ОБЕЗБЕЂЕНА
СРЕДСТВА
ЗА
РЕКОНСТРУКЦИЈУ
СПОМЕН
КОМПЛЕКСА НА БУБЊУ
Спомен комплекс Бубањ биће реконструисан у току 2017. године.
Средства у износу од 19,8 милиона динара Заводу за заштиту
споменика културе Ниш обезбедило је Министарствао за рад,
социјална и борачка питања. Према речима градоначелника Ниша
Дарка Булатовића овај пројекат од изузетног је значаја за Град
Ниш јер ће се по први пут након десетак година радити
комплетно сређивање спомен комплекса на Бубњу. „Граду је јако
стало да се мења слика о Нишу и уређење културно-историјских
споменика управо је прилика да покажемо колико је важно да се
споменици који сведоче о историјској прошлости града и људи
који су живели на овим просторима, презентују туристима на
најбољи могући начин“, рекао је градоначелник. „Ниш је добио и
пројекат уређења Летње позорнице у Тврђави, радиће се и
пројекат стављања у функцију комплекса Ровче, а убрзано се
раде и други пројекти будући да нас очекује конкурисање код
надлежних министарстава за средства. Трудимо се да надокнадимо
пропуштено и да Ниш учинимо достојним центром овог дела Србије
у сваком погледу.“ Директорка Завода за заштиту споменика
културе Ниш Елена Васић Петровић рекла је да ће у наредних
неколико дана бити спроведена уобичајена процедура око тендера
и избора извођача радова. „Радови ће почети у првој поливини
2017. И биће завршени до средине године. Обухватиће
конзерваторско-рестаураторске радове на „песницама“ и „зиду“,
уређење приступне стазе и платоа, израду декоративне и
функционалне расвете и увођење видео-надзора“, рекла је Васић
Петровић.
Иначе, Спомен парк Бубањ представља спомен комплекс, саграђен
у сећање на стрељане грађане Ниша и јужне Србије у Другом
светском рату. Спомен парк Бубањ је, као аутентично место
масовног фашистичког терора, стављен под заштиту државе у мају

1973 године. Марта 1979. године одлуком Скупштине Србије
спомен парк Бубањ проглашен је културним добром од изузетног
значаја. На Бубњу је убијено око 10.000 логораша и затвореника
Специјалне полиције и казненог завода. У овој фабрици смрти
стрељане су, група за групом родољуба са југа Србије. Читав
терен Бубња испресецан је рововима у којима су закопаване
стрељане жртве. Пред повлачење Немаца су заробљени Италијани
откопавали ровове и палили лешеве, како би се уништио сваки
траг учињеног зверства. Стратиште је 1950. првобитно обележено
спомен-пирамидом, а нови, монументални споменик, рад вајара
Ивана Саболића, откривен је 14. октобра 1963. године, на Дан
ослобођења Ниша. Комплекс је парковски уређен, меморијална
стаза је дуга око пола километра, а рељеф у мермеру величине
23×2,5 m састоји се од пет композиција које симболизују
„машину за убијање“, вешање и стрељање, бунт народа,
капитулацију освајача и победу, и трима бетонским обелисцима
који симболизују уздигнуте руке са стиснутим песницама. Свака
од три песнице је различите величине и оне представљају симбол
мушке, женске и дечје руке које пркосе непријатељу због тога
што су стрељане и читаве породице. У близини се налази и летња
позорница. Од 2004. године у оквиру комплекса је и капела
саграђена од стакла и метала, рад архитекте Александра
Буђевца.
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Овогодишњи, други по реду Форум напредних технологија,
надмашио је прошлогодишњи, оцењено је на радном састанку
организатора овог скупа.
Према речима градоначелника Ниша Дарка Булатовића, Форум
напредује и Град ће и наредне године бити генерални покровитељ
Форума напредних технологија. Он је оценио да је данашњи
састанак заправо почетак припрема за наредни форум и да су
потенцијали Ниша у области информационих технологија далеко
већи у односу на све оно што се у овом моменту у нашем граду у
овој области ради. Градоначелник је похвалио радни тим који је
реализовао овогодишњи форум и истакао да Ниш лагано враћа
епитет „Града електронике“ који је некада имао, односно да је
циљ ка коме стремимо сви ми да Ниш буде „Град напредних
технологија“. Наш највећи потенцијал су људи, Универзитет,
професори и студенти. Сви заједно морамо да радимо и
промовишемо потенцијале којима располажемо, поручио је
градоначелник.
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДРУГОГ ФОРУМА НАПРЕДНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПОТПИСНИК
ИНИЦИЈАТИВЕ ДА 18.МАЈ БУДЕ
ДАН СЕЋАЊА НА УБИЈЕНЕ ЖЕНЕ-

