ОБУСТАВЉЕН САОБРАЋАЈ НА ПРУЗИ
НИШ-ЗАЈЕЧАР
Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре наложило је данас потпуну обуставу железничког
саобраћаја на прузи Ниш-Зајечар до завршетка реконструкције
ове пруге.
Потпредседница Владе Србије и министарка
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана
Михајловић, рекла је данас у Јасеновику,
где је
са
Градоначелником Ниша Дарком Булатовићем и челним људима
Железнице разговара са мештанима, да је овакву одлуку донела
због безбедности људи у Јасеновику и свим другим местима кроз
које пролазе теретни возови на овој прузи.
“Била су од почетка године три исклизнућа вагона на
овој прузи, од којих два у Јасеновику. Нема ничег важнијег од
безбедности људи, не желим да ико има страх кад се пробуди
ујутру и кад чује шта је било са неком цистерном. Зато сам
донела одлуку да неће проћи више ниједан воз овом пругом док
се не заврши реконструкција”, рекла је Михајловићева.
Она је нагласила да је држава обезбедила пет
милијарди динара да се ова важна регионална пруга, која није
обновљена од 1961. године, у овој години реконструише. “Из
„Железница“ су рекли да реконструкција може да почне у
наредних десетак дана, а ако не започне до тада, ја ћу
започети смену директора”, рекла је Михајловићева.
“И људи из Јасеновика, као и ја, слушали смо месец
дана да је исклизнуће вагона изолован инцидент, али је
реалност показала да очигледно постоји проблем и да се мора
више повести рачуна о безбедности људи који живе поред пруге”,
додала је она.
Она је додала да је дат налог и Дирекцији за

железнице да провери лиценце свих оператера у теретном
железничком саобраћају, подсећајући да ово није први пут да
једном од приватних оператера исклизну вагони.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић поручио је да су
безбедност и здравље људи најбитнији и захвалио Влади Србије и
потпредседници Владе на одлуци која је донета у интересу
грађана. Он је најавио да ће у наредних месец дана почети
санација саобраћајница у Јасеновику, које су претрпеле
оштећење током претходног вађења цистерни, и најавио нови
сусрет са мештанима по питању решавања других комуналних
проблема који их муче.
Булатовић је још једном нагласио велику захвалност
житељима Јасеновика на поверењу, пре свега, и одличној сарадњи
током претходних недеља, јер, како је рекао, без стрпљења,
разумевања и узајамне подршке процес евакуације и све остале
активности које су морале бити спроведене, не би могле да буду
тако успешно реализоване.

Обилазак путних
околини Ниша

праваца

у

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је данас путни
правац треће и четврте висинске зоне у селима Рујник и
Лесковик.
Овај путни правац је проходан ,а механизација за разгртање
снежних наноса успела је да се пробије до пола пута између ова
два села.Како је најавио градоначелник у вечерњим сатима екипе
јкп Медијана покушаће да се пробију до самог села Лесковик.

Иначе свих шест камиона са механизацијом је на терену од
тренутка када су започеле снежне падавине.

Дан
сећања
на
саобраћајних незгода

жртве

На тргу краља Милана у Нишу обележен је дан сећања на жртве
саобрћајних незгода.
У присуству градског већника Игора Војиновића и професора и
студената Високе струковне школе за саобраћај,организовано је
тестирање грађана на симулатору судара и симулирање стања
возача услед коришћења алкохола и опојних дрога.
Свакодневно у свету више од 3000 људи смртно страда од
последица саобраћајних незгода. Годишње око 50 милиона бива
повређено.
Обележавањем овог дана скреће се пажња јавности на последице
саобраћајних незгода, као и на мере које се предузимају да се
оне спрече.
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У току је реконструкција пута од Палиграца до Велепоља.
Реализација овог пројекта реализује се средствима из Буџета
Републике Србије кроз пројекат ревитализације саобраћајница на
сеоском подручју. Дужина деонице која се реконструише у овој
фази је 2600 метара, а Градоначелник Ниша Дарко Булатовић,
који је обишао радове, поручио је да ће се наредне године
радити и на поправци преосталог дела пута ка Горњој Трнави,

који је важан не само за мештане ових села, већ и зато јер је
овај правац најкраћа веза Ниша и Сокобање, односно лечилишта
на Озрену.
Градоначелник је, за наредну годину, најавио и нова,
велика улагања у санацију путне инфраструктуре, али и
реконструкцију водоводне и електромреже на овом делу
територије Града Ниша, како би се, како је рекао, мештанима
ових села створили што бољи услови за живот.
Поред асфалтирања најважнијих и најфреквентнијих
саобраћајница, важних и за несметано одвијање јавног превоза,
претходних месеци се радило се и на обнови и ревитализацији
атарских путева. Поред Велепоља и Палиграца, према речима,
градског секретара за пољопривреду Саше Стоиљковића, атарски
путеви се уређују и у Чокоту, Новом селу, Пасјачи и Малчи.

