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.

ЗА ЛЕПШИ И УРЕЂЕНИЈИ НИШ
”Ових дана реализована је у потпуности највећа инвестиција у
последњих пола века у комуналном систему Ниша. Градско
руководство Ниша и ЈКП „Медијана“ набавили су најсавременију
опрему за чишћење и одржавање хигијене, али и за рад служби
које брину о функционисању града током зиме и снежних
падавина, чиме је направљен значајан искорак у настојањима да
Ниш буде лепши, чистији и уређенији”, рекао је градоначелник
Ниша Дарко Булатовић.
Булатовић је додао да је испуњено обећање дато грађанима да ће
Ниш бити уређенији него што је до сада био.
”Издвојено је око 230 милиона динара, односно близу 1,9
милиона евра за модерну опрему и механизацију каква се користи
у најразвијенијим градовима у свету и у европским
престоницама.Овакве инвестиције у Нишу није било скоро пола
века и захваљујући томе унапредићемо не само јавну хигијену и
одржавање зелених и парковских површина, саобраћајница и
инфраструктуре целог града, већ и значајно осавременити
заштиту животне средине у Нишу”, рекао је нишки градоначелник.
Генерални директор ЈКП „Медијана“ Драгослав Павловић каже да
је у последњих неколико дана у ово предузеће стигла врхунска и

веома вредна опрема:
”По први пут на територију Ниша улазе најбоље машине са
чишћење и одржавање јавне градске хигијене јер смо купили,
поред све друге опреме, и седам најмодернијих ауто чистилица,
вредних 940.000 евра и пет ауто смећара у вредности 480.000
евра. Ове машине су из познатих европских фабрика теретних
возила „ДАФ“ и „МАН“, а надградња опреме и прилагођавање нашим
домаћим условима урађена је у фабрици „Ресор“ у Гаџином Хану”,
рекао је Павловић истичући да ће ауто чистилице
заменити
стару и дотрајалу механизацију која је коришћена више од 30
година и омогућити покривање
целог Ниша за свакодневно и
планско машинско чишћење булевара, улица, тротоара, али и
међублоковског простора, паркова, шеталишта и других слободних
површина.
Рад ауто чистилица биће ефикаснији и бољи него што је било до
сада ручно и метлом, а у свакој нишкој градској општини биће
распоређена по једна чистилица ради ефикаснијех функционисања
на одржавању јавне хигијене у граду и Нишкој Бањи.
Једно од нових пет возила за одвожење смећа, истиче Павловић
је са аутоматском хидрауличном „руком“ за подизање подземних
контејнера у граду, којих ће у најскорије време бити још
стотинак. Према речима директора „Медијане“ велика је и уштеда
у новцу:
”У претходном периоду смо, примера ради, на годишњем нивоу
издвајали преко 90 милиона динара за набавку резервних делова
и плаћање поправки старих ауто-смећара. То значи да ћемо за
пар година само уштедом на деловима и скупим поправкама, које
смо доскора плаћали, исплатити модерну инвестицију, каже
Павловић.
У склопу ове инвестиције је посебна и наменска набавка
теретних возила-камиона, за реаговање током зиме, односно за
чишћење снега у граду и приградским и насеља на сеоском
подручју, а у коју је уложено 420.000 евра.

Модерна возила, комплетно намењена за функционисање у зимским
условима и са неопходном опремом попут посипача соли, раоника
и других прикључних машина, омогућиће брзо реаговање и
отклањање последица невремена и за оспособљавање саобраћаја
приликом великих снежних падавина и у најнеповољнијим
временским условима. А биће коришћена и током целе године за
превоз инертног материјала (земље и песка) до депнија и друге
радове овог комуналног предузећа.
Посебно су први човек Ниша Дарко Булатовић и генерални
директор ЈКП „Медијана“ Драгослав Павловић појаснили да је
куповином најсавременије опреме за ефикасније функционисање
градског комуналног система, започето решавање великог
проблема насталог претходних година гомилањем дуговања града
појединим предузећима.
Како нам је речено, на крају 2016.године град је имао дуг и
финансијску обавезу према ЈКП „Медијана“ од близу 500 милиона
динара. Та обавеза је већ смањена за преко стотину милиона
издвајањем средстава за набавку нове и савремене механизације
и опреме за рад запослених у Медијани, а даљим улагањима у
модернизацију и ефикасније функционисање ове градске фирме тај
дуг ће, како је речено, брзо бити и потпуно измирен.

