ЛИВАДСКА УЛИЦА У НОВОМ
СЕЛУ ДОБИЛА УЛИЧНУ РАСВЕТУ
Свега десетак дана је радницима ЈКП Паркинг сервис било потребно за
реализацију договора Градоначелника Дарка Булатовића и житеља Ливадске
улице у Насељу 9. Мај, која је постала позната као једна од последњих на
територији Града Ниша која нема уличну расвету.
У тих неколико дана постављене су нове бандере, доведена струја и
прикључене уличне сијалице, тако да мештани овог дела Новог села више
неће морати да пут до својих кућа проналазе уз помоћ светиљки и
батеријских лампи.
Градоначелник је нагласио да је ово почетак отклањања годинама
нагомилаваних комуналних проблема који муче становнике, не само ове, већ
и великог броја других улица у овом приградском насељу, и за чије
решавање нико, у претходних тридесетак година, није имао ни воље ни
разумевања. Он је рекао да ће за неколико недеља бити завршени и
пројекти реконструкције водоводне мреже у овој и још двадесетак улица у
насељу, и да ће радови на замени цеви почети са првим лепим данима
наредне године.
Вршилац дужности директора нишког водовода Игор Вучић, који је заједно
са директором Паркинг сервиса Дејаном Димитријевићем и Градоначелником
Булатовићем синоћ обишао радове и разговарао са житељима ове улице,
рекао је да ће уместо једног заједничког водомера завршетком тог пројекта,
сва домаћинства добити сопствене водомере у дворишту, и да ће брига о
одржавању секундарне мреже, као и отклањање евентуалних хаварија и
губитака на водоводнј мрежи прећи у надлежност ЈКП Наисус.
Мештани Ливадске улице, презадовољни су, како кажу, брзином којом је
решен проблем са уличним осветљењем. Они су се захвалили се
Градоначелнику и његовим сарадницима на труду који су уложили да и у овај
део града стигну основни стандарди, што улично осветљење и свакако јесте,
уз наду да ће и обећање везано за замену водоводне мреже бити врло брзо
испуњено.

СВЕЧАНОМ ПРЕДАЈОМ КЉУЧЕВА
ГРАДА
АНИ
СОФРЕНОВИЋ,ПОЧЕЛИ
53.ФИЛМСКИ СУСРЕТИ
Традиционалном предајом кључева града глумцима и пројекцијом филма
„Јужни ветар“ редитеља Милоша Аврамовића, почео је Фестивал глумачких
остварења домаћег играног филма, Филмски сусрети Ниш 2018.
Како је то већ уобичајено из Градске куће, где је приређен пријем за
учеснике и госте нишког фестивала, око 50 пристиглих глумаца и чланова
филмских екипа, црвеним тепихом преко тврђавског моста, са замеником
градоначелника проф.др Милошем Банђуром, стигли су до Летње позорнице.
Заменик градоначелника Банђур истакао је да је поносан што Град Ниш
баштини традицију најстаријег филмског фестивала у Србији, најстаријег у
региону и што је специфичан управо по томе јер је посвећен глумцима.
„Колеге глумци, Тврђава је наша!“, чуло се по 53. пут, на церемонији
свечаног отварања фестивала. Пред препуном Летњом позорницом, кључеве
града, председници овогодишњег жирија, Ани Софреновић предао је заменик
градоначелника Ниша проф. др Милош Банђур. Примивши кључеве града од
господина Банђура, Ана Софреновић је рекла:
„Поглед са Летње позорнице на публику обавезује све глумце да
сваке године буду што бољи. Већ 53 године ви сте ти који нама
глумцима дајете подршку, снагу, гледате нас и по киши, у шта сам се
уверила пре неколико година. Ви сте ти који дајете разлог глумцима
да сваке године дођу у Ниш. Хвала вам на томе”.

