ОТВОРЕН ВИЗИТОРСКИ ЦЕНТАР
ЦЕРЈАНСКА ПЕЋИНА
„Визиторски центар“ Церјанска пећина свечано је отворен данас у присуству
градоначелника Дарка Булатовића, Председника ГО Пантелеј Братимира
Васиљевића, челнике Софије и Монтане, партнера из Бугарске и директора
ТОН Уроша Парлића.
Визиторски центар површине 250 метара, први је те врсте у Нишавском
округу и намењен је љубитељима адреналинског спорта, спелолозима
посетиоцима и туристима, и садржаће пријемни део са свлачионицом –
гардеробом, кафетеријом, продавницом сувенира и административним
делом.
Визиторски центар је настао као заједнички пројекат Туристичке
Организације Ниш, Града Софије и удружења “Love and Light” из Монтане у
оквиру ЕУ “Интеррерг” ИПА програма, прекограничне сарадње Србије и
Бугарске.
Према речима градоначелника Булатовића овај пројекат има за циљ
коришћење и промовисање овог великог природног споменика, образовнонаучног и историјског наслеђа Ниша И развоју туризма као гране која
заузима све важније место у привреди Ниша.

САРАДЊА НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ
ПОДСТАКНУТА
МЕРАМА
ПРОГРАМА
ЛОКАЛНОГ

ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
ПРЕДСТАВНИЦИ КЛЕРПА У ПОСЕТИ МИНГ КОВАЧНИЦИ
Представници Канцеларије за локални економски развој и пројекте Града
Ниша обишли су данас Предузеће за производњу, инжењеринг, ковање и
машинску обраду у железници, пољопривреди, рударској и индустрији
хидраулике „МИНГ Ковачница“ д.о.о., учесника пројекта „Креирање
одрживих иновација за унапређење конкурентности предузећа“, који
реализује Висока техничка школа Ниш. Пројекат се реализује у оквиру Мере
унапређење конкурентности – унапређење сарадње привреде и научнообразовних институција Града Ниша – Канцеларије за локални економски
развој и пројекте.
Према речима професора Високе техничке школе Милоша Ристића пројекат
директно повезује производна предузећа из области машинства са научнообразовном институцијом у циљу унапређења производних процеса и
процедура предузећа. Такође, истакао је Ристић, конкурентност предузећа
повећава се рационалном употребом сировина и материјала, ефикасним
коришћењем опреме, оптимизацијом производног процеса, флексибилним
производним системима, као и континуалним обукама и едукацијама
запослених.
Пројекат је осмишљен да током свог трајања од 7 месеци унапреди модел
сарадње између носиоца пројекта, Високе техничке школе и предузећа –
партнера на пројекту, у овом случају Минг ковачнице, предузећа Феникс бб и
Балкан.
Општи циљ пројекта је подизање конкурентности предузећа кроз
унапређење производног процеса и процедура и обуку запослених према
захтевима тржишта у партнерству са научно образовним институцијама, као
и развијање модела стручне праксе студената у циљу ефикаснијег
запошљавања дипломираних студената.
Студенти, њих 25, задовољни су што имају прилику да пре стицања дипломе
и у пракси примене оно што уче током свог школовања. Неки од њих прате
процес производње, неки су у контроли квалитета, али је општи утисак да им

пракса у Мингу изузетно значи, а уједно може бити и добра препорука за
запослење након окончања студија.
Са задовољство су пристали да учествују у пројекту, кажу у Минг ковачници.
Према речима директора Предрага Маџаревића, Минг тренутно има 180
запослених а потребе за радном снагом има још. На жалост, тешко се долази
до нових радника, не само у производњи, већ и у комерцијали, финасијама,
истиче Маџаревић. Он додаје да Минг ковачница, од тренутка када је 2006.
приватизована, знањем и напорним радом, не само новог руководства него и
запослених, успела да се пробије на тржишту, да квалитетом својих
производа стекне реноме и постане препознатљива, како у Србији, тако и ван
њених граница.
Са своје стране, Канцеларија за локални економски развој и пројекте, као
неко ко се у име Града Ниша бави привлачењем инвеститора и пружањем
подршке привреди, кроз Програм локалног економског развоја за
реализацију овог пројекта издвојила је нешто више од 900 хиљада динара.
„Овакви пројекти директно помажу привреди да унапреди своје производне
процесе, али и образовању да унапреди своје образовне, односно наставне
процесе. У томе и лежи наша улога, да подстичемо сарадњу привреде и
образовних институција, да их повезујемо и да заједнички утичемо на
стварање повољније пословне климе у граду“, рекао је приликом обиласка
Минг ковачнице начелник Канцеларије за локални економски развој и
пројекте Милан Ранђеловић. „Пре две године кренули смо са директном
подршком привреди кроз Програм локалног економског развоја, ове године
ћемо наставити јер су досадашњи резултати показали да има потенцијала да
се привреда у Нишу унапређује, да мере дају резултате и да позитивно утичу
на пословање малих и средњих предузећа, али и подстичу људе са идејама
на отварање нових“ поручио је Ранђеловић.

