Положени венци поводом Дана
страдалих у Нато бомбардовању
У центру града на спомен обележијима посвећеним страдалима у
Нато бомбардовању одржан је парастос,а затим су и положени
венци у знак сећања на дан када је пре тачно 20.година почела
Нато агресија .
Венце
су
положиле
бројне
делегације
војске,полиције,округа,града и општина,као и породице
погинулих и удружења за неговање традиције ослободилачких
ратова Србије.
У име Града Ниша присутнима се обратио градоначелник Дарко
Булатовић који је евоцирајући сећања на дане српског страдања
током агресије рекао да се жртве никада не смеју заборавити,а
затим парафразирао речи српске химне у којој се помиње брод и
рекао да овај брод мора убудуће да плови по мирном мору и да
данас Србија има пријатеље у свету и да се државно руководство
свим силама залаже за мир и просперитет наше земље.
У току бомбардовања у Нишу су уништена бројна индустријска
постројења, главна градска трафо-станица и аеродром, гађане су
и касарна „Стеван Синђелић“ и цивилни објекти, као што је
обданиште. Током бомбардовања Ниш је био мета 40 пута, а
погинуло је 56 грађана Ниша а повређено више од 200.
Спомен капела је саграђена у част жртава током ратова с
почетка деведесетих и НАТО бомбадовања из Ниша. На таблама
које се налазе унутар капеле исписано је 134 имена, а на
капели се налази натпис: „Чекамо васкрсење мртвих и живот
будућег века,амин”.

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
Универзитетског Трга;
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– 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
дефинисано време променити у
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саобраћаја

може

зависности од безбедоносне процене.
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.

БУЛАТОВИЋ : ЖЕЛИМО ЈОШ БОЉУ
САРАДЊУ СА БУГАРСКОМ
Градоначелник Дарко Булатовић разговарао је
данас са
потпредседницом Владе Републике Бугарске Маријаном Николовом.
Тема сусрета било је стварање услова
за унапређење, пре
свега, привредне сарадње, али и могућностима за успостављање
ближих веза и у науци, образовању и култури. Као примери те
сарадње истакнуте су Нишка пивара и компанија Трејс које су у
власништву бугарских компанија и већ годинама успешно раде,
али и бројне нишке фирме које имају развијене послове у
суседној држави.

Градоначелник Булатовић је потпредседницу Владе Бугарске
упознао са инфраструктурним пројектима који се реализују на
овом подручју, истакавши завршетак аутопута и електрификацију
пруге Ниш-Димитровград, што је од важности за обе државе, а
посебно и велике пројекте у Нишу, попут Научнотехнолошког
парка и Фабрике за прераду отпадних вода.
”Поносан сам што је у Нишу из године у годину све више гостију
и туриста из суседне Бугарске, и желео бих да ту успешну
сарадњу у туризму проширимо и на све друге области, пре свега
кроз сарадњу малих и средњих предузећа која су нам у овом
тренутку најважнија”, рекао је Градоначелник Ниша.
Потпредседница Бугарске Владе истакла је спремност да се,
можда управо у Нишу организује српско-бугарски Бизнис форум
који би окупио привреднике и економисте из две земље,
и
представљао могућност за нове послове и долазак нових
инвеститора.
Састанку је присустваовао и амбасадор Бугарске у Београду
Ратко је присуствовао и директор РПК Ниш Александар Миличевић,
као и један број привредника са овог подручја, који имају
дугогодишњу пословну сарадњу са Бугарским компанијама.
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лица

за

интерно

расељена

У Градској кући данас је градоначелник Дарко Булатовић уручио
појединачне уговоре о реализацији помоћи за интерно расељена
лица код куповине сеоских кућа са окућницом,као и уговоре о
помоћи у грађевинском и другом материјалу за поправку или
адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

Овај пројекат реализује Град Ниш заједно са Комесаријатом за
избегла и интерно расељена лица.
Комисија је донела одлуку о коначној листи,а на основу које
ће интерно расељеним лицима бити пружена помоћ у откупу
сеоских кућа са окућницом и пружена додатна помоћ у пакетима
грађевинског и осталог материјала за поправку или адаптацију
предметних сеоских кућа.
Вредност понуђених сеоских кућа је 5.830.000,00 рсд,а учешће
Града је 530.000,00 рсд.
Откупљене су 4 сеоске куће за исто толико породица интерно
расељених лица.

БУЛАТОВИЋ : НАСТАВЉАМО ДАЉЕ
СА
НАЈВЕЋИМ
ЕКОЛОШКИМ
ПРОЈЕКТОМ У ОВОМ ДЕЛУ ЕВРОПЕ
Делегација Шведске развојне агенције (SIDA) предвођена
председавајућом борда директора Ивон Густафсон и Амбасадор
Краљевине Шведске њ.е. Јан Лундин посетили су данас Ниш и
разговарали са Градоначелником Дарком Булатовићем и
представницима нишке Канцеларије за локални економски развој
о реализацији пројекта изградње постројења за пречишћавање и
прераду отпадних вода.
Шведска подржава процес реформи у области заштите животне
средине како би се побољшали еколошки стандарди и ојачао
процес реформе на путу Србије ка ЕУ и за то је, у периоду од
2016. до 2020. године издвојено око 20 милиона еура.

