Санација нишке депоније улази у
завршну фазу
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић и директор ЈКП Медијана
Братислав Вучковић посетили су данас нишку депонију .
Завршетком радова на санацији и затварању на сегменту С4 депоније Бубањ
у Нишу решава се вишедеценијски проблем и у складу је са прописима у
области екологије И заштите животне средине које Србија мора да испуни на
путу ка ЕУ, рекао је градоначелник обилазећи радове.
Радови на санацији дела депоније започети су у августу прошле године, а
60%, колико је до сада урађено кошта око 60 милиона динара. Очекује се да
све буде готово за највише два месеца. Поглавље 27 у преговорима о
чланству у ЕУ између осталог регулише квалитет ваздуха, управљање
отпадом, управљање водама, контролу индустријског загађења, контролу
хемикалија, као и инвестиције у области отпада, које треба да у већој мери
буду усмерене на раздвајање и рециклажу.
Преосталих 40% уговорених радова на нишкој депонији састоји се од
затварања дела С4, односно уградње водонепропусног материјала-геофилца,
који спречава загађење водотокова.

Стипендије за најбоље ученике и
студенте
Најуспешнијим ученицима и студентима данас су у Официрском дому
уручени уговори о стипендијама за 2016.годину.Град Ниш овим средствима
показује да цени труд и залагање ових вредних младих људи, а
градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић је све стипендисте позвао да
остану у Србији и после завршетка школовања.
„Овај Град види ваш труд и вашу жељу, ви сте наше погонско гориво за
будућност .Образовање изискује конинуирани рад ,тражи време и понекад је
скупо, али будите сигурни да је незнање још скупље.
Зато у данашњем свету поента образовања није меморисање чињеница које

ће ученици морати да памте до краја живота, поента је како да пронађу
информације, да знају да их вреднују, како да их комбинују са другим
информацијама, да их ефикасно користе, да са њима реше проблем. То је
нова писменост 21. века и много се разликује од модела по коме је већина
нас учила.
Морамо бити спремни у потпуности за нови приступ у учењу и прихватити
реалност да ова деца,паметна,храбра,креативна и пуна знања представљају
наш прави пут ка развоју друштва.
Од срца вам честитам на досада постигнутим резултатима, а ове стипендије
су само симболичан начин да као Град покажемо да вреднујемо ваш труд и
залагање“,рекао је градоначелник.

Првомајска честитка
Пожелео бих у овој честитки грађанима, пре свега нова радна места,
успешнији и квалитетнији рад и да наравно будете здрави и ефикасни на
свом послу.
У економској ситуацији у којој се налази наша земља покушавамо да
привучемо инвеститоре који ће отворити нова радна места и трудимо се да
наши радници имају права загарантована законом.
Први мај мора нас подсећати на права оних који раде ,али и оних који су
незапослени.
Право на рад је основно људско право и свима вама који до сада нисте
почели са радом желим да ово право што пре остварите.
Вама ,који радите, желим да предано обављате своје задатке и живите од
свог рада и да се увек присетите оних некадашњих првомајских празника
када су радници иступали заједно демонстрирајући слогу ,јединство и
патриотизам.
Желим вам срећан празник и све најбоље
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић

Ускршња честитка
Ускршњи празници у себи носе поруку обнове и наде, подстичу нас да
будемо упућени једни на друге и увек нас изнова подсећају на вредности
међусобног уважавања и поштовања.
Желим да радост Ускрса испуни ваше домове задовољством и благостањем,
да празник проведете у добром здрављу, миру и слози, окружени породицом
и пријатељима .
Васкрс представља празник над празницима и у овим данима када смо
окупљени у цркви И за породичном трпезом желим да се у сваком човеку
добре воље пробуди вера наших праотаца, искреност и љубав према
ближњем.
Поштовањем традиције и вредности које су нам оставили наши духовни
просветитељи , можемо да сачувамо идентитет и допринесемо бољитку
нашег заједничког дома – нашег града. Да заједно превазиђемо сопствене
могућности , да заједно напредујемо и да наш Ниш сврстамо тамо где
припада, међу уређене европске градове са богатим културно-историјским
наслеђем.
Нека радост Христовог васкрсења испуни сваки дом и улије нову снагу свима
нама , да истрајемо у вери, нади и љубави.
Јер како кажу свети оци “Светло Васкрсење господа Исуса Христа темељ је
наше вере ,јемство наше наде и храна наше љубави”.
Честитам вам празник уз најрадоснији поздрав ,Христос Воскресе!
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић

Списак пасивног дежурства у
периоду
празника
29.04.03.05.2016. год.
Инспекторе који пасивно дежурају, можете позвати на наведене бројеве
телефона, у периоду од 7.30 до 15.00 сати:
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ

дана 29.4.2016.год. – Александра Мирковић – 063/8-216-328
дана 30.4.2016.год. – Јасмина Мартиновић – 063/7-384-762
дана 01.5.2016.год. – Живица Јевђић – 064/ 833-00-80
дана 02.5.2016.год. – Дејан Мијалковић – 061/134-58-70
дана 03.5.2016.год. – Дренка Станисављевић – 064/30-43-101
САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА
дана 29.4.2016.год. – Милош Крстић – 064/833-0-324
дана 30.4.2016.год. – Милан Николић – 064/833-0-322
дана 01.5.2016.год. – Милан Николић – 064/833-0-322
дана 02.5.2016.год. – Зоран Јовановић – 064/833-0-323
дана 03.5.2016.год. – Зоран Јовановић – 064/833-0-323
ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОРИ:
Малбаша
Марина
……………………29.4.2016.год……………….064/8330305
Гордана
Б.
Стевановић………………30.4.2016.год……………….064/8330359
Грмуша
Иван……………………………
1.5.2016.год……………….064/8824515
Спалевић Љубомир…………………….2.5.2016.год……………….063/483606
Марина
Јанковић………………………..3.5.2016.год……………….064/8330337

Саопштење за медије ГИК Ниш
Градска изборна комисија Ниш, са седнице одржане 27. априла 2016. године,
издаје следеће саопштење за медије:Обавештавају се штампани и
електронски медији на територији Града Ниша, да су поновни избори за
одборнике у Скупштини Града Ниша, расписани за 30. април 2016. године, на
20 бирачких места, тако да је у складу са изборним прописима, забрањена
изборна пропаганда и објављивање процена резултата избора 48 часова пре

дана одржавања избора и на дан избора, до затварања бирачких места,
односно у времену од 28. априла 2016. године почев од 00,00 часова до 30.
априла 2016. године до 20,00 часова.
Председница
Јелена Жарић Ковачевић, с.р.

Саопштење за медије Градске
изборне комисије
Градска изборна комисија утврдила је прелиминарне резултате избора
одржаних 24.04.2016. и на основу утврђених резултата донела одлуку о
понављању избора на 20 бирачких места.
Поновљени избори за одборнике Скупштине Града Ниша ће се одржати у
суботу 30. априла 2016. године, на бирачким местима на којима је Градска
изборна комисија Ниш поништила гласање и то:
134. ГРАД НИШ
134.1. ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА
Јелене Главашки, Јелене Ћетковић,
4

ОШ „ДУШАН
РАДОВИЋ“

11

ОШ „ЋЕЛЕ
КУЛА“

НИШ, ЂЕРДАПСКА БР.
Јосипа Славенског, Крсте
45
Стефановића, Леонарда Да Винчија
и Мајаковског
НИШ, РАДНИХ
БРИГАДА БР. 28

Булевар Немањића 58-78
7. јула 1-25а и 2-24, Јеронимова,

36

ГИМНАЗИЈА
„9.МАЈ“

НИШ, ЈЕРОНИМОВА
БР. 18

Краља Стевана Првовенчаног 1-29,
Лоле Рибара, Мачванска,
Милентијева и Светосавска

40

ОШ „РАТКО

НИШ, РАТКА

ВУКИЋЕВИЋ“

ВУКИЋЕВИЋА БР. 5

Бранислава Нушића, Војводе
Мишића 1-7, Добрице
Милутиновића, Ивана Гундулића,
Првомајска 1-7 и 2-4а, Проте Матије
Ненадовића, Ратка Вукићевића,
Сестре Баковић, Томе Роксандића,
Филипа Вишњића и Чаирска

