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Градоначелник Дарко Булатовић изјавио је данас да је Влада
Србије усвојила одлуку о проглашењу линија у јавном интересу
у ваздушном саобраћају, на основу које ће се од 1. јула ове,
па до 30. јуна 2023. године успоставити авио линије ка 12
градова у западној Европи.
Два пута недељно летеће се ка Нирнбергу, Хановеру, Франкфурту,
Карлсруеу и Фридрисхафену у Немачкој, Гетеборгу у Шведској,
Болоњи и Риму у Италији, Салцбургу у Аустрији, Будимпешти и
Љубљани. Три пута недељно, летеће се из Ниша и ка Тивту, али
само у време летње сезоне, односно од маја до октобра.
”Ово је потврда да је Ниш међу приротетима државе. Ово је
резултат готово свакодневних контаката са Председником
Александром Вучићем и са Председницом Владе. Ово је резултат
небројено много разговора и састанака и са потпредседницом
Владе, министарком Зораном Михајловић, и њеним тимом, и зато
са поносом могу да кажем да Ниш званично постаје регионални
центар ваздушног саобраћаја”, рекао је Градоначелник Ниша
Булатовић.
Он је нагласио да ће привреда у коју држава и град улажу овим
добити нови подстицај, инвеститори ће лакше долазити у Ниш, а
привредници са овог подручја до својих партнера, купаца и на
крају до тржишта у западној Европи.
”Наравно, ово је важно и за развој туризма, и свакако за нашу
дијаспору, јер су се линије и дефинисале по томе где постоји
потреба, али не постоји довољна комерцијална оправданост за
њихово покретање, без помоћи државе”, нагласио је
Градоначелник Ниша и поручио да се овим ставља тачку и на све
приче и злонамерне коментаре о затварању и гашењу аеродрома.
”Као што смо и договорили са министарком Михајловић, седиште

предузећа ‘Аеродроми Србије’ биће у Нишу, са ових нових 25
летова недељно, уз већ постојеће. Све ово, грађанима Ниша и
југоистока Србије јасно показује да су супротне тврдње биле
крајње злонамерне, нетачне и усмерене против развоја не само
аеродрома”, рекао је на конференцији за новинаре градоначелник
Булатовић.

ДОДЕЉЕНЕ СПОМЕНИЦЕ БИВШИМ И
САДАШЊИМ ПРИПАДНИЦИМА 63.
ПАДОБРАНСКЕ БРИГАДЕ
Славна 63. падобранска херојска бригада постала је симбол
отпора НАТО агресији и не само њој. Где год и кад год је било
тешко ту су били падобранци из 63. падобранске бригаде. Мало
земаља може да се похвали таквим јунацима и таквом јединицом.
Непрекинута традиција 63. је нешто што се у војсци познаје,
веома цени и нешто на шта је читав српски народ веома поносан
– изјавио је министар одбране Александар Вулин на уручењу
војних споменица припадницима некадашње 63. падобранске
бригаде поводом 20 година одбране од НАТО агресије на СР
Југославију.
На свечаности, одржаној у нишком Дому Војске, војне споменице
породицама погинулих припадника 63. падобранске бригаде уручио
је министар одбране Александар Вулин, а премештеним
припадницима те бригаде начелник Генералштаба Војске Србије
генерал-потпуковник
Милан
Мојсиловић.
Пензионисаним
припадницима бригаде војно признање уручио је заменик
команданта Здружене оперативне команде генерал-мајор Илија
Тодоров, а припадницима 63. падобранског батаљона признање је
уручио командант Специјалне бригаде бригадни генерал Мирослав

Талијан.
Истичући да је Србија поносна на сваког свог официра и
војника, министар Вулин је рекао да „сви који су учествовали у
одбрани од НАТО агресије заслужују нашу пажњу и поштовање. Они
који су убијени у НАТО агресији заслужују да их се сећамо и да
њихове породице знају да је држава ту и да брине о сваком од
њих“.
”Србија се поноси сваким војником, сваким официром, сваким
полицајцем, свима онима који су одбранили и очували земљу.
Уосталом, ко може да каже где престаје народ, а где почиње
војска. Били смо једно и остаћемо једно. Зато смо слободни” –
поручио је министар Вулин.
Kомандант Специјалне бригаде Копнене војске бригадни генерал
Мирослав Талијан посебно је истакао отпор нашег народа и успех
борбених операција наше Војске, а нарочито њених елитних
састава – 72. специјалне и 63. падобранске бригаде.
Заменик

