СТИГЛА САГЛАСНОСТ ЗА ПРИЈЕМ
РАДНИКА
ЗА
”ПРЕДАХ
ОД
РОДИТЕЉСТВА”
Град Ниш, односно Центар за
бригу о деци ометеној у развоју Мара,
понудиће ускоро својим корисницима нову
услугу, популарно
родитељства“ .

названу

„Предах

од

Ова социјална услуга, како је појаснила чланица Градског већа
Тијана Ђорђевић Илић, подразумева да родитељи и старатељи могу
своју децу да оставе на извесно време на бригу запосленима у
Мари како би могли да обаве важне, понекад зивотне активности
које нису у ситуацији, јер се даноноћно, током целе године
брину о свом детету које има посебне потребе.
”Оно што је циљ и сврха ове услуге, што је и најважније, јесте
да ова деца остану да живе у својим биолошким породицама”,
каже Тијана Илић.
У оквиру Центра “Мара” пре више од две године почела је
доградња објекта у коме би родитељи деце ометене у развоју
могли да оставе своје малишане на 24-часовну бригу у то
максимално 40 дана годишње, било да је у питању два пута по 20
или четири пута по десет дана.
”Употребна дозвола је обезбеђена. Простор је завршен и уређен,
потреба за смештајем такође, а за почетак функционисања овог

пројекта чекала се сагласност Комисије Владе
за пријем у
радни однос 7 стручних радника који би обављали овај посао”,
каже Тијана Илић и напомиње да је сагласност стигла и да се,
пре објављивања конкурса мора изменити и систематизација
радних места у Мари, што ће, како је рекла, бити урађено врло
брзо.
Предах од родитељства” је неопходна родитељима и старатељима,
нарочито оним са децом која имају неки од најтежих облика
застоја у развоју.
„ Родитељи неће плаћати ову услугу, с обзиром да се рад Маре
финансира из буџета Града, и за ту намену је ове године
издвојено 66 милиона динара”, рекла је градска већница и
нагласила да ће ова услуга постати трајна.

ВЕЛЕПОЉЕ
УЛАЗИ
У
СИСТЕМ
ВОДОСНАБДЕВАЊА ЈКП НАИСУС
Градоначелник Дарко Булатовић са сарадницима
разговарао је синоћ са мештанима Велепоља
нагомиланих комуналних проблема у селу.

о

решавању

Поред Градоначелника збору мештана присуствовали су и
председник ГО ЦК Мирослав Милутиновић, његови сарадници из
општине, као И директори Паркинг сервиса, Дирекције за
изградњу града и директор ЈКП Наиссус чије су екипе ових дана
почеле постављање водомера у домаћинствима у Велепољу.
Управо водоснабдевање је и било главна тема састанка, с
обзиром да ово село, заједно са суседним Палиграцем и Врелом
улази у систем ЈКП Наиссус који ће од сада бринути о одржавању

мреже и изворишта, као и стабилности система, али и вршити
наплату те услуге.
Градоначелник је поручио да се овим трајно решава проблем
снабдевања ових села водом за пиће, јер је локални водовод
чију су изградњу мештани сами финансирали, дотрајао и не може
да задовољи потребе грађана.
Такође, договорено је да се у наредних неколико недеља отклоне
И сви недостаци у јавном осветљењу, за шта је задужен Паркинг
сервис, да се у току пролећа поправе атарски путеви, али и да
се настави са реконструкцијом саобраћајница које ово село
повезују са градом, а у надлежности су локалне самоуправе.
Такође, као идеја изнета је и могућност увођења редовног
одвоза смећа, а коначни договор биће постигнут у наредних
неколико недеља, што би значило постављење контејнера у селу и
увођење Велепоља у систем ЈКП Медијана.
Градоначелник је поручио да ће слични сусрети наредних дана
бити одржани и у Палиграцу и Горњој Трнави.

