САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Градски штаб за ванредне ситуације обавештен је данас у 12.47
сати, од стране оператера, компаније НЦЛ, да је процес
претакања амонијака из оштећене цистерне на прузи Ниш-Сврљиг
код села Јасеновик, успешно завршен у 12.30 минута.
Како се додаје у примљеној информацији, у сарадњи и
координацији са Инфраструктуром железница Србије уследиће
уклањање, сада потпуно празног, танка цистерне и осталих
делова оштећеног вагона, како би се могло несметано приступити
санацији пруге и њеном што скоријем оспособљавању за редован
саобраћај.
Начелник Управе за ванредне ситуације МУП Србије потврдио је
да је читава операција изведена успешно и без икаквих
проблема, уз примену појачаних мера безбедности, како радника
ангажованих на претакању, тако и по оперативце свих служби
укључених у акцију, а посебно по становништво села Јасеновик.
Командант Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша
Дарко Булатовић изражава задовољство због успешно реализованих
и окончаних свих радњи на отклањању опасности и последица овог
ванредног догађаја, и захваљује свим актерима укљученим у
операције обезбеђивања места инцидента, евакуације и
збрињавања становништва и, коначно, у стварање услова за
уклањање опасних материја са места инцидента без опасности за
људе, животиње и животну средину.
Поред припадника Управе за ванредне ситуације МУП Србије,
Полицијске управе Ниш, Градске организације Црвеног крста,
волонтера, градских и општинских служби, јавних и приватних
предузећа и установа укључених у читаву акцију, Командант
Штаба посебно се захваљује становницима села Јасеновик на
изузетној сарадњи и разумевању, као и кооперативности,
стрпљивости и храбрости, исказаној током свих претходних дана,
од тренутка исклизнућа железничке композиције са шина надомак

њихових домова, до момента када је и последња опасност
отклоњена у потпуности.
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САОПШТЕЊЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Градски штаб за ванредне ситуације обавештава да ће се
активности на претакању амонијака из цистерне која је
оштешћена приликом исклизнућа на прузи Ниш-Сврљиг
код Јасеновика бити настављене и сутра (четвртак 31.јануар
2019.).
Оператер, компанија НЦЛ и Патентинг, предузеће ангажовано на
претакању амонијака, обавестили су Штаб да је данас, у периоду
од 10.00 до 18.00 сати извршено претакање, у три цистерне,
око 32 000 кг амонијака од укупно 42,560 кг колико се, према
транспортној документацији, налазило у цистерни у тренутку
исклизнућа.
Радови су прекинути због мрака, и биће настављени сутра у 9.00
сати.
Штаб наглашава да су данашње активности спроведене без икаквих
потешкоћа, уз поштовање свих законских процедура и без икакве
опасности по безбедност радника ангажованих на овим пословима
и становништва у селу Јасеновик.

Штаб саопштава да ће се и сутра, претакање вршити уз надзор
надлежних служби и примену појачаних мера безбедности.
По завршетку ових активности, оштећена цистерна биће уклоњена
са лица места како би радници Инфраструктура Железница Србије
могли да несметано настав радове наоспособљавању пруге за
редован саобраћај.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Дарко Булатовић

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 да ће Влада Србије обезбедила 5
милиона Евра за финансирање
нишког аеродрома.

авио-линија од јавног значаја са

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 Урош Парлић, директор Туристичке
организације Ниша.

