ОД 1. ЈУЛА НОВИХ 12 АВИО
ЛИНИЈА ИЗ НИША
Градоначелник Дарко Булатовић изјавио је данас да је Влада Србије усвојила
одлуку о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају, на
основу које ће се од 1. јула ове, па до 30. јуна 2023. године успоставити авио
линије ка 12 градова у западној Европи.
Два пута недељно летеће се ка Нирнбергу, Хановеру, Франкфурту,
Карлсруеу и Фридрисхафену у Немачкој, Гетеборгу у Шведској, Болоњи
и Риму у Италији, Салцбургу у Аустрији, Будимпешти и Љубљани. Три
пута недељно, летеће се из Ниша и ка Тивту, али само у време летње
сезоне, односно од маја до октобра.
”Ово је потврда да је Ниш међу приротетима државе. Ово је резултат готово
свакодневних контаката са Председником Александром Вучићем и са
Председницом Владе. Ово је резултат небројено много разговора и састанака
и са потпредседницом Владе, министарком Зораном Михајловић, и њеним
тимом, и зато са поносом могу да кажем да Ниш званично постаје
регионални центар ваздушног саобраћаја”, рекао је Градоначелник Ниша
Булатовић.
Он је нагласио да ће привреда у коју држава и град улажу овим добити нови
подстицај, инвеститори ће лакше долазити у Ниш, а привредници са овог
подручја до својих партнера, купаца и на крају до тржишта у западној
Европи.
”Наравно, ово је важно и за развој туризма, и свакако за нашу дијаспору, јер
су се линије и дефинисале по томе где постоји потреба, али не постоји
довољна комерцијална оправданост за њихово покретање, без помоћи
државе”, нагласио је Градоначелник Ниша и поручио да се овим ставља
тачку и на све приче и злонамерне коментаре о затварању и гашењу
аеродрома.
”Као што смо и договорили са министарком Михајловић, седиште предузећа
‘Аеродроми Србије’ биће у Нишу, са ових нових 25 летова недељно, уз већ
постојеће. Све ово, грађанима Ниша и југоистока Србије јасно показује да су

супротне тврдње биле крајње злонамерне, нетачне и усмерене против
развоја не само аеродрома”, рекао је на конференцији за новинаре
градоначелник Булатовић.

ДОДЕЉЕНЕ
СПОМЕНИЦЕ
БИВШИМ
И
САДАШЊИМ
ПРИПАДНИЦИМА
63.
ПАДОБРАНСКЕ БРИГАДЕ
Славна 63. падобранска херојска бригада постала је симбол отпора НАТО
агресији и не само њој. Где год и кад год је било тешко ту су били
падобранци из 63. падобранске бригаде. Мало земаља може да се похвали
таквим јунацима и таквом јединицом. Непрекинута традиција 63. је нешто
што се у војсци познаје, веома цени и нешто на шта је читав српски народ
веома поносан – изјавио је министар одбране Александар Вулин на уручењу
војних споменица припадницима некадашње 63. падобранске бригаде
поводом 20 година одбране од НАТО агресије на СР Југославију.
На свечаности, одржаној у нишком Дому Војске, војне споменице породицама
погинулих припадника 63. падобранске бригаде уручио је министар одбране
Александар Вулин, а премештеним припадницима те бригаде начелник
Генералштаба Војске Србије генерал-потпуковник Милан Мојсиловић.
Пензионисаним припадницима бригаде војно признање уручио је заменик
команданта Здружене оперативне команде генерал-мајор Илија Тодоров, а
припадницима 63. падобранског батаљона признање је уручио командант
Специјалне бригаде бригадни генерал Мирослав Талијан.
Истичући да је Србија поносна на сваког свог официра и војника, министар
Вулин је рекао да „сви који су учествовали у одбрани од НАТО агресије
заслужују нашу пажњу и поштовање. Они који су убијени у НАТО агресији
заслужују да их се сећамо и да њихове породице знају да је држава ту и да

брине о сваком од њих“.
”Србија се поноси сваким војником, сваким официром, сваким полицајцем,
свима онима који су одбранили и очували земљу. Уосталом, ко може да каже
где престаје народ, а где почиње војска. Били смо једно и остаћемо једно.
Зато смо слободни” – поручио је министар Вулин.
Kомандант Специјалне бригаде Копнене војске бригадни генерал Мирослав
Талијан посебно је истакао отпор нашег народа и успех борбених операција
наше Војске, а нарочито њених елитних састава – 72. специјалне и 63.
падобранске бригаде.
Заменик команданта Здружене оперативне команде и ратни командант 63.
падобранске бригаде генерал-мајор Илија Тодоров рекао је да је војна
споменица коју су добили припадници 63. падобранске бригаде још један
доказ да се о њима мисли. Посебно је битно, нагласио је генерал Тодоров, да
се погинули припадници јединице не забораве, као ни њихове породице и
они који су били рањени.
Свечаности у нишком Дому Војске присуствовали су и државни секретар
Александар Живковић,, Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и Епископ
нишке епархије Владика Арсеније.