ПРИЈЕМ
ЗА
ПЛАНИНАРЕ
ГРАДСКОЈ КУЋИ

У

Градоначелник Дарко Булатовић и градски већник за омладину и
спорт Бранислав Качар примили су данас у градској кући
представнике Планинарског завеза Србије и Ниша уочи сутрашње
скупштине планинара Србије у нишком Дому војске.
Како је рекао председник Планинарског савеза Србије Исо
Планић, планинарство је као спорт или вид рекреативне

активности последњих година у експанзији у нашој земљи. Сви
планинарски клубови бележе пораст чланова, а оно што је
посебно похвално је чињеница да се све већи број младих
прикључује планинарском покрету.
”У Нишу постоји 6 клубова и сви су веома активни, а и природне
погодности у околини Ниша изузетно су погодне за развој овог
спорта, јер пружају услове за све активности, од спелеологије,
па до екстремних видова алпинизма”, рекао је Планић.
Председник Планинарског савеза Ниша Слободан Гејо, истакао је
да је сарадња Града и спортских клубова на одличном нивоу већ
годинама, и да Ниш подржава своје планинаре и помаже им у
организовању акција, попут традиционалног Зимског успона на
Трем који је прошлог викенда поново окупио више од хиљаду
планинара и заљубљеника у природу на Сувој планини.
Градоначелник Булатовић је нагласио значај оваквих спортских
клубова, пре свега јер промовишу здраве начине живота и
боравак у природи и на чистом ваздуху,
и посебно изразио
задовољство што се све више младих активно укључује у рад
планинарских клубова.
Он је поручио да ће Град наставити да пружа подршку
планинарима, помоћи у обнављању запуштених и руинираних
планинарских домова, и посебно истакао да се управо завршава
најмодернији визиторски центар у близини Церјанске пећине који
ће бити од користима свим љубитељима природе, али и туристима,
јер се планинарење последњих година показало као један од
популарнијих видова туризма, за шта управо Ниш има одличне
услове и природне ресурсе.

ПОВЕЋАН ЛИМИТ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРАВА НА БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ
Градско веће усвојило је, на данашњој седници, измене Решења о
јавном градском и приградском превозу на територији Града
Ниша. Овом одлуком, пензионери са најнижим примањима који су
због новембарског повећања пензија изгубили могућност за
бесплатан превоз, поново ће моћи да остваре то право.
По досадашњем решењу, лимит је био 25 283,00 динара, док се по
новој одлуци, граница подиже на 26 547,00 динара, што је
повећање од 5 процената, колико су порасле и пензије, рекао је
Градоначелник Ниша, додајући да су поједини грађани право
изгубили због свега пар стотина динара, и да ова одлука то
исправља.
”Пензионери који су остваривали право на бесплатан превоз пре
последњег повећања пензија, сада поново имају ту могућност“,
рекао је Булатовић и нагласио да се овом одлуком испуњава
обећање које је јесенас дато пензионерима, али најављује и
нове погодности и бенефите.
”Морамо водити рачуна о грађанима, али морамо и бринути о
приходима и стабилности Буџета. Ово није мали издатак за Град,
али представља значајну помоћ нашим најстаријим суграђанима.
Могу да кажем да ћемо у другој половини године размишљати и о
другим повластицама када је јавни превоз у питању, али то
зависи, пре свега, од могућности у Буџету града“, закључио је
Градоначелник Булатовић.

МИНИСТАРКА
МИХАЈЛОВИЋ
:
СЕДИШТЕ „АЕРОДРОМА СРБИЈЕ“ У
НИШУ
Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић,
изјавила је данас да ће Влада развијати регионалне аеродроме у
земљи и да ће зато Ниш, у коме се налази други по величини
аеродром, постати седиште предузећа „Аеродроми Србије“.
Она је истакла да ће држава наставити да улаже у нишки
аеродром са циљем да постане резервни за Аеродром “Никола
Тесла” у Београду.
“Ниш је постао место рачвања ауто-путева, железнице и град у
коме се налази други по величини и стратешки веома важан
аеродром. Влада Србије је улагала у нишки аеродром, уложиће
још 240 милиона динара и плус за изградњу торња који ће
коштати пет милиона евра”, рекла је Михајловићева новинарима.
“Желимо да „Аеродроми Србије“ буду оператер свим новим
аеродромима, а имаћемо их још. Седиште је прво било у
Београду, али нема потребе да то буде Београд. Седиште
„Аеродрома Србије“ биће у Нишу, будући да нам се у Нишу налази
аеродром и да хоћемо да развијемо регионалне аеродроме”,
нагласила је министарка.
На питање да ли ће бити нових линија на нишком аеродрому, она
је рекла да су дошли до закључка да је врло важно да се у
складу са законима додатно улаже у одређене линије које могу
да помогну развоју целог нишког краја и да зато Министарство
саобраћаја очекује од града Ниша и нишког аеродрома да
предложе потенцијалне руте од јавног значаја које би Влада
могла да финансијски помогне.
“Када направе анализу тих рута и предложе Министарству, онда

