МИЛОШ
МИЛОШЕВИЋ
ИМЕНОВАН ЗА ПОМОЋНИКА
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Градоначелник Дарко Булатовић потписао је решење о постављењу Милоша
Милошевића, доскорашњег градског већника за новог помоћника
градоначелника.
Према речима градоначелника Милошевић ће бити ресорно задужен за
изградњу града.
”Он је две године радио као градски већник задужен за изградњу и ту је
показао, по мени, одличне резултате. Замолио сам га да наставимо сарадњу
и да у будућем периоду обавља дужност помоћника градоначелника”, рекао
је Булатовић за Нишку телевизију.
”Оно што је значајно јесте да је Милошевић дао отказ у Градској топлани и да
ће бити ангажован искључиво на месту помоћника градоначелника, и ту ће
остваривати своја права и, надам се, успешне резултате за град Ниш”, рекао
је градоначелник Булатовић.
Да подсетимо, пре неколико недеља са места помоћника градоначелника
Ниша разрешени су проф. Др Небојша Ранђеловић и Зоран Раденковић. С
обзиром да по Закону ова функција изискује пуно радно време без
могућности за радно ангажовање на другом месту, они су одлучили да
задрже своја тренутна радна места, што је и био разлог за разрешење.
”Тиме смо отклонили и примедбе надлежних инспекцијских органа и
поступили у складу са одредбама позитивног законодавства”, рекао је
Градоначелник Ниша.

Сарадња
Града
Ниша
и
специјалне школе са домом
ученика ”Бубањ”
Секретаријат за пољоприведу је у сарадњи са предузећем „Аграрсервис“ из
Доњег Матејевца а у циљу едуковања што већег броја најмлађих становника
нашег Града успешно, окончао пројекат са специјалном школом са домом
ученика ”Бубањ”. У склопу акције, специјалној школи поклоњено је два
пластеника-тунела која ће деци користити да на практичним примерима
развију основна знања о гајењу цвећа и поврћа а која ће свакако позитивно
утицати на њихов даљи развој.
На основу захтева специјалне школе са домом ученика ”Бубањ” која
остварује програм наставе и учења за образовни профил цвећар-вртлар и у
поступку је верификације образовни профил повртар, организована су
предавања за децу-ђаке са сметњама у развоју и инвалидитетом у
организацији Секретаријата за пољопривреду и то две презентације у
извођењу еминентних стручњака са територије Града Ниша који су на
најбољи начин пренели основна знања о обради земљишта, о начину
припреме расада, саме садње и даљег одржавања биљака у пластеницима.
Презентацијама су присуствовала како деца тако и њихови родитељи који су
овај пројекат оценили највишим оценама и као прави начин за укључивање
локалне самоуправе и друштвено одговорних предузећа у раст и развој своје
деце.
Сарадњу Секретаријата за пољопривреду и школе свесрдно је подржао и
Градоначелник Града Ниша Дарко Булатовић уз констатацију да ова сарадња
показује пут којим сви морамо да се руководимо и да свако у оквиру својих
могућности мора помогати ономе коме је помоћ најпотребнија. Нагласио је и
да ће Град Ниш и надаље помагати сваком детету на градском и сеоском
подручју да развија своје способности јер нам је свако дете битно и
трудићемо се да свакоме обезбедимо што квалитетнији развој.
Секретар секретаријата Саша Стоиљковић највио је да ће и надаље стручна
лица из Секретаријата за пољопривреду са децом и васпитачима школе

наставити интезивну сарадњу како би се пренос знања наставио.

