“Рајан ер“ полетео из Ниша
Дочекан воденим топовима, први авион ирске нискобуџетне
компаније Рajанeр слетео је на аеродром „Константин Велики”.
Капетан летелице био је пилот Владимир Милићевић, Србин, који
већ скоро две деценије пилотира авионима ове ирске авио
компаније.
„Из Лондона су ме послали специјално за овај лет, не могу да
верујем да сам овде, ово је лепота“, рекао је пилот Милићевић.
„Ми као град дајемо максималну подршку развоју аеродрома и то
ћемо учинити и кроз планове, програме и буџет за наредну
годину.“ рекао је градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
Рајанер је за партнера у Србији изабрао баш Ниш и аеродром
Константин Велики. За сада су задовољни сарадњом, јер су први
летови из Ниша попуњени сто, а из Берлина 80 одсто.
Ускоро ће ова компанија летети из Ниша и ка Милану, Дизелдорфу
и Братислави чиме ће број недељних летова са нишке ваздушне
луке бити укупно 18.
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У Градској кући у Нишу одржан је пријем за пољопривреднике
који су ове године добили подстицајна средства из градског
буџета.
155 пољопривредника добило је укупно 25 милиона динара за
унапређење пољопривредне производње.
Четвртина буџета припала је пчеларима, што је највише у
Србији, у односу на све локалне самоуправе.
Овим је успешно окончан овогодишњи Конкурс по Програму за
доделу подстицајних средстава Управе за пољопривреду и развој
села Града Ниша.
Присутне је поздравио градоначелник Ниша Дарко Булатовић који

је лично уручио уговоре пољопривредницима из неколико
различитих области.
Уговоре су свечано преузели Милан Станојевић, произвођач из
Лалинца,Соња Дикић, повртар из Сечанице и Владан Крстић, воћар
из Лалинца
У претходној години Град Ниш је, преко Управе за
пољопривреду и развој села а у склопу реализације Програма
развоја воћарства, највећи акценат ставио управо на ову грану
пољопривреде – воћарство,док је ове године Управа посебну
пажњу посветила развоју пчеларства.

Почетак нове школске године
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић са члaном Градског већа
ресорно задуженог за образовање Бојаном Крстићем, поводом
почетка школске године обишли су основне школе у Нишу и
околини и то: Иво Андрић, Његош, Учитељ Таса, као и у Основну
школу Лела Поповић у селу Палиграце која је у фази реновирања.
Ове године око 2.900 ђака првака у Нишу кренуло је у школу.
Готово свака школа организовала је тим поводом приредбу, а они
који први пут сели у школске клупе добили су и поклоне које је
град оезедио. Први септембар је и прилика да поразговарамо
о актуелним проблемима са директорима, наставницима и
родитељима у школама, рекао је Градоначелник Ниша Дарко
Булатовић
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Поводом оележавања 1. септемра – Дана младих Града Ниша,
Канцеларија за младе Града Ниша позива све заинтересоване у
четвртак, 1. септемра 2016. године у периоду од 12 до 14 сати
у Ореновићевој улици, на платоу ТПЦ Калча.
Млади се могу информисати путем штандова различитих
организација, неформалних група и институција које раде са
младима и за младе, као чинилаца омладинске политике у Граду.
Сви заинтересовани могу доити корисне информације о
различитим могућностима, ојављеним конкурсима, различитим
едукацијама, прикупити рошуре, флајере из оласти омладинске
политике, превенције полно преносивих олести, олести
зависности, психолошког саветовања и др.
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У Дирекцији за јавни
саобраћај одржан је састанак
представника Града,Дирекције и
превозника,који обављају
делатност превоза путника у градском саобраћају.
Првог септембра почиње зимски ред вожње и у том смислу све је
спремно за почетак овог у саобраћајном смислу оптерећенијег
дела календарске године , када ученици полазе у школу.
Како је најавио ресорни већник Игор Војиновић грађани ће моћи
преко градских општина и месних заједница да поднесу предлоге
у вези са трасама и терминима
градског саобраћаја у циљу
његовог побољшања и подизања квалитета услуге.
“Позивамо грађане да изнесу своје примедбе у наредних месец
дана како би од првог октобра превоз могао да се одвија пуним
капацитетом,мада ће и Град и Дирекција за јавни превоз бити
отворени за све сугестије грађана и у периоду после тога.“
„Грађани који су до сада долазили на пријем у Градској кући

имали су примедбе техничке природе које су углавном оправдане
и на које ће Дирекција одговорити позитивно у складу са својим
овлашћењима.
Град је успео да издвајања за градски превоз драстично смањи
са неких 600 милиона на 30 милона динара, а позитивна ствар је
и то да Дирекција за јавни превоз сада нема дуговања према
превозницима и да ово предузеће сада послује стабилно“ рекао
је Војиновић.
Из Дирекција за јавни градски превоз упућен је позив свим
ученицима који нису заменили старе легитимације за превоз да
то учине што пре .