ћемо у Влади разговарати у складу са уредбом, расписати тендер
за оне који могу да се баве превозом на тим рутама”, додала је
Михајловићева.

КАНЦЕЛАРИЈА
ЗА
ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ
ГРАДА
НИША
ПРИМЕР
ДОБРЕ
ПРАКСЕ У ПРИВЛАЧЕЊУ ДИРЕКТНИХ
ИНВЕСТИЦИЈА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ ГРАДА НИША
ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ У ПРИВЛАЧЕЊУ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
начин рада нишког
пословној заједници

КЛЕРП-а

представљен

белгијско-српској

У организацији Развојне агенције Србије, Канцеларије за
економију и трговину Амбасаде Белгије у Србији и Белгијскосрпске пословне асоцијације, у Клубу посланика у Београду
одржана је презентација програма подршке и субвенција које
Развојна агенција Србије пружа белгијским компанијама које
послују у нашој земљи. Уједно, белгијске компаније које су
заинтересоване да започну пословање у Србији или прошире своје
присуство и рад у нашој земљи, имале су прилику да добију
неопходна упутства и информације.
Канцеларија за локални економски развој и пројекте Града Ниша,
као пример добре праксе у привлачењу директних инвестиција,
представила се белгијско-српској пословној заједници и
приказала зашто је баш Ниш шампион локалног економског развоја

и добитник престижног признања Фајненшнал Тајмса.
Начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте
Града Ниша др Милан Ранђеловић на данашњем скупу истакао је
које су то предности Града Ниша и региона које инвеститоре
привлаче у овај део Србије, попут геостратешког положаја,
повезаности путних праваца, аеродрома, посебно нагласивши да
предност представљају школован кадар и постојање
Универзитета, али и спремност локалне самоуправе да брзо и
ефикасно решава евентуалне проблеме са којима се потенцијални
инвеститори могу сретати. Он је истакао да Канцеларија за
локални економски развој и пројекте Града Ниша прати
реализацију сваке инвестиције, од првог, иницијалног контакта,
до отварања фабрика и да њени запослени представљају спону
између инвеститора и других институција. Ранђеловић је
нагласио да је овакав начин рада дао резултате и да је у Нишу
стопа незапослености драстично смањена. Такође, капацитети
КЛЕРП-а значајно су ојачани у односу на период од пре 10
година када је ова канцеларија настала, тако да је данас
знатно лакше да се ради са великим бројем инвеститора који су
дошли у наш град и који тек намеравају да послују у Нишу.
Начелник КЛЕРП-а се захвалио и Развојној агенцији Србије на
значајној подршци Граду Нишу и КЛЕРП-у током свих година
сарадње и истакао да се нада да ће заједнички тек да реализују
значајне инвестиције за наш град и грађане.
Присутнима су се обратили и Њ.Е. Амбасадор Краљевине Белгије у
Србији Koenraad Georges L. Adam и директор Развојне агенције
Србије Радош Газдић.

ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА
ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ
Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић положила је
данас камен темељац за изградњу 190 станова за припаднике
служби безбедности у Нишу.
Брнабић је поручила да држава на тај начин жели да изрази
захвалност људима који раде најтеже и најопасније послове и
спремни су да жртвују своје животе да би сачували безбедност
свих грађана Србије.
Она је истакла да је са председником Србије Александром
Вучићем, који је означио почетак изградње станова за
припаднике снага безбедности у Врању, на истом задатку, а то
је да покажу бригу о свим грађанима и квалитету и стандарду
њиховог живота.
Она је подсетила на то да је 21. новембра прошле године у Нишу
постављен и камен темељац за изградњу научно-технолошког парка
Ниш, што је доказ да Влада жели да тај град буде иновациони
центар Србије и град електронике.
Отприлике у исто време биће завршена изградња научнотехнолошког парка и првих 190 станова, па ћемо поново доћи
овде да обележимо усељење наших најмлађих научника и ИТ
компанија, као и првих породица припадника служби безбедности,
поручила је председница Владе.
Брнабић је најавила и да ће у Нишу у априлу бити постављен
камен темељац за нову зграду Електронског факултета, изразивши
наду да ће овај пројекат бити завршен у мандату ове владе.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић рекао је да ће за изградњу
станова за припаднике служби безбедности у Нишу из државног
буџета бити издвојено 800 милиона динара, а станови ће бити
завршени за 12 месеци.

„Град је преузео обавезу да, паралелно са изградњом станова,
изгради недостајућу комуналну инфраструктуру – топловодну
мрежу, саобраћајнице, водоводну и канализациону мрежу.
Завршили смо јавне набавке и урадили пројекте тако да ће ти
послови врло брзо кренути“, истакао је Булатовић.
Он је казао да ће се изградњом станова за припаднике службе
безбедности створити услови да део простора касарне „Стеван
Синђелић“ који се налази у центру насеља буде искоришћен за
изградњу вртића и мањих спортских терена.

ПОТПИСАН ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ
УГОВОР ЗА ЈАВНА И ЈАВНА
КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА
У градској кући у Нишу данас је свечано потписан Посебни
колективни уговор за Јавна и Јавна комунална предузећа чији је
оснивач
Град Ниш.
Најважнији документ којим се дефинишу односи послодавца, у
овом
случају Града, и запослених у јавним и Јавно комуналним
предузећима у
Нишу потписали су, у име Града, Градоначелник Дарко Булатовић
и
представници две репрезентативне синдикалне организације у
овом сектору
у Нишу. Испред Синдиката запослених у комунално-стамбеној
делатности
Града Ниша потпис на Уговор ставио је председник Градског

одбора овог
синдиката Гроздан Митић, а испред синдиката ”Независност”, то
је учинио
Оливер Цветковић главни повереник Гранског синдиката
саобраћајних и
комуналних делатности.
Како је истакнуто, данашњи чин само је окончање процеса
преговарања који је трајао готово годину и по дана, и који би,
нагласили су
представници синдиката, као последицу требало да донесе боље
услове
рада и да гарантује додатна права запосленима у овој
делатности.
Градоначелник Булатовић је истакао да нема сумње да су послови
који
се односе на водоснабдевање, грејање, одржавање јавне хигијене
и јавних
површина и остали – послови од општег интереса, на добробит
Града и свих
наших суграђана.
”Зато користим прилику да се свим запосленима у комуналном
сектору, а којих има око 3.000, захвалим на заиста великом
труду, раду и
залагању да наш град и живот у њему учине пристојним и
пријатним свим
нашим суграђанима”, рекао је Булатовић и подвукао да је овај
колективни
уговор резултат напорних преговора између представника Града и
репрезентативних синдиката којима се захваљује на показаној
озбиљности
и спремности на компромисе.
”Заједнички циљ и намера свих нас била је да побољшамо и
унапредимо статус и права запослених у јавно-комуналним
сектору. Наша
намера је била да, у домену својих могућности, обезбедимо и
додатне
повољности и права која ће једнако и равноправно уживати сви

запослени
који су њима обухваћени”, рекао је Градоначелник Ниша.

