ОБИЛАЗАК ВИЗИТОРСКОГ ЦЕНТРА
КОД ЦЕРЈАНСКЕ ПЕЋИНЕ
Изградња визиторског центра код Церјанске пећине
приводи се крају. Уколико временске прилике не успоре радове,
до краја године, објекат ће бити комплетно завршен.
Радове су данас обишли Градоначелник Дарко Булатовић
и директор Туристичке организације Ниш Урош Парлић са
сарадницима.
Објекат гради се средствима обезбеђеним из
прекограничног пројекта ТОН-а и Софије. Укупан буџет пројекта
је 587 695 Еура. 477 208 еура је донација Европске уније, а
остатак средстава обезбедио је Град Ниш.
Визиторски центар имаће део за изложбено-галеријски
простор, смештај спелеолошке опреме, угоститељске услуге и
одмор посетилаца, као и простор за водиче, обезбеђење и
продају карата, и санитарни чвор, каже Парлић.
Градоначелник Булатовић је рекао да је ово још један
од најважних пројеката за град, када је у питању развој
туризма у Нишу.
”Значајан је пројекат не само због самог локалитета
Церјанске пећине и њеног потенцијала, и великог броја
спелеолога и туриста који је посећују. Ово неће служити само у
сврху овог локалитета, већ је значајно за читаво ово подручје
у коме се налазе и манастири, бање, пећински системи, и много
других, туристима занимљивих знаменитости”, рекао је
Градоначелник Булатовић.
У општини Пантелеј кажу да ће априла отпочети радови
и асфалтирању недостајуће деонице од 300 метара и изградњи
окретнице код самог дома, чиме ће читав овај комплекс бити
инфраструктурно завршен и у сваком тренутку доступан гостима.

ЗАВРШЕНА ЈЕ И ХВАРСКА УЛИЦА
Завршена је изградња Хварске улице у Доњем Комрену. После
много година чекања, и изневерених обећања, житељи ове коначно
су добили асфалт до својих домова, а решени су и проблеми са
водоводном и канализаионом мрежом.
Градоначелник Дарко Булатовић, заједно са председником Градске
општине Црвени крст Мирославом Милутиновићем и сарадницима из
Дирекције за изградњу града обишао је завршне радове на
уређењу ове улице и разговарао са мештанима.
Градоначелник је рекао да се, без обзира на календар и
временске прилике у сваком делу града ради и решавају се
проблеми грађана.
”Ако се сећате, почетком септембра смо били овде, разговарали
са грађанима и обећали да ћемо учинити све да до нове године
покушамо да решимо њихове дугогодишње проблеме, и срећан сам
што смо у томе и успели, надам се и на задовољство мештана
Хварске”, рекао је Градоначелник.
Он је нагласио да је градско руководство стабилизовало буџет,
да успешно враћа дугове без нових задуживања и да сада може
озбиљно да се упусти у решавање проблема важних за грађане.
”Циљ нам је да успешно испланирамо наредну годину, издвојићемо
милијарду
динара више и настојаћемо да системски решавамо
комуналне проблеме, а не као што је рађено претходних година,
од случаја до случаја“, истакао је Градоначелник Булатовић.

ЗАВРШЕНА
РЕКОНСТРУКЦИЈА
ГЛАВНЕ
УЛИЦЕ
У
ГОРЊЕМ
МЕЂУРОВУ
Радови на реконструкцији главне улице у Горњем Међурову
су завршени.
Градоначелник Дарко Булатовић обишао је, са сарадницима
завршне радове на асфалтирању ове важне саобраћајнице.
Он је истакао да је изузетно задовољан јер је улица
завршена у најкраћем могућем року, и да је ово почетак
комуналног уређења овог насеља после дугог низа година без
икаквих улагања.
Радови на реконструкцији деонице дуге око 400 а широке
5,5 метара, која је и била најтеже оштећена, отпочели су 1.
новембра и завршени су за мање од 40 дана, иако је првобитни
рок био крај године.
”Већ на пролеће, машине ће стићи и у друге улице у
Међурову, а, у договору са грађанима, решаваћемо и проблеме са
водоводом, канализацијом, струјом, тротоарима. Циљ нам је да
сваке године решимо по неки проблем, јер у ово село, као и у
многа друга, није улагано деценијама и немогуће је урадити све
одједном”, поручио је Градоначелник Булатовић.
Иначе, читав пројекат коштао је нешто више од 6 милиона
динара, обезбеђених из Програма периодичног одржавања
саобраћајница.