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ
Поводом реаговања у медијима у вези са наводно недовољном
финансијском подршком Ватерполо клубу „Наис“, Град Ниш издаје
следеће:
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ
За Ватерполо клуб „Наис“ Град Ниш је у 2016. години определио
6.819.000,00 динара (1.019.000,00 од Комисије за спорт на
Конкурсу и 5.800.000,00 на име стимулативних средстава од
Градоначелника, што чини укупну суму од 6.819.000,00 динара).
Ако направимо компарацију са претходне две године, Ватерполо
клуб „Наис“ је у току 2014. године добио 6.699.000,00 динара,
а у 2015. години 5.453.000,00 динара. Очито је да је за клуб у
2016. години издвојена највећа сума, имајући у виду све три
последње године. Од укупно опредељене суме за 2016. годину, а
то је 6.819.000,00 динара, Град је до сада исплатио
3.708.000,00 динара, значи више од половине укупне суме, што
је за већину других клубова недостижан сан.

Гледајући структуру буџетских средстава, очито је да огроман
део потиче од стимулативних средстава, а само незнатни део од
Комисије за спорт, што указује
да је Град итекако уважио
интересе клуба.
Очекујемо од свих релевантних друштвено одговорних субјеката у
области спорта да покажу елементарно разумевање да Град има
много неизмирених обавеза према других спортским клубовима и
да није циљ да се подржи само један спортски клуб, већ да се
пружи потребна помоћ и другим спортским удружењима кроз које
наши млади суграђани стичу здраве амбиције, такмичарски дух и
промовишу најздравије вредности које проистичу из захтевног
рада у разноврсним спортским дисциплинама.
Град ће подржати спортске клубове у финансијском и сваком
другом смислу, у оквиру могућег, односно у размерама које
дозвољава обим средстава у буџету.
Политика давања обећања без покрића неће бити политика овог
градског руководства, без обзира на покушај вршења притиска на
Град, на крајње некоректан начин.
Дакле, подржавамо спорт и младе спортисте, а не појединачне
клубове са амбицијом да буду у повлашћеном положају у односу
на друге.

ОБАВЕШТЕЊЕ 30. АВГУСТ 2016
У сусрет Дану младих Града Ниша, Канцеларија за младе Града
Ниша спроводи различите активности. У уторак 30. августа,
планиране су активности у сарадњи са Психолошким
саветовалиштем за студенте и Удружењем грађана за развој
социјалне и оразовне инклузије „Другачији заједно“.
У уторак, 30. августа 2016. године у Ореновићевој улици на
платоу испред Калче, код Теленора, у периоду од 12 до 15 сати,

реализује активност волонтера Психолошког саветовалишта за
студенте, кроз активност „Подели осмех“, такође радиће
психолошке тестове, делиће пропагандни материјал и информисати
младе о менталном здрављу.
Циљ ових заједничкких активности је представљање значаја и
могућности Психолошког саветовалишта за студенте и учинити га
приступачнијим младима.
18:00, У Насеровој улици  (Бивша кафана Липов лад) –
Удружење за децу и младе са интелектуалним сметњама „Другачији
заједно“ у сарадњи са Канцеларијом за младе Града Ниша позива
суграђане да уду гости у социјалном клуу “Колачић кафе“.
Гости ће ити у прилици да проају кафу и акин колач и друже
се са радно ангажованим младим осоама са интелектуалним
сметњама. Не постоји ценовник већ гости остављају колико су у
могућности.
Удружење „Другачији заједно“ већ неколико година напорно ради
на промовисању социјалне инклузије и труде се да укажу на то
да млади са Дауновим синдромом и осталим интелектуалним
сметњама јесу део наше стварности
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Градоначелник Ниша Дарко Булатовић рекао је на данашњој прес
конференцији да неће бити спроведена у дело идеја о креирању
базе података у којој би били евидентирани грађани којима град
дугује новац на основу утужења ,али који истовремено имају
неизмирене обавезе према граду,јер је ова идеје оцењена као
супротна законским одредбама од стране Повереника за
информације од јавног значаја Родољуба Шабића.Повереник је у
саопштењу истакао
да се независно од мотива, Град мора
уздржати од реализације ове идеје.
У суштини идеја је била да се обједињавањем базе података