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.

ОКОНЧАНА ЗАМЕНА СЕДИШТА У
ЛУТКАРКОМ ПОЗОРИШТУ У НИШУ
Град Ниш je, прошле године у оквиру Јавног позива – Градови у
фокусу 2018, који је расписало Министарство културе и
информисања Републике Србије, аплицирао за Пројекат „Виртуозна
презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша“,
који, као посебан подпројекат, подразумева и замену подова и
212 седишта у сали Позоришта лутака у износу од 5.462.100,00
динара, што је ових дана и урађено.
Циљ пројекта, који је Министарство подржало са око
33 милиона динара, је да подржи културу и културне активности
у Нишу, као покретаче друштвеног и економског развоја,
систематизовање културне понуде и унапређење културног живота,
као и културне инфраструктуре Града Ниша, и поред уређења
позоришта, предвиђа и реконструкцију зграде Музеја на
локалитету Медијана, као и наставак истраживања на том
налазишту.
У Луткарско позориште деценијама није улагано, а
Град Ниш је до сада улагао скромнија средства у делимичне
интервенције, те није било озбиљних интервенција у
реконструкцију објеката која им омогућује проширење
доступности културног садржаја публици и придобијање нове
публике, рекао је Градоначелник Дарко Булатовић који је обишао
радове на замени седишта.
Пре 4 деценије, према речима директорке позоришта
Милице Радуловић, седишта и подна облога у потпуности су
одговарали важећим стандардима, мерилима и прописима. Међутим,
по садашњим прописима из ове области, позоришта, биоскопи и
други затворени простори који служе за масовна окупљања
публике, морају да буду опремљена седиштима, подним облогама и
другом опремом која је израђена од незапаљивог материјала, што
је и захтев законских прописа Европске уније.

Позориште лутака годишње посети између 27.000 и
30.000 гледалаца, претежно деце предшколског и нижешколског
узраста и између 7.000 и 10.000 посетилаца програма гостујућих
извођача. Позориште је и домаћин бројних културних, уметничких
и научних програма и представља простор који дише животом и
садржајима.
Такви
програми
захтевају
безбедан
и
репрезентативан објекат, са савременим ентеријером и
просторима који могу да се прилагоде потребама различитих
програма, рекла је директорка Радуловић и најавила да ће
публика у нови, оплемењени простор ући већ првог викенда у
марту.
Градоначелник Булатовић је истакао да је ово само први корак у
улагању у Луткарско позориште. У току ове године покушаћемо да
решимо и вишедеценијски проблем са грејањем у сали,
реконструисаћемо мокри чвор и сагледаћемо и друге проблеме са
којима се запослени у Позоришту и посетиоци суочавају, а циљ
је да добијемо модерну дворану која ће имати више функција,
поручио је Булатовић.
Пројекат реализује Канцеларија за локални економски развој и
пројекте.

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.

Куп Радивоја Кораћа по 10.пут
у Нишу
Домаћин завршног турнира Купа Радивојa Кораћa и 2019. године
ће бити Ниш (14-17. фебруар 2019, дворана „Чаир“). Током
завршнице сениорског Купа, у Нишу ће већ традиционално бити
одржан и Беобаскет Мини куп за пионире (15-17. фебруар 2019).
Овим поводом у Градској кући потписан је уговор о организацији
турнира ,који су потписали градоначелник Дарко Булатовић и
генерални секретар КСС Дејан Томашевић.
Ово ће бити 5. узастопно домаћинство Ниша када је у питању
куп,а јубиларни 10.пут да се под именом великана српске
кошарке турнир игра управо у Нишу.
Градоначелник Булатовић и генерални секретар Томашевић
изразили су задовољство наставком сарадње и изразили убеђење
да ће завршница купа као и до сада бити врхунски организована.
Ниш ће и током лета бити град кошарке, јер ће бити један од
градова домаћина европског првенства за жене