Седница
Социјално
–
економског савета Републике
Србије одржана у Нишу
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран
Ђорђевић присуствовао је седници Социјално – економског савета
Републике Србије у Нишу где је поручио да ће ускоро и у овом
граду бити формиран савет на локалном нивоу.
Министар Ђорђевић истакао је да ће Влада Србије наставити да
ради на унапређењу рада постојећих и формирању нових локалних
савета и додао да је формирање локалних савета од великог
значаја, јер утиче на унапређење целокупног рада СЕС-а на
нивоу државе.
„Синдикати и послодавци за нас представљају партнере, јер сви
имамо заједнички циљ, а то је изградња једне модерне, јаке и
економски развијене Србије. Социјално – економски савети на
локалном нивоу представљају добру прилику да се разматрају
теме и дају смернице Републичком савету за стварање још бољих
услова рада, материјалних давања и помоћи свим грађанима“,
истакао је Ђорђевић.
Министар је рекао да су теме данашњег састанка биле извештај о
раду у току прошле године, као и планови за текућу годину, а

посебно је издвојио и представљање извештаја о напретку Србије
када је у питању поглавље 19.
„Представили смо кратак извештај Министарства за који смо
добили похвале од социјалних партнера, као и сугестије, за
које верујем да ће нам помоћи у остварењу осталих циљева из
поглавља 19“, навео је Ђорђевић.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић истакао је да је овај
састанак са Републичким СЕС-ом, на ком су представници града
Ниша имали прилику да се упознају са начином рада СЕС-а.
Како каже, развој града представља суштину једне заједнице и
то је циљ и града Ниша у наредном периоду, а формирање СЕС-а
на локалном нивоу је још један корак ка постизању тог циља.

ОБАВЕШТЕЊЕ Градског штаба за
ванредне ситуације Града Ниша
ОБАВЕШТЕЊЕ

Командант Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша
обавештава да је у 23.02 ч примио информацију од Железница
Србије да је поступак премештања и обезбеђивања и друге
цистерне са амонијаком на прузи Ниш – Сврљиг успешно окончан,
и да су се тиме стекли сви безбедносни услови да се
становништво села Јасеновик може вратити у своје домове.
Командант Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша
Дарко Булатовић

ОБАВЕШТЕЊЕ штаба за ванредне
ситуације
ОБАВЕШТЕЊЕ : Због трајања технолошког поступка подизања
цистерне у безбедан положај, Командант штаба за ванредне
ситуације Града Ниша обавештава да се продужава време
збрињавања евакуисаног становништва села Јасеновик. О времену
повратка, мештани ће бити благовремено обавештени преко
средстава јавног информисања.

НАРЕДБА
О
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И

Штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на ванредној седници
одржаној 26.01.2019. године, доноси
НАРЕДБУ О ЕВАКУАЦИЈИ И ЗБРИЊАВАЊУ
1. НАРЕЂУЈЕ СЕ потпуна евакуација села Јасеновик због могуће
акцидентне ситуације приликом уклањања вагона-цистерни са
амонијаком.
2. Евакуација ће се извшити од 10:00 до 11:00 сати, а
збрињавање евакуисаних грађана ће се вршити до 17:00 часова;
3. Сви мештани села Јасеновик биће појединачно обавештени о
мерама и поступцима током евакуације;
4. Сви становници села Јасеновик су у обавези да поступају у

складу са овом Наредбом;
5. Координацију и спровођење евакуације врши Градски Штаб за
ванредне ситуације Града Ниша;
6. Са угроженог подручја становништво ће из центра села бити
превежено комбијима и аутомобилима до главног пута ка селу
Јасеновик одакле ће бити евакуисано аутобусима „Ниш-експрес“а;
7. Збрињавање евакуисаног становништва извршиће се у објектима
на територији Града Ниша и то:
Регионални центар за професионални развој запослених у
образовању (улица Париске Комуне бб) и
ГеГеронтолошкиентар Ниш (улица Радних бригада 15.)
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША
КОМАНДАНТ
Дарко Булатовић

УКЛОЊЕНА ПРВА ЦИСТЕРНА СА
ОПАСНИМ САДРЖАЈЕМ СА ПРУГЕ
КОД ЈАСЕНОВИКА
Прва фаза операције уклањања преврнутих цистерни са амонијаком
са пруге Ниш-Зајечар, недалеко од Јасеновика успешно је
завршена. Прва од две цистерне је током јучерашњег дана
безбедно подигнута на колосек, а јутрос и одвезена на сигурно,
и одмах након тога су почеле припреме за подизање друге вагон
цистерне.

