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 привредноекономски потенцијали овог дела Србије.

Програм
сарадње
науке
и
привреде
представљен
привредницима Нишког региона
Нови
програм
донација
за
подршку
иновативним
научноистраживачким пројектима у Србији представљен је данас
привредницима и представницима научноистраживачке заједнице на
скупу у Градској кући у Нишу , у сарадњи са Регионалном
развојном агенцијом Југ и Регионалном привредном комором.
Присутнима се, у име градоначелника Ниша Дарка Булатовића,
оратио саветник Драгослав Павловић.
Програм сарадње науке и привреде спроводи Фонд за иновациону
делатност, а финансирају га Европска унија, у износу од 2,4
милиона евра, и Република Србија, у износу од 1 милион евра.
Осмишљен је уз техничку помоћ Светске банке, такође из

средстава Европске уније.
У оквиру овог програма, Фонд обезбеђује бесповратна средства у
износу до 300 000 евра по пројекту, а у наредних месец дана,
тим Фонда представиће га у Београду, Крагујевцу, Чачку, Новом
Саду и Новом Пазару.
За средства могу конкурисати конзорцијуми од највише пет
чланова састављени од најмање једног приватног малог, микро
или средњег предузећа основаног у Србији, са годишњима
приходом од најмање 200 000 евра, и једне јавне
научноистраживачке организације, такође регистроване у Србији.
Програм сарадње науке и привреде један је од стубова на којима
почива свеобухватно и доследно залагање Фонда за иновациону
делатност, његових партнера и Европске уније за јачање сектора
иновација као једног од камена темељаца домаће привреде
засноване на знању.
Поред овог програма, Фонд од марта 2016. године спроводи и
пилот програм за трансфер технологије Програм ТТФ, који
финансира ЕУ, такође са циљем да се омогући преусмеравање
знања из јавних академских научноистраживачких организација ка
потребама приватног сектора повезивањем истраживача са
привредницима. У оквиру овог програма, Фонд је почетком јуна
2016. потписао уговор о сарадњи са Универзитетом у Нишу.
Фонд за иновациону делатност Републике Србије од 2011. године
активно унапређује везе између науке, технологије и привреде и
доприноси развоју иновативног предузетништва.
Делегација Европске уније подржава рад Фонда од његовог
оснивања. У периоду 2011-2016. Фонд је у оквиру Пројекта
подршке иновацијама у Србији, финансираном средствима ЕУ у
вредности од 8,4 милиона, доделио финансијску подршку за више
од 50 проналазака развијених у младим и технолошки зрелим
домаћим приватним предузећима.
Подршка ЕУ се наставља кроз додатна средства у износу од 4,9
милиона евра намењених спровођењу Програма сарадње науке и
привреде, раду Канцеларије за трансфер технологије у оквиру
Програма ТТФ и изради Стратегије научног и технолошког развоја
Републике Србије 2016-2020.
Програм је отворен за пријаве, које се могу слати на:
https://www.innovationfund.rs/CGS
Детаљне информације о критеријумима подобности, финансирању и
роковима
налазе
се
на
:
www.inоvacionifond.rs/program-saradnje-nauke-privrede

НИС помаже развој локалних
заједница у оквиру програма „
Заједници заједно“
Компанија НИС расписала је јавни конкурс „Заједници заједно“
који траје до 31. маја, а чији је главни циљ подршка
пројектима локалних заједница у којима компанија послује.
Споразуми којe je НИС ове године потписао са Београдом, Новим
Садом, Чачком, Нишом, Панчевом, Зрењанином, Кикиндом, Кањижом,
Србобраном, Житиштем и Новим Бечејом омогућавају непрофитним
установама и институцијама са ових територија да конкуришу са
пројектима из области спорта, културе, науке и заштите животне
средине.
За подршку пројектима НИС је издвојио више од 110 милиона
динара, а о њиховом избору одлучиваће комисија, коју чине
представници НИС-а, локалних самоуправа, као и угледне
личности из локалних заједница.
НИС већ осму годину заредом помаже градове и општине широм
Србије кроз програм „Заједници заједно“, а до сада је у развој
локалних заједница, уложено 800 милиона динара и подржано око
760 пројеката. На овај начин НИС учвршћује партнерске односе
са локалном заједницом и потврђује да ни у време сложених
услова за пословање не одустаје од друштвене одговорности као
свог стратешког опредељења.
Сви услови и пропозиције јавног конкурса могу се наћи на
сајту www.zajednicizajedno.nis.eu.