АМБАСАДОРКА РУМУНИЈЕ У ПОСЕТИ
НИШУ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић разговарао је данас у
Градској кући са амбасадорком Румуније у Београду Оаном
Кристином Попа која је домаћинима пренела да ће током
председавања Европском савету Румунија подржавати Србију на
њеном европском путу, а проширење ће бити при самом врху
европске агенде.
Попа, чија земља председава саветом Европске уније у првој
половини ове године, рекла је да је европска перспектива
Западног Балкана у 2018. –ој години поново потврђена, и додала
да ће Румунија помоћи државама кандидатима да напредују у
европским интеграцијама.
“Србија је једна од водећих кандидата за ЕУ и игра кључну
улогу у стабилности Западног Балкана”, рекла је Попа која је
циљеве Румуније током председавања Евопском
унијом
представила и на предавању у ЕУ инфо кутку у Нишу.
Она је поновила да Србија може да рачуна на помоћ Румуније у
процесу придруживања и у реформском процесу, а да Ниш, као
један од најзначајних градова у Србији може у многим градовима
у Румунији, попут Клужа, Орадее или Темишвара, на пример,
пронаћи партнере са којима ће ближе сарађивати на решавању
проблема који су заједнички за градове те величине и степена
развијености.
Градоначелник

Булатовић

је

амбасадорки

представио

све

потенцијале Ниша, како у привредном, тако и у културном,
научном и историјском смислу, и истакао да је Ниш
заинтересован за успостављање блиских веза са градовима у
Румунији, пре свега са онима који имају искуства у развоју
савремених, напредних технологија, имајући у виду да у
Румунији већ постоји неколико ”ИТ хабова” сличних онима које
Ниш жели да створи у будућем Научно-технолошком парку и Старт
ап центру на Електронском факултету.
Булатовић је поновио да су Румунија и Србија вековима градиле
добре суседске односе и да је сада на градовима и општинама
да, уз помоћ амбасада, продубе ту везу, и у будућности је
прошире и на све друге области живота.

ОДРЖАН ЖРЕБ ЗА КУП РАДИВОЈ
КОРАЋ 2019.
У Кристалној дворани хотела Хајат у Београду одржан је жреб за
Куп Радивоја Кораћа који ће бити одржан од 14. до 17. фебруара
у Нишу.
Национални кошаркашки куп Србије традиционално ће
угостити Спортски центар ”Чаир”, у чијој ће се дворани, ове
године, за трофеј надметати Партизан, Црвена Звезда, Мега
Бемакс, ФМП, Нови Пазар и Свети Ђорђе.
Како је истакнуто, Град Ниш и Кошаркашки савез Србије
сарађују, на обострано задовољство већ годинама, тако да је од
17 финалних турнира Купа Србије у кошарци колико је одржано
под именом легенде српске кошарке, чак десет одржано у Хали
Чаир, а ово ће бити пета година узастопно како је Ниш домаћин
финалне смотре најбољих кошаркашких екипа Србије.

Председник Кошаркашког савеза Србије Предраг Даниловић рекао
је да очекује још један одличан турнир на коме ће љубитељи
кошарке моћи да уживају у одличној игри.
”Поред најбољих сениора, у Нишу ће тих дана бити и будућност
српске кошарке коју ће видети посетиоци Мини купа за пионире
који ће бити паралелно одржан у Нишу”, рекао је Даниловић и
захвалио Граду Нишу на дугогодишњој успешној сарадњи.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић поручио је да се Ниш већ
много пута доказао као одличан домаћин и да нема сумње да ће
то бити и сада.
”Ниш ће пети пут заредом бити домаћин овог престижног
националног спортског догађаја. Сигурно да постоје разлози за
то, а то су добра организација, лепа атмосфера, одлична
сарадња са КСС, спортски амбијент… Свим учесницима желим
добродошлицу у Царски град на Нишави, да пружате добре партије
и сви уживају у вашој игри, као и да сви понесете најлепше
утиске и опет нам се вратите”, рекао је Булатовић.
Парове су извлачили тренери АБА лигаша учесника завршног
турнира Купа Андреа Тринкијери (Партизан НИС), Милан Томић
(Црвена звезда МТС), Дејан Милојевић (Мега Бемакс) и Владимир
Јовановић(ФМП).
Жреб је одлучио да се у четвртфиналу, 14. фебруара састану
ФМП – Свети Ђорђе и Партизан НИС – Нови Пазар, а у петак, 15.
фебруара Мега Бемакс – Борац и Црвена звезда МТС – Динамик.
Победници ова четири сусрета у суботу ће одмерити снаге у
полуфиналу, а финални меч биће одржан у недељу, 17. фебруара.