Одлуке о подстицају развоја
талентованих
ученика
и
студената у 2019. години
Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената:
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о
избору кандидата којима се не додељује стипендија
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о
избору кандидата за доделу стипендија

Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о
одбацивању пријава

Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената расписала
је
Јавни позив за стипендирање талентованих ученика и студената у
2019. години.
Јавни позив је објављен на сајту Града Ниша и огласним таблама органа и
служби Града у улици Николе Пашића број 24 и улици Вожда Карађорђа број
16.
Обрасци пријава се могу преузети са сајта Града Ниша (са следећих
линкова):
ОБРАЗАЦ пријаве за ученике средњих школа
ОБРАЗАЦ пријаве за студенте високошколских установа
ОБАВЕШТЕЊЕ о обради података о личности
или у просторијама Секретаријата за образовање у улици Вожда Карађорђа
број 16.
Рок за подношење пријава је био 14. фебруар 2019. године.

ПРИЈЕМ
БЕЛГИЈЕ

ЗА

АМБАСАДОРА

Градоначелник Дарко Булатовић разговарао је данас са амбасадором
Краљевине Белгије у Србији, његовом екселенцијом Адамом Куном, о
могућностима за унапређење сарадње у свим областима од културе, језика,

образовања па до привреде.
”О свим овим темама имамо готово једнако мишљење, а то је да потенцијале
за напредак треба искористити”, рекао је Градоначелник Булатовић, након
састанка.
Амбасадор Кун је рекао да је у Нишу први пут и да је овај град веома
занимљив за инвеститоре из његове земље. Он је поручио да на том пољу
треба радити и даље, а да је први корак већ учињен током фебруарског
самита у Београду када је потенцијале Града Ниша белгијским
привредницима представила Канцеларија за локални економски развој и
пројекте.
Градоначелник Булатовић је најавио долазак представника једне велике
компаније из Белгије на разговор о сарадњи са ЈКП Наисус, крајем априла, уз
оцену да у свим плановима Ниша изузетно важно место заузима
Универзитет и да сарадња која је успостављена на образовном нивоу, од
велике користи и значаја за обе стране.

ИЗ ПРОГРАМА НИС ”ЗАЈЕДНИЦИ
ЗАЈЕДНО” ГРАДУ НИШУ 5
МИЛИОНА ДИНАРА
Потписивањем споразума о сарадњи између НИС-а и 13 локалних заједница у
Дому Народне Скупштине Србије почео је овогодишњи конкурс „Заједници
заједно“. Споразуме су потписали Кирил Тургењев генерални директор НИС,
министар здравља Златибор Лончар и представници 13 локалних самоуправа
међу којима и градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
”На овај начин компанија жели да допринесе даљем развоју локалних
заједница и пружи свој допринос унапређењу квалитета живота у њима,
посебно најмлађима. У сваком граду или општини у којима се програм

спроводи, са укупно 116 милиона динара, биће финансирано до пет
пројеката које пријаве здравствене установе, а о избору пројеката
одлучиваће Комисија састављена од представника Министарства здравља ,
компаније НИС и локалне заједнице, рекао је директор Тургењев.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић рекао је да ће Ниш, у оквиру
овогодишњег пројекта, добити 5 милиона динара који ће бити употребљени,
пре свега, за побољшање услова у објектима примарног здравства.
”Ово је наставак 10 година дуге и успешне сарадње Града Ниша и компаније
НИС. Пет милиона динара које ћемо на овај начин добити усмерићемо за
уређење здравствених станица на сеоском подручју, и стварање услова да
грађани имају једнаке услове за лечење, било да живе у граду или на селу”,
рекао је градоначелник Булатовић.
Како је наведено, Kомпанија НИС ће, у оквиру овогодишњег програма
уложити готово милион евра (116,5 милиона динара) у побољшање рада
здравствених установа у 13 градова и општина широм Србије (Београд, Нови
Сад, Ниш, Чачак, Панчево, Пожаревац, Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј,
Србобран, Житиште, Кањижа, Пландиште).