Град
донирао
неопходне
апарате Дому здравља
У Центру за превентивне здравствене услуге, Дома здравља данас
је званично обављена примпопредаја медицинских апарата које је
Град Ниш донирао Дому Здравља. У питању су ултразвучни апарат
за потребе Службе за здравствену заштиту жена и тимпанометар
,апарат за потребе дијагностике слуха ,који ће користити
Служба за специјалистичко-консултативне делатности одељења за
оториноларингологију. Градоначелник Ниша проф. др Зоран
Перишић најавио је нову помоћ за Дом здравља кроз обнову
возног парка који није обнављан више од 20 година, па се
ускоро очекује да нова возила добије служба за кућну негу ове
установе. Директор Дома здравља др Милорад Јеркан захвалио се
граду на овим веома важним донацијама, јер се ради о апаратима
неопходним за правилан рад служби за здравствену заштиту жена
и оториноларингологије. Нишки Дом здравља највећа је установа
овог типа на Балкану са преко 6000 пацијената дневно и
установа у којој не постоје листе чекања за дијагностиче
методе,већ се сви прегледи заказују унутар 30 дана.

Новогодишњи
пакетићи
за
малишане у родитељској кући
У просторијама Националног удружења родитеља деце оболеле од
рака НУРДОР уручени су новогодишњи пакетићи малишанима који
бораве у родитељској кући.
Пакетиће је малишанима уручио градоначелник Ниша проф.др Зоран
Перишић.

На иницијативу Националног удружења родитеља деце оболеле од
рака, НУРДОР – Подружница Ниш, град Ниш је, на период од десет
година, уступио на привремено коришћење простор од 277м2 у
улици Византијски булевар 12, за потребе Родитељске куће,
током којег ће сносити све комуналне трошкове, као и трошкове
закупа простора.
Циљ овог пројекта је унапређење квалитета лечења и живота
деце оболеле од рака и подршка њиховим породицама. Неизвесност
око природе болести, предстојећих дијагностичких и болних
процедура, дужине боравка у болници, начина лечења и његових
компликација, ствара додатни страх код детета и његових
родитеља.
Доказано је да породице које се брже и боље прилагоде чињеници
да им дете има малигну болест, могу лакше да се боре с њом и
да деца у таквим породицама имају мање компликација у току
лечења и да је самим тим излечење вероватно у већем проценту.

Пријем за привреднике
У Градској кући приређен је новогодишњи пријем за привреднике.
Свакако да је привреда једна од кључних сфера интересовања
јавности ,јер је самим развојем ове друштвене области условљен
и развој Града,нови инвестициони аранжмани и што је посебно
важно ,смањење стопе незапослености.
Инвестиције су незаобилазна тема сваког окупљања привредника.
Градоначелник ниша проф.др Зоран Перишић рекао је да „сада
инвеститори на једном месту, на бржи и једноставнији начин
добијају информације и решавају своје захтеве. Рокови за
издавање потребних докумената за реализацију инвестиције,
уколико је поднета документација комплетна, у одговарајућим
институцијама Града Ниша су од 3-7 дана И на ову чињеницу смо
веома поносни.
За нас је посебно интересантно како привредници , искусни у
свом послу,али И
практично оријентисани , виде начине за
повећања економског раста
финансијског сектора, бољим

коришћењем постојећих ресурса и новим инвестицијама“ рекао је
градоначелник.

Нови ребаланс буџета
Новим ребалансом градски буџет за ову годину биће увећан за
5%, на 12, 5 милијарди динара.
Ово увећање је неопходно због подизања кредита за
рефинансирање старих обавеза, али и повећања основног капитала
Горици и Топлани.
Према речима градоначелника Ниша проф.др Зорана Перишића
„Градска топлана“ ће добити 200 милиона како би измирила што
већи део дуга према „Југоросгасу“, док ће „Горица“ добити
новац због „урушеног пословања“.
Поред „Горице“ и „Топлане“ ребалансом ће од спортских клубова
једино још додатна средства добити Ватерполо клуб „Наис“ и то
због тога што наредних дана почиње да се такмичи у Јадранској
лиги,рекао је градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић.
Измена има на још неким позицијама, а посебно су значајна у
делу социјалних давања, као и у делу плаћања услуга јавним
предузећима.
Како је рекао градоначелник после седнице већа година има 12
месеци, али с обзиром на то да су из буџета била неопходна
плаћања у знатно већој мери због заосталих дуговања, онда је
година много дужа.
“Да бисмо могли да наставимо плаћање услуга јавним
предузећима, пре свега према Топлани, морали смо да урадимо
овакав ребаланс” ,рекао је градоначелник.