НАЈАВЉЕНА ОБИМНА УЛАГАЊА У

НИШКИ АЕРОДРОМ
Помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
задужен за ваздушни саобраћај Зоран Илић рекао је данас на
аеродрому Константин Велики
милиона Евра за финансирање

да ће Влада Србије обезбедила 5
авио-линија од јавног значаја са

нишког аеродрома.
Влада би у четвртак требало да усвоји уредбу којом ће бити
дефинисани региони који ће имати право да користе те линије, а
Илић каже да ће тиме бити омогућено додатно повезивање Ниша са
десет европских дестинација и да се, пошто је у питању
међународни конкурс, очекује да и Ер Србија буде један од
учесника. Он је такође најавио и изградњу новог торња на
аеродрому „Константин Велики“ у вредности од 5,5 милиона евра.
”
Ове године биће завршена израда пројектне документације, а
почетак радова предвиђен је за јул 2020. Завршетак радова
планиран је за децембар 2021. године, рекао је помоћник
министра саобраћаја и инфраструктуре и додао да се одустало од
продаје два хектара земљишта у власништву аеродрома, већ ће
се, према његовим речима, тај простор изнајмити.
Ми смо се договорили са Контролом летења Србије и Црне Горе
(СМАТСА) да закуп те локације буде на 30 година. СМАТСА ће
месечно плаћати нишком аеродрому закуп земљишта од 50.000 до
80.000 евра, чиме ће аеродром скоро покривати целокупне
месечне трошкове зарада запослених, рекао је Зоран Илић.
Илић каже да је у плану и продужетак писте на нишком аеродрому
са 2.500 на 2.800 метара, након што 2023. буде изграђена
железничка обилазница и пруга измештена са северне стране
нишког аеродрома.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић рекао је да 256 милиона
динара, колико је Република Србија наменила за унапређење рада

и капацитета аеродрома Константин Велики, показује спремност
државе да чврсто стане иза нишког аеродрома. Он је рекао да ће
се до краја ове године, а можда и раније, Град Ниш ослободити
свих обавеза наметнутим уговором са Војском Србије 2009.
године, када је аеродром Ниш прешао у власништво града, и да
ће се
завршетком изградње и испоруком 21 000 квадратних
метара стамбеног простора на локацији Нови Ниш ВОјсци, што се
очекује крајем августа или септембра, створити услови да се
уговор коначно и раскине.
Булатовић је нагласио да је и обнављање линије за Малме, које
је мађарски Виз Ер најавио за 17. април, потврда да нишки
аеродром има будућност и места за развој и напредак.
Ово је задовољство када можемо да учествујемо, да доприносимо
својим делом колико је то у нашој надлежности, да се ови
капацитети подижу на задовољство Нишлија и на задовољство свих
грађана”, навeo je градоначелник Ниша.
Вршилац дужности директора нишког аеродрома Душан Кнежевић
казао је да ће наредне године почети и проширење аеродромске
зграде која је првобитно пројектована за прихват 100.000
путника, а аеродром је прошле године услужио 350.000 путника.
Ове године држава ће у развој нишког аердрома уложити више од
250 милиона динара. Од тог новца већ је купљено преко потребно
возило које ће служити за помоћ авионима у условима снега и
велике влажности у ваздуху, а у току године инвестираће се и у
нову расвету за случајеве смањене видљивости, чиме ће се
додатно унапредити безбедност нишког аеродрома, рекао је
Кнежевић.
Свој инфо-пулт на аеродрому данас је званично отворила и
Туристичка организација Ниша.
„Тако да ће сваки туриста који дође у Ниш, и затражи важне
информације где отићи шта видети и под којим условима, врло ће
лако моћи да добије те информације, што је јако важно за
развој туризма, не само у Нишу већ и читавој југоисточној

Србији”, рекао је
организације Ниша.