43

45

ОШ „ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЋ“

НИШ, КРАЉЕВИЋА
МАРКА БР. 13

ОШ „РАДОЈЕ

НИШ, ГЕНЕРАЛА
МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА

ДОМАНОВИЋ“

БР. 49А

Делиградска, Епископска 2-52,
Марије Бурсаћ, Станка
Власотинчанина, Стојана
Новаковића, Трг 14. октобра и
Хиландарска
Јована Ристића 1-45 и 2-38,
Југовићева, Новопазарска 1-21 и
2-20, Соколска и Трг Краља
Александра Ујединитеља 2-10 и бб

134.2. ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

16

ОШ „КОЛЕ
РАШИЋ“

НИШ, ВАСЕ
ЧАРАПИЋА БР. 8Б

Александра Петровића, Горичка
1-39а и 2-34, Дејана Манчића,
Крагујевачка, Неготинска и прилаз,
Његошева, Смедеревска и Церска

34

ОШ „ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ“

МРАМОР

Батушиначки пут, Викенд насеље,
Мрамор, Мраморско брдо и Топличка
14. октобар, Барска, Бебратово бб,
Влашка, Ибровичка, Изворска,

45

ОШ „БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ“

БЕРБАТОВО

Омладинска, Палих бораца,
Партизанског одреда, Пионирска,
Планински вис, Победе, Слободе,
Солунског фронта и Стевана Сремца

134.3. ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ

4

ЕТШ
„НИКОЛА
ТЕСЛА“

НИШ, АЛЕКСАНДРА
МЕДВЕДЕВА БР. 16

Булевар Николе Тесле

12

МК
„ПОПОВАЦ“

ПОПОВАЦ

Иве Лоле Рибара, Јабланичка,
Маршала Тита, Милета
Ђурђановића, Милуна Стоиљковића,
Нишавска и прилази, Пољска,
Поповац бб и Сјеничка

19

ОШ „ЛЕЛА
ПОПОВИЋ“

ВЕЛЕ ПОЉЕ

Веле Поље

20

МК
„МИЉКОВАЦ“

МИЉКОВАЦ

Миљковац

27 ДОМ КУЛТУРЕ

ГОРЊА ТОПОНИЦА

Викенд насеље, Горња Топоница и
Ливадице

134.4. ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ
Далматинска, Др Војислава
Вучковића, Ивана Горана Ковачића,
Илије Бирчанина, Јелaшничка, Кнеза
9

ОШ „ЊЕГОШ“

НИШ, РАТКА

Михајла Обреновића 1-27 и 2-30,

ПАВЛОВИЋА БР. 60

Книнска, Которска, Коче Капетана
2-28, Милана Благојевића, Милована
Глишића, Пионирска и Хаџи
Проданова
Жикице Јовановића Шпанца,

11 ОШ „ЊЕГОШ“

НИШ, РАТКА
ПАВЛОВИЋА БР. 60

Ибарска 1-17 и 2-10, Јустина
Поповића 1-29а и 2-20а,
Књажевачка 1-137а и 2-100 и
Пролетерска и прилаз
Бечејска, Боре Ђорђевића – Кокана,
Васе Пелагића 70-82, Гњиланска,

12

ОШ „СТЕФАН
НЕМАЊА“

НИШ, КОСОВКЕ
ДЕВОЈКЕ ББ

Деспотовачка, Јаворска, Кичевска,
Копарска, Краљевачка, Нишка,
Новице Жигића – Боже, Петра
Жикића – Макса, Посавска, Седам
секретара СКОЈ-а, Студеничка,
Тихомира Бранковића – Јоце и
Фрушкогорска

16

ОШ „СТЕФАН

НИШ, КОСОВКЕ

НЕМАЊА“

ДЕВОЈКЕ ББ

Вршачка, Загорке Николић,
Карловачка, Монахиње Јефимије и
Сомборска
Горњи Матејевац бб, Обилићева,
Облачића Рада, Орловића Павла,
Падинска, Пасуљарска,
Петровданска, Поп Игњатова,
Поточка, Просветина, Радничка,
Рајићева, Ратка Павловића, Савска,

23

ОШ
„КАРАЂОРЂЕ“

Свете Тројице, Светог Јована,
ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ

Синђелићева, Спортска, Станоја
Главаша, Старине Новака, Старца
Вујадина, Студеничка, Таковска,
Терзинска, Тихомира Бранковића,
Уметничка, Хајдук Вељкова и
прилаз, Цалкова, Церска, Црквена,
Чанићевска, Чаренска, Чегарска,
Чонићево сокаче и Школско сокаче

