ЛЕОНИ ОТВОРИО ПОГОН У НИШУ
Компанија „Леони“ у Нишу, чији је погон данас пуштен у рад,
постао је највећи
послодавац у Србији који тренутно у нашој земљи запошљава 5
700 људи. У фабрици у
Нишу посао ће добити још 2 200 радника, изјавио је председник
Србије Александар
Вучић. Он је у свом обраћању истакао да ће Немачка вероватно у
току ове године постати
највећи инвеститор у Србији, што показује да су односи са овом
земљом, која има
најразвијенију економију у Европи, стабилни и пријатељски.
Немачки инвеститори, према
Вучићевим речима, запошљавају више од 35 000 људи у Србији.
Председник Србије је,
држећи први кабл који је направљен у фабрици Леони у Нишу,
рекао да је срећан што се,
после само пет месеци од полагања камена темељца за фабрику,
налази у фабрици која је
почела да ради.“ Ни сам се нисам надао да ће ова фабрика овако
брзо да буде завршена“,
рекао је Вучић и додао да ће „Леони“ већ до краја године
запослити 150, а до краја следеће
године, 1 500 људи у Нишу. Наводећи да ће Џонсон електрик
такође запослити нове
раднике, и уз подсећање да је потписан уговор са Цумтобелом,
председник је поручио да
ће Нишлије тек у 2018. години доживети прави бум: „ Радостан
сам, пре свега због
радника, дивних младих људи који траже будућност, вредно раде
и спремни су да се боре
за бољи живот својих породица“.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић подсетио је присутне како
су се одвијали
разговори са представницима Леонија и како је брзо,

захваљујући тадашњем премијеру, а
сада председнику државе, Александру Вучићу, реализована ова
инвестиција. Он се звалио
и председнику, министру привреде и руководству Леонија што су
омогућили да се,
отврањем нове фабрике, у Нишу запосле људи и поручио да је
локална самоуправа била и
јесте спремна да прати немачки темпо и начин рада.
Вредност инвестиције Леони у Ниошу је 22 милиона евра, а
фабрика ће запослити 2 200
људи. Прву фазу производње у новој фабрици Вучић је данас
таније, притиском на дугме,
пустио у рад. У фабрици на 22 000 квадратних метара
производиће се кабловски сетови за
аутомобиле марке BMW.
Свечаном обележавању почетка рада присуствовали су и министар
привреде Горан
Кнежевић, директор компаније Леони за Србију Клеменс Сакс,
извршни председник ове
компаније Ралф Маус, стални
Александар Јунг и председник

заменик

амбасадора

Немачке

Привредне коморе Србије Марко Чадеж.

Потисан уговор и постављен
камен темељац за изградњу
фабрике “Цумтобела” у Нишу
У присуству председника Србије Александра Вучића и
градоначелника Ниша Дарка Булатовића, министар привреде у
Влади Републике Србије Горан Кнежевић и представник
аустријске компаније Цумтобел потписали су уговор о изградњи

фабрике ове компаније у Нишу.
Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је веома
срећан што је потписан уговор са компанијом Цумтобел и што
таква инвестиција долази у Ниш.
“Посебно сам срећан да је уговор потписан и да идемо одмах на
полагање камента темељца. Оно што је врло важно је да ће први
производи угледати светлост дана у мају следеће године”,
рекао
је Вучић.
Реч је о инвестицији од 30,6 милиона евра у фабрику за
производњу ЛЕД расвете, која ће запослити 1.100 радника.
Субвенција владе износи осам милиона евра, казао је Вучић и
додао да су неистинити наводи који су се појавили у јавности
да ће влада давати 50.000 евра по запосленом.
У наредне две и по финансијске године, фабрика ће се градити
на локацији у јужној индустријској зони Ниша, а када буде
завршена покриваће површину од 40.000 квадратних метара.
Први производи, како је најављено, изаћи ће у финансијској
2018/19. године, а потпуни завршетак објекта очекује се у
периоду од две и по године.
Цумтобел група има 13 фабрика и продавница у скоро 90 земаља,
у којима запошљава 6.562 радника.
После протоколарног дела делегације су посетиле локацију где
ће бити изграђена фабрика, а председник Вучић заједно са
директором Цумтобела Улрихом Шумахером и градоначелником Ниша
Дарком Булатовићем положио камен темељац новог постројења.

