ПОЧЕЛИ ЗАВРШНИ РАДОВИ НА
МЕДИЈАНИ
Градоначелник Дарко Булатовић обишао је данас археолошко налазиште
Медијана где је у току завршна фаза изградње заштитне конструкције и
наткривања виле са перистилом, чијим ће се окончањем стећи услови да се
локалитет уреди за посете туриста, а јединствени подни мозаици, који и
представљају највеће благо Медијане, коначно постану доступни и видљиви
за посетиоце. По пројекту, рок за завршетак ове фазе је 06. октобар.
”Овај пројекат је вредан 24 милиона динара и заједнички га реализују
Град и Држава. 50 одсто средстава издваја Град а 50 одсто Држава
бесповратно, а све у циљу промоције нашег културног блага и богатства.
Радови се коначно приводе крају, и после дуго времена моћи ћемо да
ставимо у функцију овај простор, да нам дођу туристи, да нам дођу гости, и
да можемо да свету са поносом да покажемо ово благо које имамо”, рекао је
Градоначелник Булатовић.
Директор Народног музеја Ненад Спасић је рекао да се подизањем објекта
над Вилом са перистилом врши заштита археолошких остатака
архитектонских елемената, а пре свега врло вредних подних мозаика од
штетног дејства атмосферских утицаја.
”Када се заврши наткривање, археолози ће најзад моћи да открију мозаике
који су годинама конзервирани дебелим слојем песка, а након уређења
читавог простора, изградње паркинг простора, осмишљавања пешачких
стаза унутар комплекса и пратећих објеката, моћи ћемо да локалитет
отворимо и за посетиоце, и очекујем да се то може урадити до пролећа”,
рекао је Спасић.
Радови на археолошком налазишту Медијана се настављају, и то
археолошким истраживањима некадашњих терми, укупне површине око
1200 м2 у непосредној близини виле са перистилом. Јавна набавка за избор
извођача радова на археолошком истраживању биће објављена ових дана,
пошто је припрема документације у завршној фази, кажу у Заводу за
заштиту споменика у Нишу.

У плану је наткривање и тог налазишта, што ће, како је речено, значајно
обогатити понуду Медијане, и заједно са уређењем зграде Народног музеја,
допринети да у скорој будућности овај археолошки комплекс постане заиста
један од препознатљивих симбола Ниша.

САОПШТЕЊЕ
Град Ниш је чланицама Скупштине Регионалне развојне агенције ЈУГ д.о.о.
Ниш, упутио иницијативу за разрешење Бојана Аврамовића са функције
директора Агенције, јер Регионална развојна агенција после два пропала
јавна позива за нову регионалну депонију „Келеш“, од 2015. године до данас,
ништа није предузела.
Истовремено четири општине (Куршумлија, Прокупље, Бабушница и
Алексинац) су у току мандата садашњег директора Агенције иступиле из
чланства, уз образложење да чланство у Регионалној развојној агенцији „Југ“
доо Ниш њима производи само трошкове плаћања чланарине, без повратне
користи за чланове друштва.
С обзиром на то да су из истог разлога поједине локалне самоуправе
најавиле нова иступања из чланства, град Ниш, као највећа и најодговорнија
локална самоуправа у Скупштини РРА ЈУГ, сматра да је кадровска промена на
челу Агенције неопходна.

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.

БУЛАТОВИЋ
:
ПРЕТЊАМА
ПРЕДСЕДНИКУ ШТО ПРЕ ДА СЕ
ПОЗАБАВЕ
НАДЛЕЖНИ
ДРЖАВНИ ОРГАНИ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић изјавио је, поводом напада на
Председника Републике и претњи које су му упућене, да тиме најозбиљније,
што пре, морају да се позабаве надлежни органи. Због покушаја урушавање
државних институција и позивања на војни пуч , очекујем реаговање
надлежних институција, рекао је Булатовић.
”Још једном понављам, да ми пружамо пуну подршку политици Владе,
државној политици, политици Председника, и ми јесмо део те политике и део
тима који треба да обезбеди бољи живот и бољи стандард грађанима Ниша и
грађанима Србије”, рекао је Булатовић.

Градоначелник је нагласио да је чињеница да претње долазе од оних који,
када су били власт, у Ниш су долазили само на митинге и ништа више од
тога.
”Они су у Ниш долазили само на митинге својих странака, за разлику од
Председника Републике Србије Александра Вучића који је, до сада, овде био
шеснаест пута и провео шеснаест дана у Нишу. То је више него било који
српски лидер у историји. А сваки долазак и боравак је био усмерен управо на
будућност овог града, будућност југа Србије, инвестиције, фабрике, нова
радна места, виши стандард…. и због тога има и нашу пуну подршку”,
поручио је Градоначелник Дарко Булатовић.

Веће
предложило
в.
директора ЈП Аеродром

д.