29

ВАТРОГАСНИ
ДОМ

КАМЕНИЦА

7. јула, Викенд насеље, Воје
Ринчића, Каменица, Радмиле
Ковачевић и Чегарска

Председница Градске изборне комисије
Јелена Жарић Ковачевић

Радови на нишким улицама и
сређивању корита Нишаве
Започела је реконструкција Првомајске улице (ГО Медијана) од Вождове до
Улице 7.јула. Улица је дужине 440 метара, а ширине 6 метара и тротоари са
обе стране улице ширине по два метра.Између коловоза и тротоара налази

се зелена површина са дрворедом ширине један метар.
Реконструкција обухвата замену ивичњака и пресвлачење асфалтом коловоза
и тротоара.
У току су завршни радови на изградњи пута од Насеља Никола Тесла до
Горње Врежине. Пут је асфалтиран дужине 1200 метара, а ширине 7 метара.
Остало је да се ураде банкине и изврши хумузација косина насипа. Вредност
изградње је 21 милион динара. Радови се финансирају из средстава
периодичног одржавања. Недостатак овог пута правио је проблем
мештанима поменутих насеља за одлазак до својих имања
Почели су и радови на рехабилитацији улице од школе до цркве у Брзом
Броду .Улица је ширине 5,5 метара и дужине 170 метара.У току је и уређење
окретнице код школе „Др Зоран Ђинђић“.Укупна површина платоа је 400
метара , а у средини платоа биће јавна чесма .Изградњом платоа биће
продужена линија градског аутобуса чији недостатак је представљао
проблем за мештане Брзог Брода.
Тренутно се ради и на сређивању корита Нишаве од Медошевачког до
Железничког моста.Инвестициона вредност је 310 милиона динара из
кредитне линије Светске банке ,а инвеститор је предузеће „Србија
воде“.Извођач радова је „Страбак“.Овим радовима обезбеђује се степен
заштите са 120 кубика пропуста воде у секунди.Пројекат предвиђа и
уређење минор корита као и изградњу степеништа и прилаза реци у правцу
ка центру града.

Отворен 17. Међународни Сајам
туризма
У хали Чаир отворен је 17. Сајам туризма,на којем ће се Нишлијама
представити туристичке агенције и организације из региона.
Сајам је отворио потпредесдник Владе Србије и Министар трговине,туризма и
телекомуникација Расим Љајић.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић је поздравио све присутне и
истакао да Ниш поседује широку лепезу туристичких потенцијала међу
којима су манастири у културна добра ,али и бањски и адреналински
туризам.
Једна од привредних грана у којој се бележи пораст последњих година у
граду ,управо је туризам,а нове инвестиције у овој области и изградња аква

паркова ,представља добар основ за додатни развој туризма и повећање
броја ноћења.
17. Међународни сајам туризма , окупља излагаче из земље и из региона,
међу којима су туристичке агенције, туроператори, туристичке организације
градова и општина, хотелијери, представници бањског и здравственог
туризма, представници спортско – рекреативног туризма и активног одмора,
организатори манифестација, као и удружења самосталних излагача
сувенира.
Акценат ће бити усмерен и ка гастрономској и винској понуди, што се пре
свега односи на презентацију и дегустацију карактеристичне локалне
кухиње излагача као промоције културног наслеђа свог региона, што је данас
популаран вид туризма у свету.

Дан војске Србије
23. априла обележавамо Дан Војске Србиј. На овај дан 1815 године у Такову
је подигнут Други српски устанак чиме је започела борба за коначно
ослобођење од Отоманске империје. Градоначелник Ниша проф. др Зоран
Перишић овим поводом упутио је честитку припадницима Војске Србије.
“Свим припадницима наших оружаних снага честитам овај датум са жељом
да на високом нивоу наставе да обављају свој посао одбране уставног
поретка и да ниво борбене готовости буде на завидном нивоу” каже се у
честитки градоначелнику. У касарни Књаз Михаило у Нишу одржана је
свечаност поводом Дана Војске на којој су уручене дипломе и унапређења
припадницима оужаних снага који су се нарочито истакли у претходном
периоду. Одликовања су припадницима војске уручили генерал Милосав
Симовић и градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић.

