САОПШТЕЊЕ ГРАДСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Градски штаб за ванредне ситуације обавештава да ће се активности на
претакању амонијака из цистерне која је оштешћена приликом исклизнућа на
прузи Ниш-Сврљиг код Јасеновика бити настављене и сутра (четвртак
31.јануар 2019.).
Оператер, компанија НЦЛ и Патентинг, предузеће ангажовано на претакању
амонијака, обавестили су Штаб да је данас, у периоду од 10.00 до 18.00 сати
извршено претакање, у три цистерне, око 32 000 кг амонијака од укупно
42,560 кг колико се, према транспортној документацији, налазило у цистерни
у тренутку исклизнућа.
Радови су прекинути због мрака, и биће настављени сутра у 9.00 сати.
Штаб наглашава да су данашње активности спроведене без икаквих
потешкоћа, уз поштовање свих законских процедура и без икакве опасности
по безбедност радника ангажованих на овим пословима и становништва у
селу Јасеновик.
Штаб саопштава да ће се и сутра, претакање вршити уз надзор надлежних
служби и примену појачаних мера безбедности.
По завршетку ових активности, оштећена цистерна биће уклоњена са лица
места како би радници Инфраструктура Железница Србије могли да
несметано настав радове наоспособљавању пруге за редован саобраћај.
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Куп Радивоја Кораћа по 10.пут у
Нишу
Домаћин завршног турнира Купа Радивојa Кораћa и 2019. године ће бити Ниш
(14-17. фебруар 2019, дворана „Чаир“). Током завршнице сениорског Купа, у
Нишу ће већ традиционално бити одржан и Беобаскет Мини куп за пионире
(15-17. фебруар 2019).
Овим поводом у Градској кући потписан је уговор о организацији турнира
,који су потписали градоначелник Дарко Булатовић и генерални секретар
КСС Дејан Томашевић.
Ово ће бити 5. узастопно домаћинство Ниша када је у питању куп,а јубиларни
10.пут да се под именом великана српске кошарке турнир игра управо у
Нишу.
Градоначелник Булатовић и генерални секретар Томашевић изразили су
задовољство наставком сарадње и изразили убеђење да ће завршница купа
као и до сада бити врхунски организована.
Ниш ће и током лета бити град кошарке, јер ће бити један од градова
домаћина европског првенства за жене

НАЈАВЉЕНА ОБИМНА УЛАГАЊА У
НИШКИ АЕРОДРОМ
Помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре задужен
за ваздушни саобраћај Зоран Илић рекао је данас на аеродрому Константин
Велики да ће Влада Србије обезбедила 5 милиона Евра за финансирање
авио-линија од јавног значаја са нишког аеродрома.
Влада би у четвртак требало да усвоји уредбу којом ће бити дефинисани
региони који ће имати право да користе те линије, а Илић каже да ће тиме
бити омогућено додатно повезивање Ниша са десет европских дестинација и
да се, пошто је у питању међународни конкурс, очекује да и Ер Србија буде

један од учесника. Он је такође најавио и изградњу новог торња на
аеродрому „Константин Велики“ у вредности од 5,5 милиона евра.
”
Ове године биће завршена израда пројектне документације, а почетак
радова предвиђен је за јул 2020. Завршетак радова планиран је за децембар
2021. године, рекао је помоћник министра саобраћаја и инфраструктуре и
додао да се одустало од продаје два хектара земљишта у власништву
аеродрома, већ ће се, према његовим речима, тај простор изнајмити.
Ми смо се договорили са Контролом летења Србије и Црне Горе (СМАТСА) да
закуп те локације буде на 30 година. СМАТСА ће месечно плаћати нишком
аеродрому закуп земљишта од 50.000 до 80.000 евра, чиме ће аеродром
скоро покривати целокупне месечне трошкове зарада запослених, рекао је
Зоран Илић.
Илић каже да је у плану и продужетак писте на нишком аеродрому са 2.500
на 2.800 метара, након што 2023. буде изграђена железничка обилазница и
пруга измештена са северне стране нишког аеродрома.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић рекао је да 256 милиона динара,
колико је Република Србија наменила за унапређење рада и капацитета
аеродрома Константин Велики, показује спремност државе да чврсто стане
иза нишког аеродрома. Он је рекао да ће се до краја ове године, а можда и
раније, Град Ниш ослободити свих обавеза наметнутим уговором са Војском
Србије 2009. године, када је аеродром Ниш прешао у власништво града, и да
ће се завршетком изградње и испоруком 21 000 квадратних метара
стамбеног простора на локацији Нови Ниш ВОјсци, што се очекује крајем
августа или септембра, створити услови да се уговор коначно и раскине.
Булатовић је нагласио да је и обнављање линије за Малме, које је мађарски
Виз Ер најавио за 17. април, потврда да нишки аеродром има будућност и
места за развој и напредак.
Ово је задовољство када можемо да учествујемо, да доприносимо својим
делом колико је то у нашој надлежности, да се ови капацитети подижу на
задовољство Нишлија и на задовољство свих грађана”, навeo je
градоначелник Ниша.

Вршилац дужности директора нишког аеродрома Душан Кнежевић казао је
да ће наредне године почети и проширење аеродромске зграде која је
првобитно пројектована за прихват 100.000 путника, а аеродром је прошле
године услужио 350.000 путника.
Ове године држава ће у развој нишког аердрома уложити више од 250
милиона динара. Од тог новца већ је купљено преко потребно возило које ће
служити за помоћ авионима у условима снега и велике влажности у ваздуху,
а у току године инвестираће се и у нову расвету за случајеве смањене
видљивости, чиме ће се додатно унапредити безбедност нишког аеродрома,
рекао је Кнежевић.
Свој инфо-пулт на аеродрому данас је званично отворила и Туристичка
организација Ниша.
„Тако да ће сваки туриста који дође у Ниш, и затражи важне информације
где отићи шта видети и под којим условима, врло ће лако моћи да добије те
информације, што је јако важно за развој туризма, не само у Нишу већ и
читавој југоисточној Србији”, рекао је Урош Парлић, директор Туристичке
организације Ниша.