Отворена
“Бомбардовање
године”

изложба
Ниша 1999.

Изложбу “Бомбардовање Ниша 1999. године” свечано је отворио
градоначелник Ниша Дарко Булатовић у нишкој галерији Синагога.
Ауторка изложбе и каталога је историчарка Бојана Нешић, кустоскиња
нишког музеја која је све бројке везане за бомбардовање Ниша претворила у
документа-фотографије као сведочанства страшних дана које смо

преживели, а које ће бити представљене на изложби.
Изложбу чине фотографије, делови НАТО оружја, графитна бомба и
пропагандни материјал. Настала као омаж данима страдања а са жељом да
се исти не забораве ова изложба је још један подсетник на дане Нато
агресије 1999.године.

Обележавање „Међународног
дана енергетске ефикасности
2019“
Енергетски менаџер Града Ниша је по препоруци Министарства рударства и
енергетике организовао манифестацију обележавања „Међународног дана
енергетске ефикасности“ .
Образована је радна група састављена од представника секретаријата
Градске управе.
Циљ манифестације је био промотивна активност јачања свести о уштеди
енергије применом мера енергетске ефикасности у јавним објектима Града
Ниша.
Циљна група су ученици основних школа.
Министарство рударства и енергетике уз подршку GIZ-a је донирало
промотивне материјале у виду плаката, мајица за децу, едукативне игре –
Играјмо за енергију и приручнике за наставнике.
Промо материјали су достављени свим основним школама.
Акцијом су обухваћене 84 основне и две специјалне школе.
Организована су школска такмичења у три категорије: ликовни радови,
литерарни радови и Слогани.

Победнички радови са школских такмичења су достављени радној групи, која
је образовала комисије за избор најбољих радова уз помоћ стручних лица:
професорице Иване Станковић – мр графике из Уметничке школе и
Слободанке Митровић професорице српског језика и књижевности из
гимназије Стеван Сремац.
Победници Градског такмичења су:
Категорија ликовних радова:
1. Сања Стојковић, ОШ Свети Сава
2. Бранкица Денић, ОШ Десанка Максимовић
3. Ања Радојковић, ОШ Лела Поповић
Категорија литерарних радова:
1. Ученици V и VI разреда, ОШ Надежда Петровић
2. Софија Радукић, ОШ Радоје Домановић
3. Лана Арслановић, ОШ Иво Андрић
Категорија Слогани:
1. Митар Стојковић, ОШ Десанка Максимовић
2. Вања Нешовић, ОШ Ратко Вукићевић
3. Анђела Костадиновић, ОШ Први мај
Радна група је доделила и три специјалне награде:
1. Николи Сталетовић, ликовни рад, ШОСО Царица Јелена
2. Бојани Томић и Марти Ђорђевић за плакат, ОШ Др Зоран Ђинђић
3. Група ученика „Чувари природе“ за плакат „Штедимо воду“, ОШ
Учитељ Таса.
Наградни фонд за победнике је био из фонда Министарства, мајице и игра за
енергију.
Акцију и наградни фонд су допунила Јавно комунална предузећа:
ЈКП Градска топлана, донирала свим победницима по један дигитрон
са соларном батеријом,
ЈКП Наиссус, донирао свим школама победника по 5 LED сијалица

ЈКП Медиана донирала свим школама победника по једну канту за
рециклажни отпад и по једну садницу тује.
Централна манифестација: изложба радова ученика и Трибина одржана је
дана 14.03.2019. године у Свечаној сали Универзитета у Нишу са почетком у
12 часова. У холу зграде Универзитета организована је изложба радова
ученика.
На трибини су тематски обрађене и презентоване активности:
Енергетског менаџера Града Ниша
Сектора за комуналне делатности и енергетику – Хранислав Ђорђевић
Секретаријата за образовање – Бранка Ранђеловић
Секретаријата за заштиту животне средине- Јована Савић
представника ЈКП Медиана Ниш – Соња Поповић
представника ЕПС Дистрибуција огранак Ниш – Љубомир Ранчић
По завршетку трибине додељене су награде победницима такмичења.
Манифестација је и медијски пропраћена.