Прве фестивалске вечери, по традицији, уручена је и награда „Павле
Вуисић“. Радошу Бајићу, глумцу и редитељу. Признање је уручио Владан
Живковић уметнички директор фестивала.
„Нема нас много који се можемо похвалити да смо играли са
глумачком громадом какав је био наш Паја. Прошло је више од 40
година, од када сам први пут, заједно с њим, стајао на овој сцени
после приказивања филма „Бештије“ на тадашњим Филмским
сусретима. Вечерас се тај круг затвара и од вечерас сам у друштву
бесмртних”, рекао је Бајић.
Филмске сусрете отворила је светска премијера филма „Јужни ветар“
редитеља Милоша Аврамовића. Нишка публика имала је прилику да прва
погледа ово филмско остварење, с обзиром на то да је српска премијера
„Јужног ветра“ најављена за 14. новембар у Београду.
Као други приказан је филм „Границе кише“ аутора Николе Мијовића и
Владимира Судара.

ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА
УЛИЦЕ АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА
Улица Александра Медведева од сутра ће поново бити отворена за саобраћај,
након двомесечне обуставе због реконструкције.
,,Завршено је асфалтирање завршног, хабајућег слоја коловоза, а сутра
ујутру ће бити обележена и хоризонтална сигнализација, након чега ће улица
моћи да се користи за саобраћај”, рекао је директор Дирекције за изградњу
града Небојша Ловић која је и била надлежна за надзор над радовима.
Ловић је истакао да су радови, који су започели 6. јуна, трајали двадесетак
дана дуже него што је било планирано, јер је морала бити реконструисана и
водоводна мрежа. Ловић је нарочито нагласио да је све урађено максимално

квалитетно:
”Замењена је комплетна кошуљица, односно подлога коловоза, комплетна
водоводна мрежа и урађени ивичњаци, тако да ће саобраћајница, која је била
у веома лошем стању, сада бити једна од најбољих у граду”, рекао је Ловић и
додао да ће одмах по завршетку ове фазе, почети и реконструкција
тротоара, односно постављање бехатон плоча, које ће читав овај амбијент,
заједно са новим платоом испред техничких школа, учинити много лепшим и
савременијим.

ГРАДОНАЧЕЛНИК НАЈАВИО НОВЕ
РАДОВЕ У НАСЕЉУ 9.МАЈ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић са сарадницима обишао је мештане
Ливадске улице у насељу 9.мај, који су му се обратили због проблема са
рачунима за воду, будући да су прикључени на контролни водомер у главној
улици, немају водомере у својим домаћинствима и због тога су принуђени да
плаћају рачуне услед сваког квара и цурења до којих долази на мрежи.
„Више од 10 година мештани Ливадске улице у Новом селу из сопственог
џепа морају да надокнађују трошкове за воду, који нису увек мали, а настану
услед цурења и кварова. Ми смо дали налог да се крене у процедуру израде
пројекта како бисмо и програмом могли да предвидимо решавање овог
проблема јер је једино исправно да грађани плаћају рачун само за воду коју
потроше. Дакле, онога момента када добију водомере у својим
домаћинствима, плаћаће рачун за сопствени утрошак“, изјавио је
градоначелник Ниша. Он је истакао да ово није једини проблем мештана
Ливадске. У самој улици нема уличне расвете. „Са нама је и директор ЈКП
Паркинг сервис, ја очекујем да се већ крајем наредне недеље радници овог
предузећа нађу на терену и реше овај проблем“, поручио је градоначелник.
Он је овом приликом најавио да ће ускоро опет доћи у Ново село јер у насељу
9.мај постоји још проблема које треба решавати. Наредне године, према
његовим речима, радиће се решавање водоводне и канализационе мреже,

као и део улица у овом нишком насељу.