команданта

Здружене
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командант 63. падобранске бригаде генерал-мајор Илија Тодоров
рекао је да је војна споменица коју су добили припадници 63.
падобранске бригаде још један доказ да се о њима мисли.
Посебно је битно, нагласио је генерал Тодоров, да се погинули
припадници јединице не забораве, као ни њихове породице и они
који су били рањени.
Свечаности у нишком Дому Војске присуствовали су и државни
секретар Александар Живковић,, Градоначелник Ниша Дарко
Булатовић и Епископ нишке епархије Владика Арсеније.

ПРИЈЕМ ЗА АМБАСАДОРА БЕЛГИЈЕ
Градоначелник Дарко Булатовић разговарао је данас са
амбасадором Краљевине Белгије у Србији, његовом екселенцијом

Адамом Куном, о могућностима за унапређење сарадње у свим
областима од културе, језика, образовања па до привреде.
”О свим овим темама имамо готово једнако мишљење, а то је да
потенцијале за напредак
треба искористити”, рекао је
Градоначелник Булатовић, након састанка.
Амбасадор Кун је рекао да је у Нишу први пут и да је овај град
веома занимљив за инвеститоре из његове земље. Он је поручио
да на том пољу треба радити и даље, а да је први корак већ
учињен током фебруарског самита у Београду када је потенцијале
Града Ниша белгијским привредницима представила Канцеларија за
локални економски развој и пројекте.
Градоначелник Булатовић је најавио долазак представника једне
велике компаније из Белгије на разговор о сарадњи са ЈКП
Наисус, крајем априла, уз оцену да
у свим плановима Ниша
изузетно важно место заузима Универзитет и да сарадња која је
успостављена на образовном нивоу, од велике користи и значаја
за обе стране.

ИЗ ПРОГРАМА НИС ”ЗАЈЕДНИЦИ
ЗАЈЕДНО” ГРАДУ НИШУ 5 МИЛИОНА
ДИНАРА
Потписивањем споразума о сарадњи између НИС-а и 13 локалних
заједница у Дому Народне Скупштине Србије почео је овогодишњи
конкурс „Заједници заједно“. Споразуме су потписали Кирил
Тургењев генерални директор НИС, министар здравља Златибор
Лончар и представници 13 локалних самоуправа међу којима и
градоначелник Ниша Дарко Булатовић.

”На овај начин компанија жели да допринесе даљем развоју
локалних заједница и пружи свој допринос унапређењу квалитета
живота у њима, посебно најмлађима. У сваком граду или општини
у којима се програм спроводи, са укупно 116 милиона динара,
биће финансирано до пет пројеката које пријаве здравствене
установе, а о избору пројеката одлучиваће Комисија састављена
од представника Министарства здравља , компаније НИС и локалне
заједнице, рекао је директор Тургењев.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић рекао је да ће Ниш, у
оквиру овогодишњег пројекта, добити 5 милиона динара који ће
бити употребљени, пре свега, за побољшање услова у објектима
примарног здравства.
”Ово је наставак 10 година дуге и успешне сарадње Града Ниша и
компаније НИС. Пет милиона динара које ћемо на овај начин
добити усмерићемо за уређење здравствених станица на сеоском
подручју, и стварање услова да грађани имају једнаке услове за
лечење, било да живе у граду или на селу”, рекао је
градоначелник Булатовић.
Како је наведено, Kомпанија НИС ће, у оквиру овогодишњег
програма уложити готово милион евра (116,5 милиона динара) у
побољшање рада здравствених установа у 13 градова и општина
широм Србије (Београд, Нови Сад, Ниш, Чачак, Панчево,
Пожаревац, Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј, Србобран, Житиште,
Кањижа, Пландиште).

Отворена

изложба

“Бомбардовање
године”

Ниша

1999.