ОТПУТОВАЛИ НА КОПАОНИК
НАГРАЂЕНИ СТУДЕНТИ
Четрдесет четворо најбољих студената Универзитета у Нишу отпутовали су
на Копаоник, где ће, заједно са инструкторима и пратиоцима са Факутета
спорта, провести наредних седам дана на заслуженом одмору и настави
скијања, које су добили као награду за постигнуте изузетне резултате током
школовања.
На пут су их испратили Градоначелник Дарко Булатовић, градски већник за
омладину и спорт Бранислав Качар и декан Факултета спорта проф. Др.
Милован Братић.
”Ниш је поносан на своје студенте. Ово је само мали знак пажње за вас који

сте најбољи. Идите на Копаоник, одморите се, напуните батерије и вратите
се да завршите оно што сте тако добро почели. Завршите факултет овако
успешно како сте то радили до сада, а држава Србија и сам град ће се
постарати да не чекате на посао у струци. Сигуран сам да ће бити још
инвеститора и још радних места у Нишу – једно од њих ће бити и за вас”,
поручио је Градоначелник Булатовић студентима.
Иначе, путовање у наш највећи зимски туристички центар добили су
студенти са највишим просечнимоценама са свих 14 факултета нишког
Универзитета.
Све трошове пута, смештаја, исхране, скијашких карти и школе скијања,
сноси Град, што ће, према речима већника Бранислава Качара, бити пракса и
у наредним годинама, јер је то ”најмање што Ниш може учинити за оне који
представљају његову будућност.

ОТВОРЕНА НОВА ИСПОСТАВА
САОБРАЋАЈНЕ
ПОЛИЦИЈЕ
У
НИШУ ”СТАНИЦА ИСТОК”
”Нове просторије и аутомобили су мало за све оно што ви, наши полицајци
чините сваког дана у борби против криминала. Ниш је био и остаће сигуран
град захваљујући вама. У Ниш туристи долазе у све већем броју не само због
хране и доброг провода – већ и због тога што се осећају сигурно.
Захваљујући вама. Иако то понекад не изгледа, знајте да вам је сваки
грађанин, сваки гост или пролазник захвалан за оно што радите у вашем
свакодневном послу. Ми као градска власт учинићемо све што је у нашој
моћи да вам свакодневно обављање дужности буде лакше јер смо свесни
колико значите за наш град”.
Овим речима обратио се Градоначелник Дарко Булатовић припадницима
полицијске управе у Нишу на церемонији отварања нове испоставе

саобраћајне полиције, станице Исток, у улици Војводе Мишића бр. 50.
Свечаности је присуствао и Министар унутрашњих послова Небојша
Стефановић који је поручио да ће држава Србија учинити све како би услови
за рад и материјални положај припадника свих сектора полиције били што
бољи, јер је, како је рекао, ”безбедност грађана и имовине, али и безбедност
свих учесника у саобраћају на првом месту”.
Градоначелник Булатовић уручио је начелнику Полицијске управе у Нишу
Славиши Виријевићу кључеве четири нова аутомобила, донацију Града, који
ће, истакао је, бити од великог значаја за рад полиције у обављању
свакодневних дужности, а у циљу повећања безбедности свих грађана.

Положени венци поводом Дана
страдалих у Нато бомбардовању
У центру града на спомен обележијима посвећеним страдалима у Нато
бомбардовању одржан је парастос,а затим су и положени венци у знак
сећања на дан када је пре тачно 20.година почела Нато агресија .
Венце су положиле бројне делегације војске,полиције,округа,града и
општина,као и породице погинулих и удружења за неговање традиције
ослободилачких ратова Србије.
У име Града Ниша присутнима се обратио градоначелник Дарко Булатовић
који је евоцирајући сећања на дане српског страдања током агресије рекао
да се жртве никада не смеју заборавити,а затим парафразирао речи српске
химне у којој се помиње брод и рекао да овај брод мора убудуће да плови по
мирном мору и да данас Србија има пријатеље у свету и да се државно
руководство свим силама залаже за мир и просперитет наше земље.
У току бомбардовања у Нишу су уништена бројна индустријска постројења,
главна градска трафо-станица и аеродром, гађане су и касарна „Стеван
Синђелић“ и цивилни објекти, као што је обданиште. Током бомбардовања
Ниш је био мета 40 пута, а погинуло је 56 грађана Ниша а повређено више од
200.
Спомен капела је саграђена у част жртава током ратова с почетка
деведесетих и НАТО бомбадовања из Ниша. На таблама које се налазе унутар

капеле исписано је 134 имена, а на капели се налази натпис: „Чекамо
васкрсење мртвих и живот будућег века,амин”.