ЖРТВЕ НАСИЉА
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић потписао је данас
иницијативу за проглашење 18.Маја- Даном сећања на убијене
жене жртве насиља.
Према речима градоначелника Ниша сви заједно, удружени, морамо
да охрабримо и оснажимо што више жена да пријаве насиље јер
насиље у породици није само питање породице, већ читавог
друштва. Верујем да ће и доношење новог Закона о спречавању
насиља у породици итекако помоћи, јер насиље над женама у
породици не погађа само директну жртву.
„Нама

као

локалној

самоуправи

важно

је

да

живот

буде

квалитетнији и за жене и за мушкарце, јер све што је добро за
једне, добро је и за друге. Чињеница је да жене, иако је
законом дефинисано да су равноправне са мушкарцима, то нису.
Ми морамо да више бринемо о равноправности полова јер се са
већим степеном равноправности постиже и квалитетнији живот,
тј. друштво. Такође, настојаћемо да на различите начине
делујемо на свест људи о насиљу над женама и уопште родној
равноправности, мултисекторски смо се већ умрежили, донели смо
и усвојили више докумената који се овом проблематиком баве,
али допринос борби против насиља над женама мора да да
целокупна јавност“, поручио је градоначелник Булатовић.
Иначе, иницијативу за проглешење 18.Маја- Даном сећања на
убијене жене жртве насиља, покренули су у Нишу Комисија за
родну равноправност и једнаке могућности СГ Ниша и Женска
одборничка мрежа.

СТОХИЉАДИТИ ПУТНИК ДОЧЕКАН НА
НИШКОМ АЕРОДРОМУ
Нишки аеродром, на коме је за годину дана уведено 9 редовних
линија, дочекао је данас стохиљадитог путника. У питању је
Миљана Тодоровић која је на нишки аеродром допутовала линијом
из Ајндховена. Њој је градоначелник Ниша Дарко Булатовић, у
знак сећања на овај тренутак, значајан за аеродром Константин
Велики и Град Ниш, уручио томбак са ликом цара Константина.
„Аеродром Константин Велики представља нову развојну шансу не
само за град Ниш, већ и за туризам у Србији генерално.
Стохиљадити путник је историјски рекорд за нишки аеродром и
очекујемо да до краја ове године цифра достигне и 120 000 “,
рекао је овом приликом градоначелник. Он је додао да нас чека
период реконструкције нишког аеродрома. „Надамо се да ће
радови почети до краја ове године. Очекује нас реконструкција
аеродромске зграде, односно адаптација и доградња постојећег
путничког терминала аеродрома. Јако нам је драгоцена помоћ
Републике односно Владе Србије која, заједно са нама, чини све
што је могуће не би ли нишки аеродром функционисао на најбољи
могући начин.“ Према градоначелниковим речима у наредном
периоду очекује нас проширење капацитета аеродрома, што
конкретно значи истовремену опслугу два авиона, тј.380 путника
у доласку и 380 путника у одласку.
Иначе, аеродром „Константин Велики“ бележи константан пораст
броја путника у односу на 2014. Наиме, укупан број путника на
нишком аеродрому током 2014. године износио је 1 335.
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Радови на трећој фази Поповачког колектора, од пружног прелаза
ка аутопуту, биће завршени наредне недеље. Радове је обишао
градоначелник Ниша Дарко Булатовић са сарадницима. „Изградњом
овог колектора, корисницима у деловима индустријске зоне око
аеродрома „Константин Велики“ и Нишекспреса, као и у Чамурлији
и Поповцу, где су у току радови на изградњи секундарне
канализационе мреже, биће омогућено прикључење на
канализацију“, каже градоначелник Булатовић. Он је додао да ће
читав посао бити комплетиран завршетком мреже до будућег
постројења за прераду отпадних вода. Трећа фаза изградње
Поповачког колектора започета је пре три-четири недеље и
планирано је да радови буду завршени до краја године. Ипак,
како кажу у менаџменту ЈКП Наисус, сав посао биће окончан
знатно раније.
Иначе, вредност радова је 10 милиона динара, а новац је
обезбеђен из буџета Града Ниша. Завршетком радова у трећој
фази, Град Ниш приближава се крајњем циљу-коначном решавању
проблема канализационе мреже.
Радове су поред градоначелника обишли и председник општине
Црвени Крст Мирослав Милутиновић, на чијој се територији
налази Поповац, као и директор водовода Дејан Андрејевић.

