САОПШТЕЊЕ
ЗА
ЈАВНОСТ
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША
На другој ванредној седници, одржаној 23.01.2019.

Градски штаб за

ванредне ситуације града Ниша, донео је следећи:
ЗАКЉУЧАК
Поводом санирања последица железничке саобраћајне незгоде која је довела
до исклизнућа и извртања две цистерне вагона на прузи Ниш-Сврљиг, у
близини села Јасеновик, општина Пантелеј, град Ниш, Штаб за ванредне
ситуације града Ниша, захтева од ЈП „Железница Србије“ и других субјеката
који имају законску обавезу да претходно детаљно размотре насталу
ситуацију и примене решење санације које је најбезбедније по животе и
здравље људи, домаћих животиња и животну средину.
Градски Штаб за ванредне ситуације је у потпуности спреман да, пошто од
надлежних добије обавештење да су се стекли сви потребни технички и
безбедоносни услови за извођење операције, изврши своје законске обавезе
у смислу привременог збрињавања становништва и животиња из
потенцијално угрожене зоне.
Преко ограна градске општине Пантелеј Штаб је у сталном контакту са
мештанима села Јасеновик, и благовремено ће их обавестити о даљим
поступцима и активностима.
Командант Градског штаба за ванредне
ситуације града Ниша
Дарко Булатовић

Сарадња департмана Жиронд и
Ниша у области школовања
младих ватрогасаца
У Вип салону Градске куће данас је одржан пријем за представнике
департмана Жиронд,а у оквиру пројекта сарадње ватрогасне службе овог
департмана и нишке Правно пословне школе која школује будуће ватрогасце.
Делегацију је предводила Мариз Десилије начелница службе за међународне
односе департмана,а састанку су присуствовали и капетан Венсан Латор
официр службе за обуку ватрогасаца у департману и Жак Лоше директор
колеџа Шам-Деме у Пелгрију.
Госте из Француске примили су др Саша Живић градски већник и помоћник
градоначелника Милош Милошевић уз присуство почасног конзула
Француске у Србији Саше Миљковића и представника Правно-пословне
школе.
Укупна вредност овог пројекта је око 17 хиљада евра,а школа из Ниша је
задужена за његово техничко спровођење уз подршку ГО Медијана.Прве
године овај пројекат биће усмерен ка размени француских и српских
стручних сарадника у обуци ученика за профил ватрогасаца добровољаца.
Делегација из Жиронда поклониће Правно-пословној школи у Нишу
неопходна средства за реализацију практичне наставе у оквиру образовног
профила“ Техничар заштите од пожара“.

БОЖИЋНА

ЧЕСТИТКА

ГРАДОНАЧЕЛНИКА НИША ДАРКА
БУЛАТОВИЋА
Градоначелник Ниша, Дарко Булатовић, свим суграђанкама и суграђанима
православне вероисповести упућује Божићну честитку:
„У светлости рођења Сина Божијег, Исуса Христа, свим верницима и
свештенству православне вероисповести желим да овај најрадоснији празник
хришћанске културе дочекају окружени најближима, у миру, љубави,
здрављу и весељу. Нек нас милост рођења Богочовека заувек подсећа на моћ
љубави, доброте, слоге, заједништва, али и на лепоту и богатство верских,
културних и свих других различитости. Радујмо се једни другима, разменимо
речи љубави и топлине, опростимо грешке, оснажимо вером и надом. Нек
Божић мојим суграђанима донесе духовни и душевни мир, благостање, успех
и сваку срећу. Мир Божији, Христос се роди! Срећан Божић!“

ПОЗНАТИ
ДОБИТНИЦИ
ЈАНУАР“

ОВОГОДИШЊИ
НАГРАДЕ „11.

Комисија за награде Града Ниша, коју чине председник Скупштине Града,
градоначелник, као и представници Универзитета, Војске и Цркве, донела је
на данашњој седници једногласну одлуку да добитници овогодишње Награде
„11. јануар“ буду три колектива и два појединца. Међу колективима,
најпрестижније признање Града добили су: Академски фолклорни ансамбл
ОРО – Студентски културни центар, основна школа „Радоје Домановић“, као и
Националне службе за запошљавање – Филијала Ниш. Од појединаца,
награду су добили: проф. др Радослав Бубањ и Селомир Марковић, домаћин
споменика на Чегру. Ове године укупно је било 26 предложених кандидата,
од тога 10 колектива и 16 појединаца.