Јавна расправа о медијским
садржајима РТС-а
У Скупштини Града одржана је јавна расправа
на
тему
медијских садржаја РТС-а, уз учешће директора ове медијске
куће Драгана Бујошевића И уредника програма.
Расправи је присуствовао И градоначелник Ниша проф.др Зоран
Перишић.
“Од медијских јавних сервиса тражи да уважава захтеве јавности
и за своје деловање одговара управо тој јавности, са општим
циљем који се састоји у остваривању људских права и слобода,
размени идеја и мишљења, неговању вредности демократског
друштва,
као И
толеранције и разумевања.
Очување и изражавање културног идентитета српског народа и
националних мањина, такође је прецизирано законским решењима,
а обавезно је и да се националним мањинама обезбеди да могу да
прате одређене програмске целине и на свом матерњем језику и
писму.
Формиране дугогодисње навике код просецног гледаоца на основу
вецине истразивања говоре да се у погледу информативних
емисија највише гледају програми јавних медијских
сервиса”,рекао је градоначелник Ниша И истакао да смо нажалост
у последње време сведоци пласирања непримерених медијских
садржаја у етар од стране приватних телевизија ,где се по
сваку цену
емитовањем неквалитетних И понекад вулгарних
садржаја подиже гледаност,тако да је утолико И важност ове
расправе већа ,јер директно грађани могу да се укључе у
креирање одређених медијских садржаја који се емитују на
програмима јавног сервиса ,што наравно није случај када су у
питању приватни медији.

“Форум напредних технологија
– потенцијали града Ниша”, 1.
октобар 2015
Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој Града Ниша, у
партнерству са Регионалном привредном комором Ниш, Електронским
факултетом Универзитета у Нишу, Националном службом за запошљавање –
филијала Ниш, и Кластером напредних технологија НиЦАТ, под
покровитељством Телекома Србија, организује први форум посвећен напредним
технологијама. Манифестација под називом „Форум напредних технологија –
потенцијали града Ниша“ представљена је јавности на конференцији за
новинаре у Градској кући.
„Форум има за циљ да представи Ниш као град напредних технологија. То је
прилика да се, у циљу економског развоја, окупе носиоци активности, али и
да се помогне процесу учења и стварању нових услова за напредак“, истакао
је градски већник Михајло Здравковић, председник Радног тима за
организацију форума.
Повезивање образовних институција са производним фирмама у сектору
напредних технологија, стварање услова за успостављање ланаца снабдевача
великих компанија присутних у локалној заједници и сектора МСП-а кроз
директне контакте, као и професионална оријентација и презентација
могућности образовања у сфери електронике, машинства и ИТ-а – само су
неки од циљева овог форума.
Декан Електронског факултета проф. др Драган Јанковић поручио је свим
младима да постоји могућност остваривања снова и овде, а да им
предстојећи форум може бити степеница ка стварању нових могућности.
„Потенцијал региона треба надограђивати између осталог и улагањем у знање
радника о напредним технологијама“, рекао је председник Регионалне
привредне коморе Ниш др Драган Костић.
Форум напредних технологија употпуниће и пратеће манифестације. Једна од
њих је сајам запожљавања и стручне оријентације који организује нишка
филијала Националне службе за запошљавање.
Менаџер Кластера напредних технологија НиЦАТ Горан Младеновић поручио је
младима да Форум напредних технологија приказује Ниш као град нових
могућности и добро место за напредовање и усавршавање. Младеновић је
позвао представнике свих фирми из области напредних технологија да се
представе на форуму и повежу са будућим партнерима.
Форум напредних технологија одржаће се 13. и 14. октобра у холу
Електронског факултета, уз учешће више од 20 институција и више десетина
излагача.