ПОСЛЕ
45
ГОДИНА
МЕШТАНИ
ФРУШКОГОРСКЕ ДОБИЈАЈУ АСФАЛТ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и председник Градске
општине Пантелеј Братимир Васиљевић са сарадницима обишли су
данас радове на изградњи Фрушкогорске улице.
Према речима мештана ове улице, на асфалт чекају 45 година.
Бранислава Ђорђевић, некадашња радница Нитекса, која живи у
Фрушкогорској, каже да су мештани ове улице сами регулисали
водоводну и канализациону мрежу, телефонску линију, годинама
су газили блато и да је уређење њихове улице значајно јер ће
се напокон решити њихови вишедеценијски проблеми.
Градоначелник Ниша рекао је да циљ овог градског руководства
да се подједнако сређују и центар и ободни делови града. „Град
и Министарство привреде за изградњу коловоза и атмосферске
канализације издвојили су 7,9 милиона динара, у односу 50:50.
До сада је урађена канализациона мрежа а у току је израда
коловозне конструкције. Надам се да ће у наредних десетак дана
Фрушкогорска улица у Пантелеју имати потпуно нови изглед на
задовољство грађана“, поручио је градоначелник.

Обележен
Међународни
борбе
против
насиља
женама

дан
над

Међународни дан борбе против насиља над женама обележава се
данас, а председница Координационог тела за родну
равноправност Зорана Михајловић изјавила је да је поносна што
се Србија укључила у кампању “16 дана активизма у борби против

насиља над женама” и апеловала на све да пријављују насилнике.
У Нишу је овај дан обележен акцијом у центру града у
организацији Града Ниша и „Сигурне куће“ где су штићенице ове
установе и активисткиње за заштиту права жена истакле пароле о
томе колико је
неприхватљиво било какво насиље
против
нежнијег пола.
Акцији се прикључила и градска већница задужена за социјална
питања Тијана Ђорђевић Илић,која је заједно са активисткињама
делила пригодне промотивне материјале пролазницима о значају
сузбијања породичног и других видова насиља над женама.
Међународни дан борбе против насиља над женама, обележава се у
знак сећања на сестре Мирабал из Доминиканске републике, које
је брутално убио диктатор Рафаел Трухиљо 1960. године.

САОПШТЕЊЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА НИША
ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА
БОРБЕ
ПРОТИВ
НАСИЉА
НАД
ЖЕНАМА
„Насиље над женама велики је проблем у читавој држави и није
довољно да се овом проблематиком бавимо само док траје кампања
„16 дана активизма у борби против насиља над женама“. Потребан
је континуиран рад, стална едукација друштва, мењање културних
образаца понашања и укључивање различитих друштвених система,
у циљу откривања, заустављања и превенирања ове појаве.
Ми не можемо да живимо у ситуацији где се насиље дешава у
сваком другом домаћинству, као што се претпоставља. Морамо да
охрабримо и оснажимо што више жена да пријаве насиље јер
насиље у породици није само питање унутрашњег уређења породице
и породичних односа већ друштва у целини. Верујем да ће и
доношење новог Закона о спречавању насиља у породици итекако

помоћи, јер насиље над женама у породици не погађа само
директну жртву.
Нама као локалној самоуправи важно је да живот буде
квалитетнији и за жене и за мушкарце, јер све што је добро за
једне, добро је и за друге. Настојаћемо да на различите начине
делујемо на свест људи о овој појави, мултисекторски смо се
већ умрежили, али допринос борби против насиља над женама мора
да да целокупна јавност“.

У
ТОКУ
РЕКОНСТРУКЦИЈА
ТОПЛИЧИНЕ УЛИЦЕ
Једна од најважнијих саобраћајних веза у ужем центру града и
истовремено јако проблематична улица због чијег су се лошег
стања и отежаног саобраћаја возачи често жалили, Толичина
улица код Правног и Економског факултета, биће потпуно
реконструисана до средине јануара. У току су радови на
санацији коловоза, ивичњака и тротоара који се финансирају
средствима Града Ниша из Програма уређивања грађевинског
земљишта за 2016. годину. Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и
члан Градског већа задужен за планирање и изградњу Милош
Милошевић обишли су радове како би се уверили да ли се све
одвија онако како је планирано. Према речима градоначелника,
Град је издвојио 11 934 732 динара за ове радове. Он је додао
да је комплетна реконструкција ове улице у сагласности са
плановима јавно-комуналних предузећа. „ Постоји потпуна
синхронизација и дат је налог предузећима да се придржавају
упутстава јер нећемо толерисати да се завршене улице одмах
копају због евентуалних активности ЈКП. Ми немамо толико новца
да бисмо се разбацивали и ово што се сада ради треба да нам
служи дуги низ година“, поручио је градоначелник.

44.
скупштина
Сталне
конференције
градова
и
општина (СКГО)
Сходно традицији, осим највиших представника градова и
општина, на заседању Скупштине СКГО учествовали су и други
домаћи високи званичници, представници Владе Србије и ресорних
министарстава, републички посланици, представници дипломатског
кора, владиних и невладиних организација и институција,
међународних донаторских организација, као и асоцијација
локалних власти из других земаља са којима СКГО има
успостављену сарадњу.
Највеће годишње окупљање градоначелника и председника општина
и овога пута ила је прилика да се током једног дана размотре
најважније теме у области локалне самоуправе. У уводном делу
Скупштине, учесницима се обратито представник града Београда
у својству града-домаћина, високи представници Владе Србије,
Делегације Европске уније и земаља донатора Краљевине Шведске
и Швајцарске Конфедерације. Такође, своје учешће у уводном
делу Скупштине и обраћању учесницима најавила је и Гудрун
Мослер – Торнстром, председница Конгреса локалних и
регионалних власти Савета Европе. У завршници уводног дела,
председник СКГО и градоначелник Ниша Дарко Булатовић поднео је
извештај о кључним активностима у периоду између две
скупштине.
Главна питања која су се разматрала на Скупштини су: Програм
економских реформи за период 2017-2019. године, услови за
привлачење инвестиција и унапређење локалног економског
развоја, као и нова законска решења о локалној самоуправи.
Очекује се да ће конструктиван дијалог учесника Скупштине
допринети дефинисању праваца и приоритета деловања СКГО у
наредном периоду. Скупштина је разматрала и одлучивала о
питањима од значаја за рад СКГО као институције.
У оквиру радног дела Скупштине разматрани су предлози
докумената и одлука важних за рад и функционисање СКГО.