Највећи део јуче евакуисаних становника села Јасеновик синоћ
се, по објављивању обавештења о престанку непосредне
опасности, вратио у своје домове. У Геронтолошком центру се и
даље налази пет особа из овог села, од којих је троје
непокретно, и оцењено је да би њихов транспорт до куће и
поновна евакуација представљала непотребан ризик.
Све евакуисане домаће животиње и даље се налазе на сиурном и
под сталном су контролом и бригом надлежних ветеринарских
служби.
Командант Градског штаба за ванредне ситуације
Дарко
Булатовић
у сталној је комуникацији са представницима
Инфраструктуре железнице Србије, Сектором за ванредне
ситуације МУП-а Србије и свим другим службама укљученим у
операцију, и одмах по добијању информације о завршеним
припремама и стварању свих законом прописаних услова за
наставак операције безбедног уклањања и другог преврнутог
вагона цистерне, заказаће седницу Штаба на којој ће бити
одлучено о даљим корацима и поступцима.
О

свим

даљим

активностима

и

процедурама,

становништво

Јасеновика, као и јавност, биће благовремено обавештени.

Уручене
награде
студентима Ниша

најбољим

У Градској кући данас су урчене награде најбољим студентима
Универзитета у Нишу.Награде су студентима уручили председник
Скупштине Града Ниша мр Раде Рајковић и ректор Универзитета
проф.др Драган Антић.Награде су најпре уручене најбољим
студентима који још увек студирају ,а дипломе су добили
следећи студенти:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Сања Радоњић, студент Економског факултета
Милица Стојановић,студент Филозофског факултета
Милица Дамјанић ,студент Правног факултета
Eмилија Петровић, студент Факултета заштите на раду
Александар Милинковић,студент,Медицинског факултета
Анђела Протић ,студент,Педагошког факултета
Дуња Милић,студент,Машинског факултета
Катарина Бузејић,студент,Технолошког факултета
Mихаило Дашић ,студент,Факултета Уметности
Иван Дамњановић ,студент, Електронског факултета
Сара Божић,студент,Факултета за спорт и физичко
васпитање
12. Иван Стошић,студент,Природно-математичког факултета

Одлуком Града Ниша награђени су и дипломирани студенти који су
током студирања имали највише оцене ,њима је припала плакета
,новчани износ и златник са ликом Цара Константина.Награђени
дипломци су:
1. Милицa Милуновић, дипломирани студент Природноматематичког факултета
2. Предраг Живадиновић, дипломирани студент Природноматематичког факултета
3. Лазар Стојковић, дипломирани студент Природноматематичког факултета
4. Ана Пушица, дипломирани студент Економског факултета
5. Јелена Тодоровић, дипломирани студент Економског
факултета
6. Љиљана Јовановић, дипломирани студент Економског
факултета
7. Младен Дејановић, дипломирани студент Економског
факултета
8. Александра Ђорђевић, дипломирани студент Економског
факултета
9. Александра Ћурчић, дипломирани студент Грађевинскоархиктетонског факултета

10. Никола Ђорђевић, дипломирани студент Медицинског
факултета
11. Владана Стојиљковић, дипломирани студент Медицинског
факултета
12. Младен Стојановић, дипломирани студент Медицинског
факултета
13. Димитрије Павловић, дипломирани студент Медицинског
факултета
14. Милица Бјелаковић, дипломирани студент Медицинског
факултета
15. Саша Ђенић, дипломирани студент Медицинског факултета
16. Сара Митић, , дипломирани студент Правног факултета
17. Игор Младеновић, дипломирани студент Правног факултета
18. Никола Крстић, , дипломирани студент Електронског
факултета
19. Анђела Антић, дипломирани студент Електронског факултета
20. Ивана Костић, дипломирани студент Електронског факултета
21. Лазар Љубеновић,
факултета

дипломирани

студент

Електронског