Одлуке о подстицају развоја
талентованих
ученика
и
студената у 2019. години
Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената:
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о
избору кандидата којима се не додељује стипендија
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о
избору кандидата за доделу стипендија
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о
одбацивању пријава

Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената расписала
је
Јавни позив за стипендирање талентованих ученика и студената у
2019. години.
Јавни позив је објављен на сајту Града Ниша и огласним таблама органа и
служби Града у улици Николе Пашића број 24 и улици Вожда Карађорђа број
16.
Обрасци пријава се могу преузети са сајта Града Ниша (са следећих
линкова):
ОБРАЗАЦ пријаве за ученике средњих школа
ОБРАЗАЦ пријаве за студенте високошколских установа
ОБАВЕШТЕЊЕ о обради података о личности
или у просторијама Секретаријата за образовање у улици Вожда Карађорђа
број 16.
Рок за подношење пријава је био 14. фебруар 2019. године.

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.

ИСПУЊЕНО ОБЕЋАЊЕ ВЕЛЕПОЉЕ
ДОБИЈА
УРЕДНО
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
Градоначелник Дарко Булатовић обишао је Велепоље како би се уверио да ли
се обећани радови на стварању услова за уредно снабдевање овог и
суседних села одвијају по плану.

Наиме, стари водосистем који је грађен седамдесетих година средствима
самих мештана је дотрајао и током летњих месеци често се дешавало да
Велепоље, Палиграце, па и Кравље и Горња Трнава данима остану без воде.
”У наредних месец дана тај проблем, на чијем решавању мештани
инсистирају већ 20 година, биће коначно решен. Сва домаћинства добиће
водомере, каптаже и резервоари се чисте и биће поново у функцији, а о
примарној и секундарној мрежи ће бринути ЈКП Наиссус, тако да ће људи у
овом селу моћи да одахну и да буду сигурни да ће увек имати
најквалитетнију воду у својим домовима”, рекао је Градоначелник.
Он је додао да ће у наредних неколико дана бити замењене и све неисправне
уличне сијалице, а где недостају биће постављене и нове јер, како је рекао,
услови за живот у селу морају бити у највећој могућој мери изједначени
онима у граду и, у разговору са мештанима, поручио да ће се овог пролећа и
лета интензивно радити и на сређивању саобраћајница и атарских путева,
али и на увођењу Велепоља у градски систем одвоза смећа.

EГИПАТСКИ
АМБАСАДОР
:
ЖЕЛИМО АВИО ЛИНИЈУ НИШХУРГАДА
Градоначелник Дарко Булатовић примио је у Градској кући Његову
Екселенцију Амбасадора Арапске Републике Египат у Београу Амр
Алгувеилија са којим је разговарао о могућностима за унапређење сарадње,
пре свега у области туризма и унапређења туристичке понуде Ниша.
Амбасадор Алгувеили и његови сарадници су градоначелника
Булатовића упознали са искуствима које Египат има по питању савремених
начина презентације археолошких локалитета и могућностима за примену
тих знања у Нишу, пре свега на налазишту у Медијани, Тврђави и другим,
туристима занимљивим локацијама у граду.

Градоначелник Булатовић је госте упознао са потенцијалима Ниша у
области туризма и поручио да је Египат пример како се археолошко и
историјско благо може употребити за развој туризма, и од кога се може
много научити и применити то искуство и у Нишу, који је један од најстаријих
градова у овом делу Европе, са импозантним историјским наслеђем.
Булатовић је посебно нагласио значај и све већа улагања државе Србије
у међународни аеродром Консантин Велики, који је, како је рекао, ”капија
кроз коју из године у годину све већи број иностраних туриста долази у наш
град”.
У разговору је истакнута и спремност египатских авиокомпанија за
успостављање линија између Ниша и Хургаде, јер је то, како је заједнички
оцењено, велика и још неискоришћена шанса за унапређење привредне
сарадње две пријатељске земље и посебно могућност да већи број људи
одавде посети Египат, али и да људи из највеће земље северне Африке
упозна Ниш и овај део Европе.
Званичан захтев је, рекао је амбасадор Алгувеили, већ достављен
властима у Београду, и очекује се сагласност Директората за цивилни
ваздушни саобраћај и надлежних државних органа.

ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ ЗА ГРАД
НИШ
ПЕРИОД
ЈАНУАР
–
ДЕЦЕМБАР 2018.
Позитиван тренд контиунираног раста туристичког промета, који град Ниш
бележи последњих неколико година, задржао се и током 2018. године.
Према Саопштењу бр. 18. од 31.01.2019. године од стране Републичког
завода за статистику у Граду Нишу у 2018. години дошло до повећања
укупног броја туриста за 15%, при чему је број домаћих гостију повећан за
7,3%, а број иностраних повећан за 20% у односу на 2017. годину.

Подаци у категорији ноћења бележе повећање за 12,3% више
остварених ноћења него у периоду јануар – децембар 2017. године, при чему
се број ноћења домаћих туриста у 2018. години повећао за 6,7%, а број
иностраних већи је за 18%.
ЈАНУАР –
JАНУАР –
ДЕЦЕМБАР ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР –
ЈАНУАР –
ДЕЦЕМБАР ДЕЦЕМБАР
2017

2018

2017

2018

доласци

доласци

%

број
ноћења

број
ноћења

%

Укупно

106.884

122.839

+15

188.730

211.914

+12,3

Домаћи

46.848

50.294

+7,3

95.467

101.892

+6,7

Страни

60.036

72.545

+20

93.263

110.022

+18

Туристичка организација Ниш сматра овакав раст туристичког
промета најбољим показатељем резултата интензивног рада на промоцији
града Ниша на кључним емитивним тржиштима; у Бугарској, Грчкој,
Немачкој, Аустрији, Словенији, Словачкој, Русији, Турској и др., одакле нам,
према званичним статистикама и долази највећи број туриста.
Оно што је посебно важно за развој туристичке привреде Нишa је да
број туриста расте не само током летње сезоне, када град има највише
садржаја за посетиоце, већ и у раздобљима пре и постсезоне, због чега ТОН
планира нове дигиталне кампање и промоције културног туризма и
авантуристичког туризма, као и локалне гастрономије на новим тржиштима и
потпуног интегрисања квалитетног туристичког производа, како би
туристичка понуда града Ниша била у складу са савременом туристичком
потражњом на изазовним туристичким тржиштима.

Доласци и ноћења туриста према земљи припадности

Туристички промет за град Ниш

РЕШАВАЊЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА
МОРАВСКИХ СЕЛА
Екипе ЈКП“Наиссус“ су, са првим лепим данима, изашле на терен, и, пре
отварања грађевинске сезоне, оператива је отпочела послове зацртане
планом пословања за 2019-ту годину.
Поред села Миљковац, екипе нишког водовода обавља санацију Моравског
система изворишта “Пештер“. Цевовод пречника 200 мм поставља се у
дужини од 1800 метара. Просечна издашност изворишта је 20 литара, а
максимална 40 литара у секунди. Санирањем постојећег цевовода и
укључивањем у систем изворишта“Пештер“, које је јесенас комплетно
реконструисано растеретиће се и пумпна станица “Наис“.
– Извориште “Пештер” после 15 година ставља се у функцију и заједно са
њим формирамо у великој мери један, рекао бих, аутономан водоводни
систем који ће покрити 10 села. Чињеница да се налазимо на месту, где је до
сада вода стизала чак из изворишта“Љуберађа“, удаљеног сто километара,
најбоље говори шта ми добијамо стављањем у функцију овог изворишта”,
рекао је градоначелник Ниша Дарко Булатовић који је обишао радове.
”Сада радимо реконструкцију, неких 1400 метара до изворишта“Пештер“ и
300 метара до резервоара Миљковац, одакле ће вода гравитационо ићи и
снабдевати села: Миљковац, Паљину, Горњу Топоницу, Доњу Топоницу, Доњу
Трнаву, Суповац, Мезграју, Трупале и Вртиште, и на тај начин се трајно
решава проблем водоснабдевања моравских села – додао је градоначелник
Булатовић.
Директор ЈКП Наиссус Игор Вучић је нагласио да се тренутно ради
реконструкција цевовода од каптаже “Пештер“ до резервоара“Миљковац“.