Изложбу “Бомбардовање Ниша 1999. године” свечано је отворио
градоначелник Ниша Дарко Булатовић у нишкој галерији Синагога.
Ауторка изложбе и каталога је историчарка Бојана Нешић,
кустоскиња нишког музеја која је све бројке везане за
бомбардовање Ниша претворила у документа-фотографије као
сведочанства страшних дана које смо преживели, а које ће бити
представљене на изложби.
Изложбу чине фотографије, делови НАТО оружја, графитна бомба и
пропагандни материјал. Настала као омаж данима страдања а са
жељом да се исти не забораве ова изложба је још један
подсетник на дане Нато агресије 1999.године.

Обележавање
„Међународног
дана енергетске ефикасности
2019“
Енергетски менаџер Града Ниша је по препоруци Министарства
рударства и енергетике организовао манифестацију обележавања
„Међународног дана енергетске ефикасности“ .
Образована је радна група састављена
секретаријата Градске управе.

од

представника

Циљ манифестације је био промотивна активност јачања свести о
уштеди енергије применом мера енергетске ефикасности у јавним
објектима Града Ниша.

Циљна група су ученици основних школа.
Министарство рударства и енергетике уз подршку GIZ-a је
донирало промотивне материјале у виду плаката, мајица за децу,
едукативне игре – Играјмо за енергију и приручнике за
наставнике.
Промо материјали су достављени свим основним школама.
Акцијом су обухваћене 84 основне и две специјалне школе.
Организована су школска такмичења у три категорије: ликовни
радови, литерарни радови и Слогани.
Победнички радови са школских такмичења су достављени радној
групи, која је образовала комисије за избор најбољих радова уз
помоћ стручних лица: професорице Иване Станковић – мр графике
из Уметничке школе и Слободанке Митровић професорице српског
језика и књижевности из гимназије Стеван Сремац.
Победници Градског такмичења су:
Категорија ликовних радова:
1. Сања Стојковић, ОШ Свети Сава
2. Бранкица Денић, ОШ Десанка Максимовић
3. Ања Радојковић, ОШ Лела Поповић
Категорија литерарних радова:
1. Ученици V и VI разреда, ОШ Надежда Петровић
2. Софија Радукић, ОШ Радоје Домановић
3. Лана Арслановић, ОШ Иво Андрић
Категорија Слогани:
1. Митар Стојковић, ОШ Десанка Максимовић
2. Вања Нешовић, ОШ Ратко Вукићевић
3. Анђела Костадиновић, ОШ Први мај
Радна група је доделила и три специјалне награде:

1. Николи Сталетовић, ликовни рад, ШОСО Царица Јелена
2. Бојани Томић и Марти Ђорђевић за плакат, ОШ Др Зоран
Ђинђић
3. Група ученика „Чувари природе“ за плакат „Штедимо воду“,
ОШ Учитељ Таса.
Наградни фонд за победнике је био из фонда Министарства,
мајице и игра за енергију.
Акцију и наградни фонд су допунила

Јавно комунална предузећа:

ЈКП Градска топлана, донирала свим победницима по један
дигитрон са соларном батеријом,
ЈКП Наиссус, донирао свим школама победника по 5 LED
сијалица
ЈКП Медиана донирала свим школама победника по једну
канту за рециклажни отпад и по једну садницу тује.
Централна манифестација: изложба радова ученика и Трибина
одржана је дана 14.03.2019. године у Свечаној сали
Универзитета у Нишу са почетком у 12 часова. У холу зграде
Универзитета организована је изложба радова ученика.
На трибини су тематски обрађене и презентоване активности:
Енергетског менаџера Града Ниша
Сектора за комуналне делатности и енергетику – Хранислав
Ђорђевић
Секретаријата за образовање – Бранка Ранђеловић
Секретаријата за заштиту животне средине- Јована Савић
представника ЈКП Медиана Ниш – Соња Поповић
представника ЕПС Дистрибуција огранак Ниш – Љубомир
Ранчић
По завршетку
такмичења.
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додељене
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Манифестација је и медијски пропраћена.