ПОЧЕЛА
РЕКОНСТРУКЦИЈА
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ
ШЉАКА
После великих проблема са водоснабдевањем, након десетак година, данас
су званично почели радови на реконструкцији дела водоводне мреже у
нишком насељу Шљака. Радове је обишао градоначелник Ниша Дарко
Булатовић који је и пре 20 дана посетио ово нишко насеље и разговарао са
мештанима о коначном решавању проблема који им је годинама уназад
стварао огромне потешкоће. Екипе ЈКП Наисус данас су радове отпочеле у
Бујмирској улици.“ У роковима које смо пре непуних месец дана договорили
са мештанима Шљаке на Збору грађана, утврдили смо динамику радова и
данас и званично почели прву фазу комплетне реконструкције водоводне
мреже у овом делу Ниша. Прва фаза подразумева замену свих инсталација и
реконструкцију водоводне мреже у пет улица и два прилаза и за радове у
овој фази издвојићемо 10 милиона динара“, поручио је градоначелник. Он је
додао да ће се радови изводити у још две фазе и да ће Град издвојити још 20
милиона динара. „Према плану који смо направили, комплетна
реконструкција водоводне мреже у насељу Шљака биће завршена до 1.
августа наредне године и све укупно коштаће нас 30 милиона динара“,
закључио је градоначелник.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ХВАРСКУ УЛИЦУ
КОМРЕНУ

ОБИШАО
У ДОЊЕМ

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић посетио је синоћ мештане Хварске
улице у Доњем Комрену, са којима је разговарао о коначном решавању
проблема изградње улице након чак 8 година колико чекају на
асфалт.“Након што су грађани сами покренули иницијативу за решавање
проблема и прикупили неопходне потписе, Град је успео да реши проблем
канализационе и водоводе мреже у неколико прилаза, предстоји нам
решавање проблема у улици 45.Дивизије. На добром смо путу да мештанима
коначно решимо проблем и да добију улицу какву заслужују. Радићемо корак
по корак. За отприлике недељу дана утврдићемо динамику и верујем да ћемо
се опет овде састати на обострано задовољство кад буде потписан и уговор и
кренемо у процедуру“, рекао је градоначелник. Градоначелник је додао да
Град озбиљно стаје на своје ноге и да он са својим сарадницима сваког дана
разговара са мештанима Ниша у различитим деловима града, трудећи се да
од њих лично чује који су то приоритетни проблеми са којима се сусрећу,
како би Град кренуо у решавање истих.“Формирали смо радну групу од по
два представника свих пет градских општина. Циљ нам је да успешно
испланирамо наредну годину, издвојићемо милијарду динара више и
настојаћемо да системски решавамо проблеме грађана, а не као што је
рађено претходних година, од случаја до случаја“, истакао је Булатовић. 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 круцијалних проблема у Граду. „Нисам желео да дозволим да се
ради без покрића, успели смо да се финансијски стабилизујемо и наредне
године решаваћемо животне проблеме грађана, градићемо улице, решавати
проблеме водоводне и канализационе мреже и још много тога“, закључио је
градоначелник Булатовић.

ЧЕСТИТКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
НИША
ПОВОДОМ
КУРБАН
БАЈРАМА
Поводом великог празника Курбан Бајрама градоначелник Ниша Дарко
Булатовић упутио је честитку свим грађанима исламске вероисповести:
„Свим муслиманским верницима честитам велики празник Курбан Бајрам, са
жељом да ове празничне дане прославе у миру и добром здрављу, са
породицама, пријатељима, комшијама и људима добре воље.
Нека вас овај древни велики празник жртве подсети на непролазне
вредности узајамног уважавања и суживота, дубоко утемељене у хуманим
вредностима савременог света, и нека вас испуни солидарношћу, бригом за
ближње и разумевањем за људе којима је помоћ потребна.
Оснажени тим вредностима, уверен сам, наставићемо заједно да чувамо мир,
добро и толеранцију у нашем Нишу.
Бајрам Шериф Мубарек Олсун!“