Обраћање Градоначелника Ниша
поводом новогодишњег пријема
У Градској кући одржан је традиционални новогодишњи пријем на коме је
Градоначелник Дарко Булатовић сумирао остварено у години на измаку и
најавио планове за наредну годину:
«Налазимо се на самом крају залазеће и на прагу наступајуће године. Ово је
тренутак када се морамо осврнути на минулу 2018. годину, да сагледамо шта
смо урадили и какве смо темеље за 2019. поставили. Ове свечане вечери с
пуним правом можемо рећи једно: иза нас је тешка година, година пуна
изазова, потешкоћа и неизвесности, али и година успеха, рада, мира и
напретка.
Нема сумње да је 2018. година била пресудна година у развоју модерног и
развијеног Ниша. У Нишу су током 2018. отворене три нове велике фабрике,
код којих је вредност инвестиција преко 80 милиона евра и које ће
запошљавати најмање 4.500 радника. На добро постављеним темељима у
2018., енергично и моћно настављамо да градимо и у 2019. Наредне године
очекује се изградња нове фабрике Џонсон Електрик, проширење фабрике
ЛЕОНИ, као и почетак рада коопераната Цумтобела који ће запошљавати
преко 500 радника. Преговарамо са преко 10 нових потенцијалних
инвеститора и сигурни смо да ће током 2019. уз подршку Владе Републике
Србије Ниш бити идеална дестинација за нове инвеститоре.
У стратегијски и плански вођеној политици Ниша, посебно место заузимају
средња, мала и микро предузећа. Град Ниш је уз подршку Владе Србије за
подршку домаћим микро, малим и средњим предузећима издвојио око 110
милиона динара и кроз бројне мере стимулисања подржао преко 300
домаћих фирми.
Сви се морамо сложити у једноме – наука, привреда и напредне
технологије – представљају три најмоћнија стуба на којима
подижемо савремени Ниш. Као круна свих напора, положен је камен

темељац за вишедеценијски сан Града Ниша – Научно технолошки парк,
највећа и најмоћнија инвестициија у младе, у науку и образовање
уложена икада до сада у Нишу.
На концу ове 2018. са поносом можемо рећи да смо изградили најмодернији и
највећи Клинички центар на читавом Балкану, изградили смо и градимо
кључне путне правце, а путеви су важни, јер сваки нови изграђени пут је
нови пут у будућност! У Нишу се данас успешно реализују и највећи
национални пројекти, какав је прјекат изградње Постројења за прераду
отпадних вода са мрежом колектора вредности 55 милиона евра.
Ниш је да данас идеално место за реализацију великих инвестиционих
пројеката. Спроведене су све припреме за реализацију велике инвестиције
компаније Делта у изградњу тржно пословног центра, и ова инвестиција
вредна око 70 милиона евра нас очекује током наредне године. После
неколико година кашњења почела је и реализација инвестиције Нови Ниш.
Реализација комерцијалних инвестиција попут Тржног центра Делта Планет
и Нови Ниш доказ је да се економска ситуација у Нишу поправља. Ови
подаци, као егзактни и статистички индикатори показују да је Град Ниш –
заиста град будућности.
Најмоћнији доказ је решавање највећег проблема данашњице, а то је
смањење броја незапослених и отварање нових радних места. У овом
тренутку статистика бележи рекордно ниску стопу незапослености
последњих година. Број незапослених пре само две године био је око 33.000,
да би за свега две године био смањен за скоро 10.000.
Наши резултати препознати су на националном и међународном нивоу: на
националном нивоу Град Ниш је проглашен шампионом локалног економског
развоја у категорији привлачења инвестиција за 2018/2019.
Град Ниш је од специјализованог часописа Financial times проглашен за 7. по
рангу Град будућности за 2018/2019. у категорији стратегије привлачења
инвестција, док је регион заузео 3. место у категорији малих европских
градова до 500.000 становника.
Драги сарадници и пријатељи града Ниша,
Нова година је симбол новог почетка живота, нових нада у будућност. Дубоко

сам уверен да заједничким снагама, јединственом вољом, снажно и
енергично, и пре свега марљиво, великим радом, трудом и пожртвовањем,
можемо да остваримо заједнички сан и изградимо модеран, моћан, европски
Ниш, уређен и “паметан”, место које привлачи туристе из целог света и има
велики углед у међународној јавности. Драги сарадници, као што смо заједно
у овим претпразничним и празничним данима, заједно смо и у нашим
свакодневним пословима. И управо, заједништво, пријатељство и искрена
љубав према нашем граду и нашој јединој, вољеној Србији, умножавају наше
снаге за борбе достојне пажње и за велика достигнућа.
Нека новогодишњи празници пробуде најбоље у нама, нека нас подстакну на
солидарност с ближњима, на радост давања којим обогаћујемо и усрећујемо
сопствени живот; ових дана, али и током читаве године, једни другима треба
да кажемо најлепше речи, да све опростимо и заборавимо, да изјавимо и
умножимо љубав, да једни другима утоплимо душу пажњом, поштовањем и
бригом.
Најискреније желим да се у 2019. години живот сваког човека промени на
боље, да сви буду здрави, да нам се рађају деца и да уносе радост и лепоту у
наше животе. Свим грађанима најискреније желим лични и породични мир,
спокојство, благостање, срећу и сваки успех у раду и животу. Нека 2019.
донесе мир и процват наше једине Србије и нашег вољеног Ниша.
Срећна, здрава и напредна 2019. година свим Нишлијама и грађанима наше
Србије! Живи били!“
Градоначелник Ниша
Дарко Булатовић