ОТВОРЕНА ЈАВНА ГАРАЖА КОД
ДОМА ЗДРАВЉА
Нишлијама је данас свечано предата на коришћење прва јавна гаража у
Нишу, на месту некадашњег неуређеног паркиралишта код Дома здравља, у
улици Војводе Танкосића.
Објекат ће носити назив по трагично настрадалом старешини 63.
Падобранске бригаде, мајору Горану Остојићу, који је изгубио живот у борби
са албанским терористима на Кошарама 1998. године.
Предлог да прва нишка јавна гаража понесе име мајора Остојића стигла је од
његових сабораца, наравно, уз сагласност породице.
Нова гаража имаће 70 паркинг места, на два нивоа и биће доступна
грађанима 24 сата дневно. Како је најавио директор ЈП Паркинг сервис Дејан
Димитријевић, до краја новембра паркирање се неће наплаћивати, а цена
паркирања убудуће биће 40 динара по сату, без временског ограничења.
У ноћним сатима, ван радног времена Дома здравља, гаражу ће моћи да
користе и станари околних зграда са плаћеним реонским картама.
Градоначелник Дарко Булатовић је рекао да је ово први корак у коначном
решавању дугогодишњег проблема недостатка паркинг простора у
најпрометнијим деловима града. Он је најавио скори почетак изградње

вишеетажне гараже капацитета 150 паркинг места и на Синђелићевом тргу
иза Народног позоришта.

Пријем
за
стонотенисерке
Бугарске и Србије
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и градски већник Бранислав Качар
примили су данас у Градској кући женске стонотениске репрезентације
Србије и Бугарске,које ће данас од 17 сати одмерити снаге у оквиру
квалификација за Евроспко првенство.
У разговору са репрезентативкама градоначелник је пожелео пуно успеха
селекцијама у данашњем мечу и посебно истакао спремност Града Ниша да
увек буде добар домаћин и организатор значајних мечева које игра српски
стонотениски тим.
Селектор репрезентације Србије Слободан Стојанов захвалио се на топлом
пријему и изразио уверење да ће и нишка публика пружити значајну
подршку нашим играчицама у овом мечу.Екипе које освоје прво и друго место
иду у следећу фазу квалификација ,на турнир који ће маја месеца следеће
године бити одржан у Француској.
Тренер рперезентације Бугарске Асен Асенов рекао је да је Србија фаворит
,јер је претходни меч ове две екипе решен у корист стонотенисерки Србије
резултатом 3-1 ,али да очекује да његова екипа данас у Нишу пружи достојан
отпор.Поред ове две селекције у овој групи је и репрезентација Шкотске ,која
је за сада без победе.
Меч квалификација за европско првенство у стоном тенису за жене игра се
данас од 17 часова у хали школе „Душко Радовић“.

ПРИЈЕМ
ЗА
АМБАСАДОРА

АМЕРИЧКОГ

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић разговарао је данас у градској кући са
Његовом Екселенцијом Амбасадором САД у Србији Кајлом Скатом.
На састанку је констатована добра досадашња сарадња локалне самоуправе
и Амбасаде Сједињених држава, посебно на пољу развоја цивилног сектора и
проширења привредне, културне и научне сарадње.
Градоначелник је Амбасадора Ската упознао са тренутним активностима у
граду, пре свега у светлу стабилизације Буџета, што повећава капацитете и
потенцијале за развој и привлачење нових инвестиција.
Говорећи о сарадњи са САД, Градоначелник Булатовић је посебно истакао
пример Филип Мориса који је недавно обележио 15 година пословања у
Нишу, а и даље представља највећу и најзначајнију страну инвестицију у
Нишу, и изразио наду да ће стопама америчког дуванског гиганта ускоро
поћи и још нека од великих компанија, посебно имајући у виду да ће будући
Научно-технолошки парк имати капацитете повољне и за неке од америчких
информатичких гиганата.
Његова екселенција Кајл Скат је поручио да је Амбасада САД у Београду
искрено посвећена одржавању што бољих веза америчког и српског народа,
што је много пута потврђено до сада, донацијама, попут данашње, намењене
Дечијој онколошкој клиници, али и кроз подршку бројним пројектима
цивилног сектора, медија и, наравно, развоју привреде, науке, културе и
уметности.
Амбасадор Скат је нагласио и спремност да подржи и сваку намеру
америчких инвеститора да дођу у Ниш, што је, како је рекао, од велике
важности за развој овог дела земље, и унапређење односа САД и Србије