Урош

Парлић,

директор

Туристичке

ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ НА СПОМЕНИК
ОСЛОБОДИОЦИМА У ЦЕНТРУ НИША
Полагањем венаца на Споменик ослободиоцима у центру Ниша
обележен је 11. jануар, дан ослобођења Ниша од Турака.
Венце су, на дан када је Ниш, после готово пет векова, пре 181
године ослобођен од отоманског ропства, положили Градоначелник
Ниша Дарко Булатовић, председник Скупштине Града Ниша мр Раде
Рајковић, представници војске, полиције, Нишавског управног
округа, Српко-руског хуманитарног центра, као и представници
удружења које негују традиције ослободилачких ратова.
Дана 11. јануара 1878. године Ниш је ослобођен од Турака и
после скоро пет векова робовања, припојен матици Србији. Борбе
за ослобођење Ниша отпочеле су средином децембра 1877. године,
када су Ибарска, Моравска и Дунавска дивизија прешле српскотурску границу и заузеле положаје северозападно од града,
приближивши му се на пет до осам километара.
Ибарска дивизија је продрла и јужније и пресекла везу између
Ниша и Лесковца. Потом је српска војска освојоила Пирот и Белу
Паланку, онемогућивши везу турског гарнизона у Нишу са трупама
у Софији и избила на планину Селичевицу затворивши обруч око
Ниша и са јужне стране.
Укупне српске снаге имале су 15.000 војника и 102 топа, а
турске 5.000 војника и 267 топова.

Уручене награде најбољима у
кризном менаџменту
Најбољим представницима кризног менаџмента у 2018 години
градоначелник Ниша Дарко Булатовић уручио је награде за
изузетан допринос у години на измаку.
Из редова нишке хитне помоћи награду су добили др Маја
Кнежевић специјалиста ургентне медицине и др Драгомир Илић
специјалиста ортопедије.
Када је реч о полицији и жандармерији награде су добили Милош
Милошевић ,Маја Миладиновић, Ненад Гоцев и Јован Марковић.
Награде су уручене и представницима ватрогасно-спасилачке
јединице командирима Ненаду Ристићу и Синиши Перановићу.
Награђени су и радници Јкп Медијана возачи Звездан Јовановић и
Драгaн Стевић каo и машиниста у зеленилу Ненад Ибрић.

ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ О
НАЦРТУ ИЗМЕНА СТАТУТА ГРАДА
НИША
Поштовани грађани,

Одлуком о изменама и допунама Статута града Ниша врши се
усклађивање Статута града Ниша са Законом о изменама и
допунама Закона о локалној самоуправи. Измене Закона о
локалној самоуправи доносе важна унапређења постојећег система
локалне самоуправе, нарочито у делу који се односи на веће
учешће јавности у раду локалне самоуправе, проширивање
делокруга Градског већа, уређивања и функционисања месне
самоуправе.
Имајући у виду обавезу Града да на одговоран и транспарентан
начин унапреди своје функционисање и функционисање институција
у складу са законом, што подразумева и сарадњу са
институцијама и грађанима, задовољство ми је да Вас обавестим
да је Градско веће Града Ниша утврдило Нацрт одлуке о изменама
и допунама Статута града Ниша.
Јавна трибина о Нацрту одлуке о изменама и допунама Статута
града Ниша, биће одржана дана 04.12.2018. године, у великој
сали Скупштине града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш, у
трајању од 12,00 до 14,00 сати.
Циљ одржавања јавне трибине је давање могућности грађанима и
представницима институција да учествују у поступку израде
измена и допуна Статута града Ниша, ради његовог усклађивања
са Законом о локалној самоуправи.
Нацрт одлуке о изменама и допунама Статута града Ниша можете
видети овде, а доступан је и на званичној
презентацији Града Ниша www.gu.ni.rs.

интернет

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША
Дарко Булатовић