Честитка Начелника Градске

управе града Ниша поводом
предстојећих празника
Честитка Начелника Градске управе града Ниша поводом предстојећих
празника
Свим својим суграђанима честитам предстојеће новогодишње и божићне
празнике уз жељу да наредну годину проведу у здрављу, миру и благостању
и да остану наш најбољи колектив у стварању ефикасног сервиса грађана.
Начелник Градске управе града Ниша Љубиша Јанић

Честитка поводом Божића по
Грегоријанском календару
Велики број верника у земљи и свету данас прославља Божић
по Грегоријанском календару. Овим поводом градоначелник Ниша Дарко
Булатовић упутио је Божићну честитку свим верницима који овај велики
хришћански празник обележавају у складу са Грегоријанским календаром.
“Свим грађанима који Божић славе по Грегоријанском календару честитам
овај велики празник са жељом да поштујући своју традицију буду
окупљени са својом породицом и онима које воле и уживају у празничним
данима. Време Божићних празника је истовремено и време љубави,
међусобног даривања, али и уважавања. Нека овај празник протекне у
здрављу и весељу и у срца свих верника унесе љубав и мир„ ,каже се у
честитки градоначелника Ниша.

САОПШТЕЊЕ
Поводом трагедије која се догодила на пружном прелазу у Доњем Међурову,
у којој су изгубљени људски животи, а више лица повређено, Градско веће
Града Ниша изражава изразе најдубљег саучешћа породицама страдалих.
На ванредној седници Градског већа донета је одлука да се 22. децембар
2019. године прогласи Даном жалости на територији Града Ниша.
У овом тешком тренутку, када је нажалост дошло до саобраћајне незгоде
трагичних размера, Град Ниш ће пружити сву неопходну помоћ породицама
настрадалих и повређених.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Седница кризног штаба
Најважнији делови система у случају снежних падавина ,хитна
помоћ,чишћење снега и градска топлана функционишу добро,оцењено је на
седници кризног штаба за деловање у ванредним ситуацијама којом је
председавао градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
Све службе раде у складу са очекивањима и ситуација је много боља у
односу на раније године када је снежни покривач био знатно мањи.
Светислав Манић командант зимских служби оценио је да је град потпуно
очишћен и да Јкп Медијана прелази у трећи степен рада.На локалу су на
терену и очишћена је моравска магистрала и ради се у вишим пределима па
је 80 посто сеоских путева проходно ,али има расквашеног снега.До 16,17
часова биће очишћени и путеви другог степена.
Драгослав Павловић директор Јкп Медијана рекао је да је ово предузеће
радило са 6 механизована возила и да је ситуација повољна на
саобраћајницама првог и другог реда и да је бачено укупно 53 тона соли.
Очекује се да ће до вечерњих сати улице трећег и четвртог степена
приоритета бити очишћене.
Хитна помоћ реаговала је у селу Кравље које је завејано сметовима ,алу уз

помоћ ватрогасаца екипа је стигла на одредиште.
Све екипе реаговале су на ауто путу према Лесковцу где се догодила тешка
саобраћајна несрећа,када се преврнуо аутобус из Македоније.
ЈКП Градска топлана ради нормално и даљинско грејање се одвија стабилно,а
није забележен ни повећан број позива кол центру.Уколико ноћи буду
хладније са температуром испод минус пет ,топлана ће радити 24 часа.
Јавни превоз се одвија успорено и у јутарњим сатима пет линија било је
скраћено,али се ситуација у току дана захваљујући ажурности екипа за
чишћење нормализовала на свим релацијама.
Патроле комуналне полиције су такође на терену ,са задатком да упозоре
грађане да се правовремено очисти снег испред улаза у објекте за
становање.

Обавештење о јавном позиву за
решавање стамбених потреба
избеглица
Обавештење о ЈАВНОМ ПОЗИВУ за избор корисника помоћи за
решавање стамбених потреба избеглица при куповини 23 сеоске куће
и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала
и/или куповину кућних апарата/намештаја.
Град Ниш обавештава избеглице и бивше избеглице које услед догађаја
између 1991-1995 године стекле статус избеглице у Републици Србији ,без
обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе,да ће Јавни
позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
при куповини 23 сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке
грађевинског материјала и/или куповину кућних апарата/намештаја а у
оквиру Регионалног стамбеног програма-потпројекат 5,бити објављен
28.01.2019.године на огласним таблама Града Ниша ,месних заједница и на
интернет страни Града Ниша и Комесаријата за избеглице и миграције.

Помоћ је бесповратна и одобрава се избеглицама са пребивалиштемборавиштем на територији Града Ниша за куповину сеоске куће са
окућницом у износу од максимално 9500 евра у динарској противвредности и
доделу пакета помоћи у грађевиснком материјалу у маскималном износу до
1500 евра у динарској противвредности.
Јавни позив ће трајати од 28.01.2019-13.03.2019. године, а све информације
могу се добити на телефон 018 526-157 или код повереника за ибеглице у ТЦ
Калча,ламела б, први спрат канцеларија бр.39.