награде

победницима

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о
изменама режима саобраћаја за
24. март
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о изменама режима саобраћаја за 24. март
Због припреме за обележавање Дана сећања и централног скупа
којим се у Нишу у недељу, 24. марта, обележава 20 година од
почетка НАТО бомбардовања, доћи ће до промена у режиму
саобраћаја, јавног градског превоза и паркирања у централној
градској зони.
У суботу, 23. марта од 18.30 до 20.00 сати, у ужем центру
града вршиће се проба сирена за ваздушну опасност. Сирене ће
се огласити и у недељу у 19.45 сати, као део званичног
програма.
У време одржавања генералне пробе у суботу, и централног скупа
у недељу, у четири зоне у ширем центру града, биће искључена
јавна улична расвета.
Измене у режиму саобраћаја
Привремена измена режима саобраћаја – потпуна обуставу кретања
моторних возила важиће за дан 24.03.2019. године у временском
периоду од 16:00 часова до 22:00 часа, у следећим улицама:
– Вожда Карађорђа, од раскрснице „Суд“ до Трга Краља Милана;
– Генерала Милојка Лешјанина, од Трга Краља Милана до
раскрснице „Уред“;
– 7. јули, од раскрснице са улицом Краља Стефана Првовенчаног
до Тврђавског моста;
– Јадранска, од улаза на полигон за обуку возача до

Универзитетског Трга;
– Кеј Мике Палигорића, од раскрснице са Булеваром 12. фебруар
до Универзитетског Трга;
– Шуматовачка, од раскрснице са Универзитетским Тргом до
раскрснице са улицом Добричком;
– Ђуке Динић, од раскрснице са улицом Добричком до раскрснице
са Универзитетским Тргом;
– Улица младих, oд раскрснице са улицом 7. јули до Официрског
дома;
– Орловића Павла, од раскрснице са улицом 7. јули од
раскрснице са улицом Вожда Карађорђа;
– Лоле Рибара, од раскрснице са улицом 7. јули до раскрснице
са улицом Милентијевом;
– Јеронимова, од раскрснице са улицом Лоле Рибара до
раскрснице са улицом Орловића Павла;
– Милентијева, „слепи“ део од раскрснице са улицом Лоле Рибара
до Официрског дома;
– Страхињића Бана, од раскрснице са улицом Вожда Карађорђа до
раскрснице са улицом 7. јули.
У истом временском периоду биће потпуно обустављено кретање
пешака преко Тврђавског
моста.
ЈП Дирекција за изградњу града ће привремену измену режима
саобраћаја реализовати
постављањем одговарајуће привремене саобраћајне сигнализације.
Измене у режиму паркирања
ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш наложено је да за дан 24.03.2019.
године у временском
периоду од 07:00 часова до 22:00 часа потпуно забрани
паркирање на следећим
локацијама и улицама:
– Лоле Рибара, од раскрснице са улицом 7. јули до раскрснице
са улицом Милентијевом;
– Орловића Павла, oд раскрснице са улицом 7. јули до

Официрског дома;
– Јеронимова, од раскрснице са улицом Лоле Рибара до
раскрснице са улицом Орловића Павла;
– Милентијева, „слепи“ део од раскрснице са улицом Лоле Рибара
до Официског дома;
– Страхињића Бана, од раскрснице са улицом Вожда Карађорђа до
раскрснице са улицом 7. јули;
– 7 јули, од раскрснице са улицом Орловића Павла до Тврђавског
моста.
За паркинг са прилазом из улице 7. јули (паркинг код
Тврђавског моста), забрана паркирања важи од данас и трајаће
до 24.03.2019. године у 22.00 часа
У дефинисаном времену је потребно изместити сва паркирана
возила из наведених улица.
У дефинисаном времену, мимо утврђеног режима, дозвољава се
паркирање само возилима под пратњом, службеним и акредитованим
возилима.
У времену привремене измене режима саобраћаја, мимо утврђеног
режима, дозвољава се
кретање возилима под пратњом, службеним и акредитованим
возилима и возилима хитних
интервенција.
Надлежни орган за непосредну контролу
дефинисано време променити у
зависности од безбедоносне процене.