ИЗЛЕТИШТЕ
НАДОМАК
НИША,ВИДРИШТЕ, ДОБИЈА НОВИ
ИЗГЛЕД
Након окончања пројекта прекограничне сарадње којим је изграђено
километар пута до Видришта, 750 метара стаза кроз само излетиште, више
летњиковаца,постављене клупе и корпе за отпад, Град Ниш спреман је да
уложи средства како би ово излетиште, познато и по лековитом својству воде

која овде извире, у потпуности добило нови изглед и постало једна од
туристичких атракција овог дела Ниша. Приликом посете излетишту,
градоначелник Ниша Дарко Булатовић истакао је да је из пројекта
прекограничне сарадње за сређивање Видришта утрошено 37 милиона
динара и да ће градско руководство пронаћи техничка решења не би ли се у
потпуности завршило сређивање:“ Наредне недеље биће одржан састанак
надлежних градских служби како би се дошло до решења за уређење самог
базена са лековитом водом, као и улаза у исти. Спремни смо да уредимо
кабине, припремимо додатне садржаје који ће ово место употпунити и
учинити га истински занимљивим излетиштем. Велики број људи и данас је
овде због лековитих својстава воде која ту извире и сви ти људи заслужују да
простор око базена буде у потпуности функционалан и сређен“, рекао је
градоначелник. Градоначелник је нагласио да је овај део Ниша интересантан
и због манастира Пирковац, који је на пар километара од Видришта, цркве
Свети Никола која је у самом Видришту, али и због бање Топило која је
такође неделеко одавде. „Сматрам да, уз адекватно пројектно решење,
можемо да добијемо истинси лепо излетиште које ће привући велики број
Нишлија да се овде склоне од уобичајене градске гужве, али и гостију из
других градова“, закључио је Булатовић.

О информисању и младима у
Официрском дому 20.8.2018.
године
У понедељак 20. августа, 2018.године у Официрском дому биће одржане
едукације и конференција на тему информисања младих. Почетак едукација
заказан је за 10 часова, а завршна конференција почиње у 15.30 чаосва.
Догађај је намењен свим младима Града Ниша, а учешће у било ком сегменту
је бесплатно. Овај догађај се реализује у оквиру пројекта „Информисање без
блокаде за све младе“, који финансира Министарство омладине и спорта, а

спроводи Канцеларија за младе Града Ниша и Омладински едукативни
центар. Догађај је посвећен информисању младих, стварању нових начина за
побољшање информисаности и њихово активно укључивање у сам процес
информисања. Едукације ће се бавити иновативним начинима за пласирање
информација, њиховом проналаску и сортирању, као и како да се млади сами
ангажују у области информисања. Разговараће се и о томе које су то
информације и садржаји битни за младе и како они долазе до њих. На
завршној конференцији обратиће се професионалци из области
информисања или пласирања производа или услуга путем интернета.
У прилогу се налази комплентна агенда догађаја.

ЗАВРШЕТАК ЈУЖНОГ КОЛЕКТОРА
У ОКТОБРУ
Деценијски проблем плављења у реону Зетске улице, Клиничког центра,
Чаира, услед великих падавина, ускоро ће бити решен. Град Ниш финансирао
је, износом од 40 милиона динара, изградњу Јужног колектора. У току је
трећа фаза радова и према речима градоначелника Ниша Дарка Булатовића,
читав посао биће завршен у октобру месецу. „Након изградње Чаирског
колектора, којим смо успели да готово у потпуности санирамо проблем
изливања у овом делу нашег града, ускоро завршавамо и комплетан Јужни
колектор који ће се повезати са колектором ЕИ и водити отпадне воде ка
будућој Фабрици за пречишћавање отпадних вода. Полагањем колекторске
мреже до висине улице Сестре Баковић ставићемо тачку на велике проблеме
са којима су се сусретали житељи овог дела Ниша“, изјавио је
градоначелник. Иначе, радове на изградњи треће фазе Јужног колектора
изводи фирма Пословност и у овој етапи радова, биће изграђен 301 метар
колекторске мреже.