Отварање
стартап
центра
доноси нова радна места и
задржава младе у Нишу
Отварање новог стартап центра у Нишу које је планирано за
септембар ове године обезбедиће услове за отварање нових
радних места и развој иновативног предузетништва у овом граду,
изјавио је Ненад Поповић, министар за иновације и технолошки
развој у Влади Републике Србије поводом данашњег објављивања
Јавног позива за коришћење услуга и повезивање у Центар за
иновативно предузетништво младих (Старт-ап центар) на
Електронском факултету у Нишу.
Министар Поповић је на конференцији за медије у Градској кући
истакао да ће се прве стартап компаније уселити у овај центар
у септембру и да ће њихов рад бити усмерен на извоз и на
домаће тржиште. „То су нова радна места, то је останак младих
талентованих људи у Нишу, али то је и наставак традиције овог
града као иновационог и технолошког центра“, поручио је он.
Поповић је истакао да Влада Републике Србије отварање овог
иновационог центра препознаје као велику шансу за запошљавање
младих, развој ИТ индустрије и дигиталне економије у овом
региону. “То видимо и као шансу да привреда Ниша и овог
региона поново постане високотехнолошка, способна да своје
производе извози у свет”, рекао је Поповић.
Он је изразио захвалност најзаслужнијима за овај пројекат,
председнику Србије Александру Вучићу и премијерки Ани Брнабић.
„Објављивање овог позива и отварање центра у септембру
представљају директан резултат посете председника Вучића Нишу
и његовог обећања да ће овај пројекат бити реализован, као и
резултат онога што је у свом експозеу истакла премијер Ана
Брнабић када је говорила о иновацијама и технолошком развоју“,
закључио је министар Поповић.

О значају отварања Стартап центра у Нишу на конференцији су
говорили и градоначелник Дарко Булатовић и проф. др Горан
Ђорђевић, помоћник градоначелника за област науке и напредне
технологије и професор на Електронском факултету у Нишу.

Пријем
за
учеснике
Међународног
студентског
фестивала фолклора
У Градској кући организован је пријем за учеснике 10.Међународног
студентског фестивала фолклора.
Учеснике фестивала поздравио је градоначелник Дарко Булатовић који је
гостима уручио статуе са ликом Цара Константина.
Ова традиционална манифестација у Ниш доводи велики број фолклораца из
других
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познанстава, стичу нове пријатеље и бар једном годишње друже се овде у
нашем граду.
Ове године ту су ансамбли из 10 држава: Аргентине, Порторика,
Колумбије, Кипра, Пољске, Румуније, Молдавије, Бугарске, Црне Горе и
Србије.
Концерти ће бити одржани у Нишу, али и Белој Паланци и Књажевцу. Ово
је прилика да Нишлије, али и љубитељи етно мелоса и игре у градовима у
околини уживају у богатом програму.
За многе од учесника, ово је и прилика да по први пут посете
Србију

и

упознају

Ниш

и

околину,

људе,

историју

инаше

чувене кулинарске специјалитете.

Студентски фестивал фолклора
10. Међународни студентски фестивал фолклора НИШ 2017, биће одржан од 16. до 20.
јула. Наступиће ансамбли из 10 држава: Аргентине, Порторика, Колумбије, Кипра,
Пољске, Румуније, Молдавије, Бугарске, Црне Горе и Србије.
Концерти ће бити одржани у Нишу, Белој Паланци и Књажевцу.На конференцији за
новинаре манифестацију су најавили директорка СКЦ-а Драгана Петковић и градска
већница ресорно задужена за културу Јелена Митровски. Ово је прилика да Нишлије,
али и љубитељи етно мелоса и игре у градовима у

околини уживају у богатом

програму.
Отварање је заказано за 16. јул у Нишу, где ће бити дефиле кроз Обреновићеву
улицу, а потом концерт у амфитеатру на Кеју. Завршни концерт је 20. јула на
платоу испред цркве Св. Цара Константина и Царице Теодоре у парку Светог Саве у
Нишу.