Нови лет из Ниша до Беча
У присуству градоначелника Ниша Дарка Булатовића ,градских већника и
руководства аеродрома”Константин велики”,данас је свечано дочекан први
лет Визера из Беча.
Уз традиционални водени поздрав дочекан је први авион Визера из Беча и
званично је успостављена нова линија Ниш-Беч-Ниш.
Авиони ће на новој линији летети уторком и суботом,а у одређеним месецима
и четвртком. Карте су у продаји од 2399 рсд у једном правцу. У цену карте
укључене су све таксе осим услуге за издавање авионске карте.
Из авиокомпаније Визер кажу да је ово „сјајна могућност за српске путнике
да открију један од европских културних центара уз повољну цену карте већ
од 19,99 евра или 2.399 динара“!
Градоначелник Дарко Булатовић рекао је да је покретање ове линије, као и
огромно интересовање путника за њу, сигуран доказ да нишки аеродром
има будућност.
”Од почетка ове године са нишког аеродрома је, до данас, летело око 310
000 путника, што је око 8 одсто више него прошле године, и сигурни смо да
ће план од 360 000 превезених путника у 2018.ој години бити остварен.
Сигуран сам да ће наредне године, тај број бити и премашен”, рекао је
Булатовић.
У одговору на појачану тражњу и жељу за већим бројем повољних
могућности за путовања Визер наставља да шири своју мрежу линија из
Србије, нудећи у овој години укупно 20 линија до 8 земаља доступних са два
српска аеродрома, што ће даље допринети повећењу долазних и одлазних
туристичких кретања и побољшати пословне везе између земаља.

Ученици из Холандије у посети
Нишу
У Градској кући данас је одржан пријем за ученике и професоре из
холандског града Лермонда,који бораве у Нишу као гости Правно- пословне
школе ,а у оквиру традиционалне ученичке размене школа.
Ученике је примио градски већник ресорно задужен за образовање Мирко
Зечевић који је пожелео добродошлицу гостима из Холандије и кратко их
информисао о богатој културно-историјској традицији нашег града.
У оквиру ове ученичке размене у Нишу борави 17 ученика из Лермонда и два
професора.
Ради се о граду који је смештен на крајњем југу Холандије у близини
Белгијске и Немачке границе.
Како је најавио директор Правно- пословне школе Милорад Гавриловић,током
седмодневног боравка ученици из земље лала моћи ће да се упознају са
нашим образовним системом и виде део пројеката које ова школа реализује.
Ученици ће обићи и такозване биро учионице у којима се обавља настава по
узору на праве компаније и где се ученици из прве руке упознају са
симулованим радом предузећа.
Делегација из Ниша већ је боравила прошле године у Лермонду ,а очекује се
да у марту месецу ,ученици Правно посовне школе поново буду гости овог
холандског града.

ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ ЕКСПО ЦЕНТРА У
НИШУ
„Европска унија пружа континуирану подршку локалном развоју са
досадашњим улагањем од 300 милиона евра, а само финансирање развоја
пословне инфраструктуре омогућиће унапређење укупног пословног
окружења у Србији и привлачење инвестиција, те самим тим и бољи живот
становништва”, рекао је у Крагујевцу шеф Делегације Европске уније (ЕУ) у
Србији, амбасадор Сем Фабрици, честитајући представницама 34 локалне
самоуправе којима је преко развојног програма ЕУ ПРО одобрено укупно 40
пројеката.
Локалне самоуправе ће тако реализовати дванаест пројеката који се односе
на израду пројектно-техничке документације, 19 пројеката форумулисања
планске документације и девет пројеката пословне инфраструктуре, који ће
допринети стварању услова за унапређење економских активности и
привлачење инвестиција.
Међу локалним самоуправама чији су пројекти финансијски подржани од
стране ЕУ ПРО програма је и Град Ниш, коме је о одобрено 30 000 евра за
израду пројеката за извођење радова за мултифункционални Експо центар,
који ће се градити на локацији Лозни калем у Нишкој бањи.
Свечаном уручивању одлука о финансирању пројеката у Крагујевцу
присуствовао је члан Градског већа Ниша Михаило Здравковић који је
захвалио представницима Европске уније и ЕУ ПРО програма на подршци у
реализацији овог изузетно важног пројекта, чији је основни циљ да реши
проблем недостатка адекватног сајамског простора и обезбеди да Ниш
буде погодан домаћин широког спектра догађаја, попут сајмова, конгреса,
састанака, емисија и спортских догађаја.
”Експо центар ће генерисати постепено нове економске активности у смислу
потрошње, радних места, зарада и пореских прихода за заједницу. То ће
привући масу учесника у нову пословну област Ниша и послужити као
катализатор за друге потенцијалне развојне иницијативе, помажући да се

