 31.октобра боравиће у Београду, где ће се између
осталог састати са Александрм Вучићем, председником Србије и
представницима Владе Србије.

Од 31.октобра крећу летови и до
Стокхолма
Гpадоначелник Ниша Дарко Булатовић и руководство нишког аеродрома
Константин велики, најавили су данас на конференцији за новинаре у

Градској кући летове ка новој дестинацији.
Највећи нискотарифни авио-превозник Рајанаер ће од 31. октобра увести још
једну дестинацију из Ниша и то до Стокхолма (аеродром Скавста) до које ће
за сада летети до краја зимске сезоне односно до 24. марта наредне године.
У овом тренутку број путника у 2017. години је већ негде око 270 000, па је
реално очекивати да током децембра из Ниша полети и рекордни триста
хиљадити путник ка дестинацијама у Европи.
Захваљујући ангажовању Владе Републике Србије и Града Ниша наредне
године биће инсталиран и АЛС систем за земаљско навођење авиона
приликом слетања, а почеће и израдња новог торња.
Практично од следеће године аеродром у Нишу биће самoодрживо предузеће
и субвенције града биће сведене на минимум, речено је на конференцији за
новинаре.
Авиони Рајанера летеће сваког уторка и суботе, а цена карте по цени већ од
19,99 евра се већ сада може резервисати на сајту Рајанер-а. Први авион из
Ниша пут Стокхолма полетеће 31.октобра у 20:10, док је слетање предвиђено
за 22:55.
Из Стокхолма авион ће полетати у 17 сати, а у Ниш слетати у 19:45.
Подсетимо да Рајанер из Ниша лети тренутно ка 4 дестинације широм Европе
и то ка Братислави, Берлину, Диселдорфу и Милану.

ЈА ОСТАЈЕМ У СРБИЈИ-ПОРУКА
МЛАДИХ ИЗ НИША
„Ја кажем-остајем у Србији!“, порука је младих из Ниша који су учествовали
на данашњој конференцији, одржаној у Официрском дому. Конференцију је
организовао Град Ниш, посредством Канцеларије за младе која је саставни
део Службе за послове градоначелника. У Официрском дому који је био мали
да прими све заинтересоване младе из нишких школа, али и госте из
неколико градова Србије поздравили су члан Градског већа за омладину и
спорт Бранислав Качар и организатори овог скупа, а конференцију је отворио
председник Скупштине града Раде Рајковић. Почасна председница „Карић

фондације“, Миланка Карић присуствовала је конференцији на тему Ја
остајем у Србији и њој је овом приликом уручена посебна захвалница будући
да ова фондација подржава останак младих у земљи кроз неколико модела
стипендирања. Циљ ове конференције, како се могло чути од једног од
организатора је да млади Ниша пошаљу јасну и недвосмислену поруку својим
вршњацима из Србије, да желе да остану овде.

ПРИЈЕМ
ЗА
РУКОВОДСТВО
ОДБОЈКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и члан Градског већа Бранислав
Качар приредили су вечерас у Градској кући пријем за делегацију
Одбојкашког савеза Србије у којој су били председник ОСС Зоран Гајић,
приви потпредседник ОСС Иван Миљковић, председник ОС Нишавског округа
Љубодраг Бркић и секретар ОСНО Милован Стојадиновић.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић истакао је да је Ниш град спорта и да
као градско руководство настоје да пруже максималну подршку развоју
спорта. Такође је нагласио да је одбојка јако популаран спорт у Нишу и да ће
радити, не само на њеној даљој популаризацији, већ и на обезбеђивању
услова за постизање врхунских резултата.
Председник Одбојкашког савеза Србије захвалио се руководству града на
пријему и спремности да и даље подржавају одбојкашки спорт у граду . Он је
изјавио да је посебно импресиониран тиме колико је нишко руководство
свесно да одбојка у овом делу Србије има велику перспективу и обећао да ће
и они као савез помоћи тиме што ће прихватити пружену руку челника Ниша
како би заједнички постигли боље резултате нишких клубова. Он је овом
приликом и најавио да ће поштанска штедионица бити генерални спонзор
одбојкашке лиге. Пре посете Градској кући, Зоран Гајић и Иван Миљковић су
у малој сали хале Чаир представницима 30 клубова из Нишавског округа
уручили микаса лопте.

70 година рада УНИЦЕФ у
бившој Југославији и Републици
Србији
Поводом вредног jубилеja изложба фотографија „УНИЦЕФ: 70 година у
Србији” отворена je данас у Нишу на Тргу краља Милана.
Изложбу су отворили Mишел Сен Ло, директор УНИЦЕФ-а у Србији и Дарко
Булатовић, градоначелник Ниша.
Претходно je у Градскоj куци градоначелник Ниша примио директора ове у
светским оквирима признате хуманитарне организациje.
“Не само што је ово важна година којом обележавамо наш рад за децу у
протеклих 70 година, већ је и подсетник снажне сарадње између УНИЦЕФ-а и
Србије.
Снажна партнерства са Владом, цивилним друштвом, приватним и јавним
сектором и грађанима Србије омогужила је наш рад могућим. Наша визија
будућности је свет у ком наш рад више није потребан, свет у ком је свако
дете здраво, сигурно, образовано и заштићено, и где свако дете може
максимално искористити своје потенцијале. То је најсигурнији пут ка бољој
будућности за све нас”, кажу о овој светској организацији.