Изградња канализационе мреже
за фабрику „Леони“
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић заједно са државним секретаром у Министарству
привреде Драганом Стевановићем обишао је

радове на изградњи канализационе мреже

за ново постројење компаније „Леони“ у Нишу.
Ради

се

на

изградњи

канализационе

канализационе мреже атмосферских вода

мреже

употребљених

вода

и

изградњи

Укупна вредност пројекта је – 36.421.138,60 динара без ПДВ-а, од тог износа
Министарство привреде издваја 20.891.165,10 динара, а Град Ниш је Одлуком о
буџету за 2017. годину у Програму 15 обезбедио износ од 15.529.973,50 динара.
Износ од 7.284.227,72 динара на име ПДВ-а на цео износ, издвојен је такође
Одлуком о буџету града Ниша за 2017. годину у Програму 15.
На потезу код КПЗ-а до фабрике „Леони“ биће изграђена канализациона мрежа
употребљених вода у дужини од 444м и канализциона мрежа атмосферских вода у
дужини од 714,50м.
Рок за завршетак ових

радова је 1.септембар 2017. године.

Презентација пећине Баланица
У Сићеву је одржана презентација пећине Баланица којој је
присуствовао градоначелник Ниша Дарко Булатовић и чланови
градског већа.
У Баланици, пећини у Сићевачкој клисури, пре седам година
пронађен је фосил претка данашњег човека, за који су
лабораторије Универзитета у Бордоу и Квебеку, у канадском
Монтреалу, потврдиле да је стар пола милиона година.
Откриће су
објавили престижни научни часописи Еволуција
човека и Плус један. Мала Баланица је тако постала трећи по
старости археолошки локалитет у Европи, на којем су недавно
настављена истраживања међународног тима археолога.
Пре археолога овуда су прошли трагачи за златом, који су
уништили поједине доказе. Сада се убрзано истражују Мала и
Велика Баланица у којима је, осим вилице наших предака,
пронађено много животињских остатака и камених алатки из
палеолита.

За уређење локалитета, који је старији од Крапине у Хрватској
и Петралоне у Грчкој, стручњаци тврде, да не треба много пара.
Додатна предност је што је ово налазиште хоминида у парку
природе, на путу ка Бугарској, двадесетак километара од нишког
аеродрома.

Реконструкција фасада јавних
зграда у Нишу
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је са сарадницима
радове на реконструкцији фасада зграда „Народног музеја“ и
„Народне билблиотеке Стеван Сремац“ у Нишу.
Пројекат „Извођење радова на фасадама
зграда у Нишу“,
реализује се
средствима из буџета Владе Републике Србије,
кроз поступак јавне набавке радова обликоване у три партије.
Процењене вредности радова одређују се на на основу предмера
и предрачуна радова рађених од стране овлашћених пројектаната.
I партијом обухваћени су грађевински радови на фасадама на
нивоу инвестиционог одржавања и увожење декоративне расвте на
објектима:
1. Народно позориште у Нишу, Синђелићев трг бб.
2. Народни музеј у Нишу, Николе Пашића бр. 59
3. Народна библиотека „Стеван Сремац“ у Нишу, Боривоја
Гојковића 9
4. Нишки симфонијски оркестар, Генерала Милојка Лешјанина
16
5. Задужбина Милорада Васића у Нишу, ул. Обреновићевој бр.
38

Oтворени поступак јавне набавке за извођења радова на
фасадама зграда у Нишу за прву партију расписан 23.02.2017.
године.
Уговор са избраним понуђачем „Неимар пројект“ доо Београд,
склопњен 26.04.2017. године.
Уговор је потписан на 42.073.390,00 динара са урачунатим ПДВ.
До сада није било уплата изабраном понуђачу.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова
врши за
грађевинско-архитектонске и електро радове Дирекција за
изградњу града Ниша; Како се ради о објектима који су под
заштитом завода за заштиту споменика неопходан је надзор
Завода за заштиту споменика града Ниша.
Рок за извођење радова је 120 календарских дана од увођења у
посао извођача радова. Извођач радова на фасадама по Уговору
бр.353/2017-25 од 26.04.2017.године “Неимар пројект доо”
уведен је у посао 22.05.2017.године.
Обим грађевинских радова је на нивоу инвестиционог одржавања
гре се предвиђа:
–

Ради се на санирању фасадних површина, уклањању

деградираних, поткоружених делова и обнова фасадних површина
са поновним бојењем.
–
На објектима се врши и репарација столарије, замена
лимарије (олука и опшивки) где је то неопходно.
–
Поправка кровне конструкције и кровног покривача са
заменом дотрајалих елемената.
–
објекта.