олакша развој приватног сектора попут нових хотела, побољшавајући укупни
квалитет живота становништва и доприносећи укупној живости и
животности заједнице”, рекао је Здравковић.
Иначе, активности ЕУ ПРО-а, програма који доприноси равномернијем
друштвено-економском развоју Србије, Европска унија подржава са укупно 25
милиона евра. Програм има за циљ да допринесе повећању конкурентности
микро и малих предузећа, побољшању пословног окружења и унапређењу
социјалне кохезије у 99 јединица локалне самоуправе, у два региона: Региону
Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне Србије. Активности на
терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге
(УНОПС).

ГРАДОНАЧЕЛНИК ОБИШАО НОВО
СЕЛО, ЧОКОТ, МЕЂУРОВО…
Градоначелник Дарко Булатовић наставио је обилазак насеља на територији
Градске општине Палилула у склопу припрема за израду градског буџета за
2019. годину и планова за комунално уређење и изградњу.
Он је данас са сарадницима из ГО Палилула, Дирекције за изградњу града и
надлежних градских служби обишао неколико локација у насељу 9. Мај,
Чокоту и Доњем Међурову које су на недавним састанцима сами мештани
ових насеља истакли као приоритете за решавање комуналних и
инфраструктурних проблема.
Градоначелник Булатовић је најавио обимне радове који ће отпочети већ на
пролеће. Како је рекао, комплетно ће бити реконструисани путеви према
Лалинцу, Чокоту и Доњем Међурову, деветнаест улица у Новом селу добиће
нову водоводну мрежу, још десетак канализацију и асфалт, а уколико све
буде по плану, већ наредне године могле би да буду завршене и све
неопходне радње за почетак изградње преко потребног вртића у Насељу 9.
Мај.

Поред тога, Булатовић је рекао и да ће разговарати са Епископом нишким
Арсенијем о могућности да Град помогне и подржи наставак изградњу цркве
у овом насељу, за коју су темељи одавно подигнути.

Вредан јубилеј нишког музичког
пара
Поводом 50 година уметничког и стваралачког рада у Градској кући у Нишу
одржана је конференција за новинаре познатих нишких извођача народне
музике Јасне Кочијашевић Михајловић и Драгослава Михајловића Канаринца.
Овај познати музички пар већ 50 година на естрадној сцени Србије
промовише праве вредности народне музике ,а круна богате каријере биће
обележена концертом народне музике у Дому Војске у Нишу 23.новембра у
20 часова.
На сцени ће тада поред Јасне и Драгослава наступити и бројне младе наде и
познати српски извођачи уз пратњу оркестра РТС-а под управом Синише
Вићентијевића.
О успешном животном путу популарног Канаринца и Јасне говорио је музички
критичар и публициста Драгослав Петровић који је подсетио на дане када се
у музичком свету ценио пре свега квалитет певача и његових композиција.
Драгослав Михајловић Канаринац роћен је у Лукову поред Сврљига и
средином прошлоог века био је победник бројних фестивала народне музике
,а компоновао је и неколико стотина песама од којих је многе успешно
интерпретирала његова супруга Јасна.
На конференцији за новинаре представљена је и публикација посвећена
педесетогодишњици уметничког и стваралачког рада овог музичког пара у
којој се могу наћи бројне илустрације,али и коментари и похвале познатих

естрадних радника.