ГРАД
НИШ
ПРЕДСТАВИО
ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ДЕЛЕГАЦИЈИ

АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ МЕРИЛЕНД
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић са сарадницима састао се са
министром заштите животне средине Гораном Триваном и привреднополитичком делегацијом државе Мериленд из САД-а којима је презентовано
неколико пројеката из области заштите животне средине-депонија Келеш и
постројење за пречишћавање отпадних вода. Градоначелник се нада да ће
након ове пријатељске посете доћи до успостављања конкретне сарадње
двају земаља.
Заменик државног секретара Мериленда Луис Борунда истакао је да је јако
задовољан посетом Србији и пројекте из Ниша оценио јако интересантним.
Он је нагласио да ће они свакако допринети привредном развоју Ниша. Оно
што се дешава на пољу економског развоја овде у граду је паралелно са
приоритетима на којима ми као држава Мериленд инсистирамо у нашем
раду, а то су заштита животне средине, инфраструктура, образовање и
инфраструктура која доприноси бољем привредном развоју.
Министар Триван је нагласио да Србија великим корацима корача ка заштити
животне средине, стекли су се услови за то, овде има прилично знања али
нам недостаје новац и део технологије. Он је истакао да је зато потребно
потражити финансијску помоћ да би се инвестирало у заштиту животне
средине и да нема области која не дотиче животну средину. Захвалио је
делегацији из Мериленда што је довела и представнике 15 компанија из
области заштите животне средине са којима се интензивно разговара о
успостављању сарадње, у областима отпадних вода и ремедијације
земљишта. Такође, захвалио је држави Мериленд на донацији система за
ефикасну и модерну, али и брзу анализу квалитета земљишта који је Србији
преко потребан. Он је наглаасио да ће ова сарадња бити дугорочна и да ће
дати резултате.

ПРИЈЕМ ЗА УЧЕСНИКЕ ТЕЛСИКСА
У ГРАДСКОЈ КУЋИ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је у Градској кући учеснике
13.Међународне научне конференције ТЕЛСИКС. Према његовим речима
ТЕЛСИКС представља водећи научни скуп у југоисточној и средњој Европи у
области телекомуникација. Он је истакао да му је велико задовољство што
ова конференција већ 24 године траје и окупља велики број еминентних
стручњака из земље и иностранства што недвосмислено говори о томе
колики је њен значај и квалитет. Он је истакао да је Ниш познат као град
електронике и да је, када је реч о младим кадровима из ове области,
изузетан потенцијал.
Председавајући конференције проф.др Братислав Миловановић истакао је да
конференција не би могла да буде овако успешна и да траје дуги низ година
да Град Ниш није био партнер и пружао подршку. Он је нагласио да је
Телсикс данас лидер или водећа конференција и да су се у њен рад
укључили научници и експерти из области телекомуникација из више од 30
земаља. Традиционално су ту радови из земаља које у овој области имају
велику научну репутацију, као што су САД, Немачка, Енглеска, Француска,
Италија и друге земље. Много тога што се овде чуло, имплементирано је у
пракси, закључио је Миловановић.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ПОСЕТИО
ГРАД НИШ
Руководство Града Ниша разговарало је данас за заштитником грађана
Зораном Пашалићем о стању људских права и начинима за унапређење
остваривања права грађана на територији Града Ниша. Према речима
заменика градопначелника проф.др Милоша Банђура Град Ниш разликује се
од других градова у Србији по томе што градоначелник са својим

сарадницима сваког понедељка разговара са грађанима Ниша о проблемима
које имају, како са ЈКП и ЈП, тако и о њиховим личним проблемима који су
често егзистенцијалне природе. До сада је, према речима заменика Банђура
градоначелник разговарао са више од 1000 Нишлија и Нишлијки и многи
проблеми које су му они изложили су решени. Зоран Пашалић, заштитник
грађана Републике Србије захвалио се рукповодству града на досадашњој
сарадњи и стакао да Ниш у многим областима предњачи у односу на друге
градове у Србији, па и у односу на главни град. Он је истакао Ниш предњачи
у решавању социјалних питања која се тичу ОСИ, односу према старијима,
инклузији мањинских група, а да су проблеми на које се грађани најчешће
жале имовинске природе и спорост администрације у решавању многих
питања. Локална заштитница грађана Сања Стојанчић истакла је да се
грађани жале на проблем обједињене наплате, ЈКП Наисус и јавне
извршитеље. Према њеним речима од почетка године у Нишу је било укупно
620 предмета.

