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.

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

комуникацијске и информативне технологије, рекла је Њ.Е. Вера
Јовановскав Типко на конференцији за медије у Градској кући.

Трофеј УЕФА Лиге
стигао је у Ниш

шампиона

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

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

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.

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-

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.