”Шведска и Србија имају дугу историју сарадње. Желели смо да
сазнамо више о приоритетима за сарадњу данас – и у будућности,
а Ниш је добар пример. Заједно са Министарством животне
средине, Градом и Европском унијом удружили смо снаге у
изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Нишу”,
рекла је Ивон Густафсон и нагласила да је одрживи урбани
развој неопходан како би се осигурало здравље грађана, река,
ваздуха и земљишта, али и економског развоја. Шведска је
подржала припрему идејног пројекта и тендерске документације
за постројење и сакупљаче отпадних вода, док ће, према
програму ИПА 2018, ЕУ финансирати изградњу фабрике за
пречишћавање и прераду отпадних вода у Нишу са око 43 милиона
евра.
Градоначелник Булатовић изразио је велику захвалност Шведској
развојној агенцији на донацији и великом раду на овом, за Град
Ниш, изузетно важном пројекту.
”Захваљујем и амбасадору Лундину и представницима Шведске
агенције на великом броју састанака и разговора које смо имали
о пројекту, и исказаној искреној жељи да он заиста и успе.
Ево дошли смо у ситуацију да смо близу финалној фази пројекта.
Град Ниш је извршио све обавезе до данашњег дана, такође и
пројектантски тим, и очекујемо да и надаље све иде по
договореном динамичком плану, на задовољство свих нас, јер
заједно реализујемо највећи еколошки пројекат у овом делу
Европе”, рекао је Градоначелник Ниша.
Прочишћавањем и прерадом отпадних вода у Нишу процењује се да
ће Нишава бити чистија за 11.000 тона муља и чврстог отпада
годишње, што ће омогућити боље и много здравије услове за
живот грађана и смањити ризике од болести.

100 дана до почетка
кошарци за жене

ЕП

у

На тргу краља Милана симболичним одбројавањем на сату започела
је званична промоција Европског првенства за жене у
кошарци.Градоначелник Ниша Дарко Булатовић притиском дугмета
означио је почетак одбројавања до континенталног шампионата
који у Нишу почиње за тачно 100 дана.
“Симболичним пуштањем у рад ових сатова подсећамо и себе и
грађане да смо почели да одбројавамо последњих 100 дана до
Европског првенства. У то име, свим гостима срдачно желим
добродошлицу у царски град Ниш, а нашим кошаркашицама –
одличне игре, победе и освајање још једног злата!”рекао је
градоначелник.
У Нишу ће се играти утакмице у групној фази,а наступиће
репрезентације Италије,Мађарске,Словеније и Турске.Мечеви су
на програму у хали Чаир од 27.до 30.јуна.

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.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Због припрема за централну манифестацију обележавање Дана
сећања са приказом опремљености и борбене спремности јединица
Војске Србије и Министарства унутрашњих послова, доћи ће до
измене режима саобраћаја на Булевару Николе Тесле у Нишу.
Наиме, због грађевинских радова на припреми локације за
реализацију наведених активности, који ће трајати од суботе
16. марта до недеље 24. марта, саобраћај на Булевару Николе
Тесле, на деоници од раскрснице са улицом Александра Медведева

до укрштања са Булеваром Хероја са Кошара, одвијаће се само у
једној коловозној траци.
Током наредне недеље, у време одржавања вежби и припрема
припадника Војске и МУП-а Србије повремено ће долазити и до
потпуне обуставе саобраћаја на поменутим саобраћајницама, о
чему ће јавност бити благовремено обавештена.

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.

ОТВОРЕН ФОРУМ МЛАДИХ НАУЧНИКА
”Млади су будућност Србије и Ниша, а рекао бих и садашњост, и
зато ће Град
уложити највише што може у ваше образовање,
развој и коначно, у запошљавање. Због вас градимо Научно
технолошки парк, нову зграду Електронског факултета, због вас
улажемо озбиљна средства у средње и основне школе, јер сте ви
најважнији ресурс којим овај град и ова земља располажу”,
рекао је Градоначелник Дарко Булатовић отварајући пети Форум
младих научника у Нишу.
У великој сали Универзитета у Нишу данас се, тим поводом
окупило више од пет стотина најуспешнијих, најталентованијих и
најобразованијих младих људи из готово читаве Србије.
Пети Форум, као и сваки пут до сада, организовало је удружење
Нађи Раула у сарадњи са Канцеларијом за младе Града Ниша.
Партнер манифестације је, ове године Амбасада Казахстана, која
је под слоганом Подржи будућност, помогла да Ниш, данас буде
престоница науке,
како је то поручио Јован Милић идејни
творац скупа организованог, овога пута са темом ”Млади
таленти. Ко су узори младима у Србији и како им представити
праве узоре ?”