саобраћаја

може

Измене у режиму Јавног градског превоза
У недељу, 24.03.2019. године аутобуси јавног градског превоза
саобраћаће уобичајено, уз појачане поласке на свим линијама у
време пре, за време и након завршетка скупа.
Потпуна обустава саобраћаја у улицама Генерала Милојка
Лешјанина и Вожда Карађорђа на потезу од „Уреда“ до „Суда“

биће на снази у периоду од 16:00 до 22:00 дана 24.01.2017.
године. Трасе линија јавног превоза у наведеном периоду биће
преусмерене на следећи начин:
• у смеру од „Уреда“ ка „Суду“, за линије број 1, 2, 3, 4, 5,
6, 10, 13, 14 преко Трга краља Александра, Трга Павла
Стојковића, Цара Душана, Синђелићев трг до раскрнице „Суд“, и
даље редовном трасом;
• у смеру од „Суда“ ка „Уреду“, за линије број 1, 2, 3, 4, 5,
6, 10, 13 од раскрснице „Суд“ Синђелићев трг, Николе Пашића до
Трга краља Александра и даље редовном трасом.
Приградске линије број 18, 19, 20, 20Л, 21, 21Л, 22, 23, 23Л,
23К, 37 у смеру ка приградској аутобуској станици, од
раскрснице „Суд“ преусмерити улицама: Стефана Првовенчаног,
Мост младости, Булевар Николе Тесле, Александра Медведева,
Булевар 12. фебруар. У одласку са аутобуске станице ка
приградским насељима наведене приградске линије преусмерити на
исти начин, улицама: Булевар 12. фебруар, Александра
Медведева, Булевар Николе Тесле, Мост младости, Стефана
Првовенчаног до раскрснице „Суд“ и надаље редовном.
Приградске линије број 14, 14А, 15, 16, 17 и 17Л уместо
Јадранске и Шуматовачке улице у саобраћаће ће до раскрснице
Пантелејска-Јадранска и улицама Булевар Николе Тесле,
Александра Медведева, Булевар 12. Фебруар до приградске
аутобуске станице и обрнуто.

Ученици из Немачке у посети
Нишу
Ученици Пословне школе из немачког града Форцхајма гости су

Правно – пословне школе у Нишу.
У Градској кући приређен је пријем за професоре и ученике,а
делегацију је примила градска већница Јелена Митровски.

О Нишу и Србији пре доласка овде нису знали много, а оно што
су видели и доживели, кажу, одушевило их је.
“Град је леп, имате дивне споменике, научили смо нешто о вашој
историји и култури. Људи су пријатни и гостољубиви,a храна је
одлична”, кажу ученици из Немачке.

И гости и домаћини ученици су пословних школа, па свакодневно
раде и на заједничким бизнис идејама.

Ова посета наставак је међународног пројекта започетог пре
десет година са циљем да се размене искуства у образовању,
усавршава енглески језик и упознају две културе и обичаји.

Поред дуалног система који се у Немачкој примењује одавно, има
још битних разлика у образовном систему,па је ово прилика и за
размену искустава у раду.

Ниш

и

Ћуприја

партнерски

реализују пројекат„Ефикасно и
ефективно управљање имовином
кроз
увођење
Географског
информационог система“
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и председник општине
Ћуприја Нинослав Ерић потписали су данас Меморандум о сарадњи
на пројекту„Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и
Ћуприји кроз увођење Географског информационог система“.
Циљ пројекта је стварање услова за унапређење управљања
имовином кроз попис и легализацију јавне имовине у Нишу и
Ћуприји и повећање транспарентности рада јавне администрације,
увођењем и развојем Географског информационог система и
креирањем апликације за ГИС. На овај начин јавна управа биће
ближа грађанима и привреди.
„Реализацијом пројекта у Нишу и Ћуприји, биће формиране
јединствене базе података о интегрисаним евиденцијама за
целокупну имовину, заједно са апликацијама за све аспекте и
процесе управљања имовином. Практично, то значи да ћемо
реализацијом овог пројекта на једном месту имати
систематизоване комплетне податке о имовини Града Ниша, како
земљишту тако и непокретној имовини, па ће грађани,
потенцијални инвеститори и сви заинтересовани актери, имати
увид у те податке без чекања у редовима“, рекао је након
потписивања меморандума први човек Ниша, градоначелник Дарко
Булатовић. Он је нагласио да коришћење оваквог модела за
управљање имовином у власништву Ниша и Ћуприје значи јачање
административних капацитета и ефикасније управљање имовином,
повећање прихода, бољу контролу трошкова, успешније управљање
ризицима и адекватно одржавање имовине.
Председник општине Ћуприја Нинослав Ерић истакао је да је у
питању изузетно значајан пројекат и да се радује што га
општина, на чијем је челу, реализује баш са градом Нишом.