Рестаураторско-конзерваторски радови над деловима

“Бронзани”одбојкаши
Градској кући

у

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је у Градској кући
одбојкаше Универзитетске репрезентације који су на европском
првенству у Пољској освојили бронзану медаљу.
“Ми смо с тим циљем и кренули да донесемо медаљу пошто момци
имају већ традицију пар година уназад доносе медаље са овог
такмичења, што се тиче такмичења ми смо направили сами себи
добру атмосферу, стигли смо до медаље оно што смо зацртали то
смо и урадили”, каже Милан Рашић, тренер.
Поред бронзе два нишка одбојкаша су са признањима за најбољег
примача и најбољег коректора ушла у идеалан тим првенства.
“Био сам изненађен, нисам веровао да ћу бити најбољи техничар
турнира, били смо трећи и онда смо мислили да ће финалисти
узети највише медаља”, каже Александар Пејчић, најбољи примач.
“Утисци су феноменални, остаје једино жао што нисмо успели да
освојимо златну медаљу, а мислим да смо могли, играли смо
полуфинале против домаћина Пољске који су имали подршку са
трибина”, каже Немања Опачић, коректор екипе.

УРУЧЕЊЕ ВАУЧЕРА У СКЛОПУ
ПРОЈЕКТА
„ДОБРА
ЕНЕРГИЈА
ПОКРЕЋЕ ДОБРА ДЕЛА“
Компанија ЛУКОИЛ СРБИЈА АД донирала је 500 хиљада динара
Установи за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
„Мара“ и Центру за породични смештај и усвојење. „Мара“ је од
ове компаније добила 300, а Центар 200 хиљада динара, које ће
искористити за набавку опреме, неопходне за рад. Директорима
ових установа ваучере је данас, у Градској кући у Нишу, у
присуству градоначелника уручио генерални директор компаније
ЛУКОИЛ у Србији Игор Семеничев. Донација је реализована у
склопу пројекта „Добра енергија покреће добра дела“, који је
компанија ЛУКОИЛ организовала уз подршку Града Ниша, у периоду
од 25. маја до 25. јуна на својих пет бензинских станица, и у
коме су учествовали грађани који су својим гласовима допринели
да се акција успешно реализује, а новац правилно расподели.
„Задовољни смо што смо учествовали у пројекту, а уједно и
учврстили сарадњу са Градом. Захвалан сам Граду Нишу и
грађанима који су показали велико интересовање да помогну.
Овакви пројекти важни су за социјално-друштвени живот.
Настављамо са акцијом у складу са нашим могућностима и увек
ћемо излазити у сусрет грађанима“, рекао је генерални директор
ЛУКОИЛ Србија Игор Семеничев.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић захвалио се руководству
ЛУКОИЛ Србија и грађанима који су учествовали у акцији.
„Акцији се прикључило око 7 000 грађана, што је велики број.
Ове установе значајне су за наш град. Компанија ЛУКОИЛ и
претходних година давала је свој допринос и показивала да је

друштвено-одговорна. Надам се да ће тако бити и у наредном
периоду“, истакао је градоначелник Дарко Булатовић.
Директор „Маре“ Милош Ранђеловић и директорка Центра за
породични смештај и усвојење Виолета Благојевић, захвалили су
руководству Града Ниша и компаније ЛУКОИЛ Србија АД на помоћи
и истакли да им све ово много значи.
„Хвала Граду Нишу што се сетио установе која нија градска него
републичка. Имамо 680 деце и 450 хранитељских породица.
Република брине о свима њима, али нам је сваки динар
добродошао. Ова средства искористићемо за инасталирање
„паметне табле“ у нашој сали, али и за климу која нам је
неопходна како би услови рада били квалитетнији“, поручила је
директорка Центра за породични смештај и усвојење Виолета
Благојевић.
Директор „Маре“ Милош Ранђеловић верује да ће оваквих акција
бити још више. „Новац ћемо искористити за уређење неких
просторија и куповину кревета“, рекао је овом приликом.