ГРАДОНАЧЕЛНИК РАЗГОВАРАО СА
ЖИТЕЉИМА ДУРЛАНА
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић разговарао је са житељима
Дурлана и околних насеља у сали месне канцеларије Моша Пијаде
у Књажевачкој улици. Повод за овај сусрет била је намера
Градоначелника да се у што широј јавној расправи дође до
коначног решења за Буџет Града Ниша за 2019. годину који би
предвидео механизме за решавање што већег броја комуналних
проблема грађана.
Градоначелник Булатовић је поновио да ће у градској каси за
наредну годину бити неупоредиво више средстава за програм
изградње него претходних година, пре свега због успешно
спроведеног програма штедње и измиривања дуговања из ранијег
периода, што за резултат има чињеницу да је Град сада
финансијски стабилан и може да планира развој ослањајући се на
сопствена средства, а не на кредите, што је до сада најчешће
био случај.
Булатовић је нагласио да ће се и у наредној години наставити
пракса да се не гради ништа пре него што се реше имовинско
правни односи и обезбеди грађевинска дозвола. То се односи,
пре свега, на изградњу улица и тротоара и уређење водоводне и
канализационе мреже, што су били и најчешћи захтеви грађана,
поред, наравно, захтева за изградњом нових вртића, школа и
уређења међублоковског простора и стварања нових паркинг
места.
Градоначелник је поручио да ће се слични сусрети са грађанима
наредних дана организовати и у другим деловима Ниша, и поновио
позив нишлијама да се активно укључе у процес планирања
градског буџета, како кроз јавну расправу, односно јавно
упознавање и разговор са свим заинтересованим грађанима,
организацијама цивилног друштва и медијима о буџету, заказану
за период од 7. до 10. Децембра, тако и директно, кроз слање
конкретних предлога на e-mail адресе: info@ni.rs и
radoslav.ivanovic@gu.ni.rs, или непосредно на шалтеру Услужног

центра Градске управе у Нишу, ул. Николе Пашића бр. 24.
”Наш примарни циљ је да у јавном и транспарентном поступку
сагледамо потребе органа и служби Града Ниша, као и заједничке
потребе грађана Ниша и припремимо документ о буџету уз
адекватно учешће грађана, организација цивилног друштва и
медија”, поручио је Градоначелник Булатовић.

ОТВОРЕНА ЈАВНА
ДОМА ЗДРАВЉА

ГАРАЖА

КОД

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.

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
СЕЛО, ЧОКОТ, МЕЂУРОВО…

НОВО

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.

БУЛАТОВИЋ У ПАСИ ПОЉАНИ
Градоначелник Ниша Дарко
сарадницима Паси пољану.

Булатовић

обишао

је

данас

са

Ова посета уследила је након прошлонедељног разговора са
мештанима овог градског насеља о решавању горућих комуналних
проблема.

Градоначелник је, заједно са челним људима Градске општине
Палилула, ЈКП Наисус, Паркинг сервиса, Секретаријата за
планирање, Секретаријата за имовину и Дирекције за изградњу
града, обишао двадесетак улица у насељу како би се заједно
уверили у реално стање и потребе грађана.
У разговору са мештанима, градоначелник Булатовић је истакао
да је циљ ове посете увид у реално стање, на основу кога ће
се, у сарадњи и договору са грађанима, а у складу са
могућностима Града, одредити приоритети и сачинити план
изградње и комуналног уређења, и наравно дефинисати Буџет за
наредну годину.
Булатовић је рекао да је реално очекивати да ће радови на
изградњи канализационе или водоводне мреже, асфалтирању улица
кренути већ у првим данима пролећа, под условом да до тада
буде обезбеђена сва потребна планска документација, решени
имовински односи и добијена грађевинска дозвола.
И пре тог рока радиће се на постављању уличне расвете у
деловима Паси Пољане где она недостаје, а договорено је да у
планове, између остолог,
уђе и ограђивање
игралишта у
дворишту старе школе, што мештани траже већ годинама.
Градоначелник је поручио да ће новца

у градском буџету бити

много више него ове године, али ипак недовољно да се баш сви
проблеми реше и све улице заврше. Зато ће се, како је рекао, у
наредних пар недеља организовати још један сусрет са
мештанима, на коме ће и коначно бити дефинисани приоритети и
пројекти који ће бити реализовани у 2019.-ој, а који у
наредним годинама.
Циљ је да са средствима којима располажемо, а биће их,
наглашавам бар троструко више него ранијих година, урадимо
највише што може, уз апсолутно поштовање прописа и Закона,
поручио је Градоначелник Булатовић и најавио сличан обилазак и
осталих делова Ниша.

НОВИ АСФАЛТ
ПАЛИГРАЦЕ

ЗА

ВЕЛЕПОЉЕ

И

У току је реконструкција пута од Палиграца до Велепоља.
Реализација овог пројекта реализује се средствима из Буџета
Републике Србије кроз пројекат ревитализације саобраћајница на
сеоском подручју. Дужина деонице која се реконструише у овој
фази је 2600 метара, а Градоначелник Ниша Дарко Булатовић,
који је обишао радове, поручио је да ће се наредне године
радити и на поправци преосталог дела пута ка Горњој Трнави,
који је важан не само за мештане ових села, већ и зато јер је
овај правац најкраћа веза Ниша и Сокобање, односно лечилишта
на Озрену.
Градоначелник је, за наредну годину, најавио и нова,
велика улагања у санацију путне инфраструктуре, али и
реконструкцију водоводне и електромреже на овом делу
територије Града Ниша, како би се, како је рекао, мештанима
ових села створили што бољи услови за живот.
Поред асфалтирања најважнијих и најфреквентнијих
саобраћајница, важних и за несметано одвијање јавног превоза,
претходних месеци се радило се и на обнови и ревитализацији
атарских путева. Поред Велепоља и Палиграца, према речима,
градског секретара за пољопривреду Саше Стоиљковића, атарски
путеви се уређују и у Чокоту, Новом селу, Пасјачи и Малчи.