На седници Градског већа, одржаној јутрос, Градско веће предложило је в. д.
директора ЈП Аеродром, дипломираног инжињера за ваздушни саобраћај
Душана Кнежевића из реда запослених. Све до уписа у АПР и промена у АПРу, власник Аеродрома је Град Ниш па је из тог разлога, Градско веће
предложило в. д директора. Према речима градоначелника, Град је, због
процедуралних разлога, преузео обавезу да предложи в. д. директора
Аеродрома Ниш. Градоначелник Дарко Булатовић додао је Кнежевић у
потпуности испуњава услове, да је човек из самог предузећа и да ће у
потпуности моћи да одговори изазовима који да очекују.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ВЕЛИКЕ РАДОВЕ
ШЉАКА

НАЈАВИО
У НАСЕЉУ

Водоводна мрежа у насељу Шљака биће у потпуности реконструисана у
наредних годину дана, а радови у првих шест улица почеће већ крајем овог
месеца. Поред водовода, насеље ће, у најкраћем року, добити и комплетно
улично осветљење, јавну чесму, биће сређене ударне рупе и оштећења
коловоза, а у програм изградње биће уврштен и наставак реконструкције
Сарајевске улице, и то ће бити један од приоритета за наредну годину.
То је, у најкраћем, закључак са синоћњег састанка Градоначелника Ниша
Дарка Булатовића са мештанима овог нишког насеља, коме су присуствовали
и директори ЈКП Наисус и Паркинг сервиса.
Договорена је и интензивнија сарадња по питању одвоза смећа и уклањања
дивљих депонија, пре свега у Сарајевској улици, а као први корак, већ данас
ће екипе ЈКП Медијана поставити и контејнер за одвоз кабастог отпада из
насеља, на локацији која ће бити одређена у договору са саветом грађана
овог насеља.
Градоначелник је рекао да је ово нови начин функционисања Града, кроз
директне састанке са грађанима и излазак у сусрет њиховим захтевима и
решавању комуналних проблема.
”У Буџету Града за наредну годину биће много више новца за комуналну
изградњу и, након периода консолидације градских финансија, сада коначно
можемо да активније кренемо у решавање нагомиланих проблема. Насеље
Шљака ће, у том смислу, бити једно од првих у коме ће грађани осетити
напредак, а циљ нам је да се то деси и у свим деловима Ниша, и то врло
брзо”, поручио је Градоначелник Булатовић.

Град Ниш је расписао Јавни
конкурс за финансирање и
суфинансирање пројеката за
младе
Град Ниш сваке године, путем Јавног конкурса за финансирање и
суфинансирање пројеката за младе, пружа подршку младима у свим
областима које су значајне за унапређење друштвеног положаја младих,
финансирањем пројеката удружења младих и удружења за младе.
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2018.
години расписан је 16. јула 2018. године за пројекте из тематских области у
складу са циљевима наведеним у Стратегији за бригу о младима Града Ниша
2015 – 2020 и Локалном акционом плану за младе Града Ниша 2015 – 2020.
Документацију потребну за аплицирање по Јавном конкурсу можете наћи на
сајту Града Ниша, у делу Јавна обавештења, затим Конкурси
(www.ni.rs/konkursi/).
Овим путем Комисија за избор пројеката за младе, Секретаријат за омладину
и спорт и Канцеларија за младе Града Ниша позивају сва заинтересована
удружења младих и удружења за младе да узму учешће у конкурсу како би
кроз реализацију својих пројектних идеја допринели унапређењу положаја
младих и остваривању циљева омладинске политике у граду Нишу.
Пријаве на Kонкурс доставити поштом или лично на адресу:
Секретаријат за омладину и спорт – Одсек за омладину, ул. Вожда
Карађорђа, бр. 16, II спрат, Ниш.
Крајњи рок за подношење пријава на Јавни конкурс је понедељак, 30.
јул 2018. године до 15h.

Конституисана радна група за
реализацију пројекта Лаки
километар
Данас је одржана конститутивна седница Радне групе за припрему,
спровођење и мониторинг Пројекта Један лаки километар.
Основни задатак Радне групе је да, на основу мапирања и постојеће базе
података, изради Акциони план и стратешки сагледа дефинисане
приоритете које ће добити од представника релевантних институција, као и
самих крајњих корисника, односно особама са инвалидитетом.
Циљ Пројекта је стварање услова да Ниш буде град без баријера, пре свега у
ширем центру града, односно пречнику од једног километра, где ће свим
особама са инвалидитетом бити омогућено неометано кретање и приступ
јавним градским институцијама и службама.

Oдлука о избору корисника
стамбених јединица намењених
за социјално становање
У оквиру регионалног стамбеног пројекта Потпројекта 5-социјално становање
у заштићеним условима, комисија за избор корисника донела је одлуку о
избору корисника стамбених јединица намењених за социјално становање, а
на основу конкурса који је објављен 7. августа 2017. године.
Утврђено је да су услове за давање на коришћење 9 стамбених јединица
намењених за социјално становање у заштићеним условима укључујући и
једну стамбену јединицу намењену за породицу домаћина социјалног
становања у заштићеним условима, а на основу стручне обраде Центра за

социјални рад испунила следећа лица:
Вера Шаренац
Драгаш Душко
Сипић Татјана
Зеленкапић Бранко
Сипић Јадранко
Пандиловски Александар и
Вујанић Миливој
Одлука о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника
рангираних према првенству донета је на основу испуњености услова и броја
освојених бодова и биће објављена и на огласним таблама Центра за
социјални рад „Свети Сава“ у Нишу и Комесаријата за избеглице, као и на
официјелном сајту Града Ниша.