помогне и грађанима и граду,јер би се међусобне обавезе лакше
измириле постизањем одређеног договора без додатних судских и
трошкова извршења,што би допринело уштеди средстава и
града,али и грађана.
Већ је раније речено да само на судске и трошкове извршења
одлазе позамашне суме новца ,које би биле добродошле за обнову
градске инфраструктуре или изградњу вртића.
“Поједини медији овај предлог су пренели као тобоже креирање
некаквих
„црних листа“,које нису поменуте ни у једном
сегменту мог излагања .Овакве базе већ постоје у јавно
комуналним предузећима и правобранилаштву и не представљају
никакву новост.Идеја је била да се помогне и грађанима и
градском буџету смањењем непотребних
трошкова ,“ рекао је
градоначелник.
Без обзира што је овај предлог о формирању својеврсног савета
за медијацију између грађана и града имао јасне
и добре
намере да се процес поједностави на заједничку добробит,он
неће бити даље имплементиран због процене повереништва да није
у складу са законом.

НИС у локалну заједницу улаже
више од 110 милиона динара
Београд, 23. aвгуст, 2016. године
Како би допринела развоју и унапређењу квалитета живота
локалне заједнице у којој послује, компанија НИС ће ове године
у оквиру корпоративног програма „Заједници заједно“ подржати
укупно 106 пројеката у градовима и општинaма широм Србије.
НИС, упркос тешкој ситуацији на светском нафтном тржишту, није
смањио улагања у локалну заједницу и за пројекте је издвојио
исти износ као и претходне године – укупно 110,5 милиона
динара за реализацију пројеката на територији градова и

општина у којима компанија остварује своју делатност. То су
Београд, Нови Сад, Ниш, Чачак, Панчево, Зрењанин, Кикинда,
Нови Бечеј, Житиште, Кањижа и Србобран. На овај начин
компанијa потврђује друштвену одговорност као своје стратешко
опредељење, а пројекте ће реализовати институције, удружења
грађана, спортска и струковна удружења која су изабрана на
јавном конкурсу НИС-а.
Ове године је на јавни конкурс пристигао 971 пројекат, а
одлуку о томе који ће од њих бити подржани донела је комисија
састављена од представника НИС-а, представника локалних
самоуправа, као и угледних личности из тих заједница, као
независних чланова. Приликом одабира пројеката, жири је водио
рачуна о равноправној подршци пројектима из пет области важних
за дугорочни и одрживи развој, као и за подизање квалитета
живота у локалној заједници: спорт, култура, наука, заштита
животне средине и помоћ социјално угроженим групама.
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http://zajednicizajedno.nis.eu , као и на сајтовима локалних
заједница, а рок за реализацију пројеката је 31. март 2017.
године.
Додатна информација:
Програм “Заједници заједно” осмишљен је са циљем унапређења
квалитета живота и развоја локалних заједница у којима НИС
послује. Свесна да успех није потпун док се не подели са
окружењем, компанија већ осму годину заредом успешно реализује
и подржава друштвено одговорне пројекте, а до сада је кроз
овај програм уложено готово 800 милиона динара и подржано
више од 760 пројеката.

ПРОТИВГРАДНА ОДБРАНА ПОЈАЧАНА
НОВИМ РАКЕТАМА
Девет функционалних лансирних станица, које у оквиру система
противградне одбране штите територију Града Ниша, од данас
располажу са још 50 нових ракета дугог домета.
Управа за пољопривреду и развој села је и ове године извршила
набавку пројектила, за које је из буџета Града Ниша издвојено
1.830 хиљада динара. Ракете су већ додељене Републичком
хидрометеоролошком заводу – Радарском центру Ниш и данас су
распоређене на терену.
”Станице које врше одбрану од града сада располажу са по 17
пројектила. Укупан број ракета које Ниш има је 153, од чега је
16 кратког а остале дугог домета. У овом тренутку, не постоји
ни један град или општина у Србији која има већи број
пројектила по лансирном месту, а ја се искрено надам да ћемо
их неискоришћене пренети у следећу сезону. Када су градоносне
падавине у питању, временске прилике су ове године релативно
стабилне, али у случају погоршања, са садашњим бројем ракета
се може адекватно деловати у смислу спреачвања ове елементарне
непогоде. Задатак нам је да заштитимо територију читавог Ниша
– имовину наших грађана и на градском и на сеоском подручју,
али као и увек, посебно апелујем на пољопривреднике да
осигурају своје засаде јер је то најбољи начин да управљају
рицима од елементарних непогода”- изјавио је Саша Стоиљковић,
начелник Управе за пољопривреду и развој села.