”У питању је полиетиленска цев 200 мм, у дужини од неких 1800 метара.
Вредност радова износи 6,5 милона динара без пдв-а, а рок за завршетак је
крај априла. Треба истаћи да средства за ову инвестицију обезбедио ЈКП
“Наиссус“ ванредним залагањем свих ресурса и посебно одговорним
економичним пословањем. Очекујемо да ћемо ове радове завршити у року и
оспособити Моравски водовод да ради у свом пуном капацитету. Да
појасним, укупне потребе десетак моравских села су око 30 литара у
секунди, а само са изворишта“Пештер“ ћемо добијати најмање 20 литара у
секунди, што ће обезбедити довољан капацитет за сигурно и редовно
водоснабдевање” – закључио је директор ЈКП“Наиссус“ Игор Вучић.
Градска општина Црвени крст има 25 села код којих је приоритет комунална
инфраструктура, истакао је председник општине Црвени крст, проф. Др
Мирослав Милутиновић и додао:
– Овде се приступило решавању проблема водоснабдевања и конкретно се
решава 10 села. Сигуран сам да убудуће неће бити притужби на редовно
снабдевање водом. Овај водовод је до сада био неупотребљив, и захваљујући
“Наиссус“, сигуран сам да ће ових 10 села увек имати питку воду.
Како кажу у Наиссус-у, овим пројектом омогућује се стабилно и редовно
снабдевање свих корисника на простору моравских села, а уједно се и
смањују трошкови дистрибуције воде из удаљених изворишта, као и
трошкови струје на пумпној станици“Наис“.

Донација америчке амбасаде
установи”Мара”
Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално
ометених у развоју „Мара“, посетила је данас Америчка делегација коју чине
чланови Клуба српско-америчког пријатељства, организације “Spirit of
America”, представници Америчке војске и представници Амбасаде
Сједињених Америчких Држава у Србији.

Са америчком делегацијом установу “Мара”посетили су и градоначелник
Ниша Дарко Булатовић и начелница Нишавског управног округа Драгана
Сотировски.
Циљ посете је најава званичног почетка надоградње и уређења центра.
Овом приликом су чланови делегације уручили и вредне донације установи
“Мара”у компјутерској опреми.
Америчка амбасада финансираће надоградњу објекта намењену пружању
услуге Предах од родитељства.Сврха овог објекта је краткорочни смештај 10
корисника најдуже 45 дана у току године и то 20 дана у континуитету.
У објекту ће бити смештена деца са сметњама у развоју које ће моћи да
развијају вештине самосталног живота,а истовремено породица има
краткорочни предах и побољшање квалитета живота.

ИНТЕНЗИВНО
СРЕЂИВАЊЕ
САОБРАЋАЈНИЦА У НИШУ И
ОКОЛИНИ
Без обзира на временске прилике, широм града ужурбано се ради на
крпљењу ударних рупа и поправци саобраћајница. Након што су предтходних
дана екипе путара из предузећа Трејс и Водоградња поправљали оштећења
на Булеварима и улицама у централној градској зони, данас се радило на
Палилули, у Мокрањчевој, улици Станоја Бунушевца и Божидарчевој, али и на
путу Мрамор-Крушце, Књажевачкој и путу од Доње Врежине према Малчи.
Градоначелник Дарко Булатовић и директор Дирекције за изградњу града
Небојша Ловић обишли су неколико локација на којима су извођени радови, а
посебно је истакнута важност пута од Врежине ка Малчанској петљи на коју
су се грађани често жалили i која, због своје важности, представља један од
приоритених праваца.

Директор Ловић наглашава да ће се са радовима наставити и током викенда
и наредне недеље, како би у најкраћем могућем року, ударне рупе, како је
рекао, постале прошлост и престале да представљају опасност за све
учеснике у саобраћају.
Он је нагласио да се у појединим улицама ради само интервентно крпљење и
попуњавање рупа, а да ће на пролеће почети и трајнија санација и
рехабилитација коловоза у тим улицама.
Данас се интензивно радило и у Јасеновику, где је после зиме, али и тешких
машина које су готово свакодневно пролазиле кроз село, коловоз тешко
оштећен на великом броју места.
Градоначелник је рекао да се и овде ради о привременом решењу, а да ће на
пролеће бити урађена комплетна рехабилитација и сређивање улица у селу.
Он је поновио да ће се сутра, како је обећано, састати са мештанима и
договорити динамику радова на решавању и других, дугогодишњих
комуналних проблема са којима се људи у Јасеновику суочавају годинама.