„Искуство које Ниш има на пословима пописа имовине за нас је
јако значајно будући да смо на почетку. Очекујем да, након
реализације планираних пројектних активности, дође до смањења
трошкова и повећања прихода од имовине у власништву у нашој
локалној самоуправи“, поручио је Ерић.
„И Ниш и Ћуприја располажу великим бројем различитих
непокретности, али без прецизних и правно релевантних
података. Имајући у виду да се ефикасно управљање јавном
имовином намеће као приоритетни захтев у процесу развоја и
модернизације, Канцеларија за локални економски развој и
пројекте која руководи овим пројектом, са својим партнером,
заједнички је развила предлог пројекта не би ли решили
идентичне проблема са којима се, у овој области, сусрећу“,
рекла је менаџерка пројекта Ана Радовановић из Канцеларије за
локални економски развој и пројкете. Она је додала да Ниш и
Ћуприја имају намеру да обезбеде рационално коришћење и
управљање имовином у складу са Законом о јавној својини и
Законом о планирању и изградњи и ставе имовину у функцију
инвестирања и повећања прихода локалне самоуправе.
Пројекат је и од вишеструког значаја, како за потенцијалне
инвеститоре којима ће бити омогућено лакше и брже информисање
о циљаним локацијама, тако и за грађане који, као крајњи
корисници, имају потребу за поузданом, одговорном и отвореном
администрацијом. Унапређење управљања јавном имовином и
финансијама ствара могућност и за уштеде у буџету као и услове
за одрживи локално-економски развој.
Пројекат финансира ЕУ (ИПА 2014), преко програма Exchange5 –
Подршка ЕУ локалним самоуправама у области управљања имовином.
Програм спроводи Министарство државне управе и локалне
самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и
општина (СКГО) као имплементационог партнера програма и
Министарством финансија (Сектор за уговарање и финансирање
програма из средства ЕУ) као Уговорног тела на програму.

ОБИЛАЗАК ПРИВАТНИХ ВРТИЋА

Приватни вртићи су, из угла градског буџета и Града, потпуно
изједначени са вртићима из састава Предшколске установе
Пчелица и циљ је да се у што већој мери смање листе чекања и
да у догледно време створе услови да ниједно дете у Нишу не
буде без могућности да иде у вртић, рекао је Градоначелник
Ниша Дарко Булатовић током обиласка вртића Меда, Маза и Дечији
кутак у којима се боравак малишана финансира јавним
средствима.
”Град је ове године издвојио 78 милиона динара за укупно шест
приватних предшколских установа и у којима борави 550 деце. За
тај број је и смањена листа чекања, и то је и наш главни циљ”,
рекао је Булатовић и нагласио да оваква пракса представља и
уштеду, јер приближно толико кошта и изградња једног вртића
на пример, и то за много мањи број деце, и да томе треба
додати и трошкове за одржавање, плате запослених и трошкове
боравка деце.
И власнице три вртића које су посетили Градоначелник
Булатовић, ресорна већница Тијана Ђорђевић Или и директорка
Пчелице, Марина Станковић, Данијела Гоцић и Горица Тркуља
слажу се да је овакав вид сарадње користан за обе стране, и
наглашавају да се, са једне стране, за већи број деце
обезбеђује се место у обданишту, а са друге стране стварају се
и услови за развој предузетништва, повећање капацитета и
побољшање услова боравка деце и, на крају, за запошљавање
стручних људи који ће о тој деци бринути.
Такође, током посете је наглашено и да никаквих препрека за

родитеље не сме бити ни када је у питању издавање потврда о
немогућности уписа деце у неки од вртића Пчелице, и да свако
ко испуњава основне услове за упис деце у вртић, има
подједнако право да то учини у јавном или приватном вртићу, у
зависности од слободних места.