Дан без аутомобила
У оквиру Европске недеље мобилности Град Ниш је, као и
претходних година, узео активно учешће у међународној кампањи
чији је мото ове године „Комбинуј и крећи се“.
Циљ је да се кроз промотивне манифестације и спровођење мера
учини покушај да се смањи коришћење путничких аутомобила и
побољшају услови за јавни саобраћај, кретање бициклиста и
пешака.
Овим поводом одржана је манифестација „Дан без аутомобила“
па су улице Вожда Карађорђа и Генерала Милојка Лешјанина биле
затворене на потезу од „Уреда“ до „Суда“.
Учешће на манифестацији су узели бројни
предшколског и школског узраста;

спортисти као И деца

У име Града Ниша присутне је поздравио заменик градоначелника
проф.др Милош Банђур, а затим је одржана рекреативна
бициклистичка вожња од Трга Краља Милана, улицама Стефана
Првовенчаног, 7. јули и Булевар Немањића до Дома здравља,
улицом Војводе Мишића до раскрснице Црвени певац и улицом
Вожда Карађорађа назад до Трга Краља Милана.
На званичном отварању манифестације, поред заменика
градоначелника присутнима су се обратили
Јоаким Ваерн,
заменик амбасадора Шведске у Србији и Клара Даниловић,
саветница за област урбанизма и становања у Сталној
конференцији градова и општина.
Ову традиционалну манифестацију организовали су ЕУ инфо Кутак
И Град Ниш.

РАДОВИ
НА
БУЛЕВАРУ
ЦАРА
КОНСТАНТИНА У ПУНОМ ЈЕКУ
Градоначелник Дарко Булатовић обишао је градилиште фабрике
Цумтобел у индустријској зони Воћни калем као и радове на
реконструкцији Булевара Цара Константина код Брзог брода.
Градоначелник је истакао да је задовољан динамиком радова и
рекао да је уверен да ће све бити завршено у планираном року,
односно до 28. септембра када би најновија нишка фабрика
требало и званично да почне са радом.
У разговору са извођачима, Градоначелник је информисан о току
радова и тешкоћама са којима се грађевинари суочавају, и добио
уверавања да радника на свим деловима градилишта има довољно и
да ће сви радови бити окончани у предвиђеном року.

Иначе, на потезу од скретања за Суви до ради се комплетна
реконструкција коловоза на обе стране Булевара, као и замена
ивичњака. Паралелно са тим, убрзано се граде и пешачка и
бициклистичка стаза на истој деоници, а у пуном јеку је
изградња новог кружног тока код Брзог брода и приступних
саобраћајница до самог комплекса Цумтобел.
Одмах по завршетку ове фазе, наставиће се реконструкција
Булевара и изградња бициклистичке стазе до Насеља Никола, и то
ће, како је речено, бити окончано до краја грађевинске сезоне.

„У кола без алкохола“
У најпрометнијим нишким кафићима , Агенција за безбедност
саобраћаја заједно са локланом самоуправом спровела је
иновативну активност под називом „Казнене карте“, са слоганом
„У кола без алкохола“ а у оквиру кампање „Ум на друм“.
Циљ ове активности је смањење вожње под утицајем алкохола
самим тим и смањење ризика од страдања у саорбаћајним
незгодама.Овај пилот пројекат се спроводи у пет локалних
самаоуправа: Сокобања, Кикинда, Ниш, Бечеј и Врбас.
Саветник директора Агенције за безбедност саобраћаја Милан
Илић, који прати овај пројекат, изјавио је за локалне медије
да се први пут код нас реализује кампања за смањење вожње под
утицајем алкохола на местима где се конзумирају алкохолна
пића. Додатну вредност овим активностима даје и активно учешће
Савета за безбедност саобраћаја у општини или граду где се
кампања спроводи као и угоститељских објеката у оквиру
друштвено-одговорног доприноса локалној заједници.
У име Града Ниша медијим се обратио градски већник Игор
Војиновић који је истакао значај овакве акцију у смислу

утицања на савест возача који седају у ауто под дејством
алкохола.
Гости, који су конзумирали алкохолона пића, могли су да измере
количину алкохола у организму и да помоћи „Казнене карте“ која
стаји на столу заједно са ценовником пића, добију информације
о предвиђеним казненим мерама. Власници угоститељских
објеката, запослени и гости су током спровођења анкетирања
износили своје ставове и мишљења о овој врсти кампање а сви
учесници су добили промотивне поклоне са слоганом кампање.
Сви гости у локалима где је спроведена кампања добили су
флајере са „Казнемом картом“ на којој су прецизно наведене
санкције и казне за одрђену количину алкохолисаности, као и
кључне поруке кампање.
Основна идеје је да гости имају могућност да након конзумирања
алкохола на основу прецизне информације о количини алкохола у
организму, предвиђеним новчаним казнама, негативним бодовима,
заштитним мерама и забранама управаљања, донесу
исправну
одлуку да ли се поред ризика од страдања исплати ризиковати и
друге последице.

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.

САСТАНАК У МГСИ О ИЗГРАДЊИ
МАЛЧАНСКЕ ПЕТЉЕ
Градоначелник Ниша, Дарко Булатовић присуствовао је састанку у
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са
представницима Министарства, Коридора Србије, Инфраструктуре
железница Србије и Европске банке за реконструкцију и развој о
изградњи Малчанске петље.
Завршетак петље, односно изградња деонице дуге 1800 метара од
Малче до Просека, неопходна је, пре свега, у циљу повезивања
новог аутопута са Нишком бањом и источним делом града, али и
нове организације друмског и железничког саобраћаја, с обзиром
да је на том потезу планирана и траса будуће пруге НишДимитровград, односно железничке обилазнице око Ниша.

На састанку је договорено убрзање реализације овог пројекта,
који ће финансирати ЕБРД, јер ће након завршетка радова и
отварања источног крака Коридора 10, односно деонице од
Просека до Црвене реке, садашња траса пута од Просека до Малче
бити затворена за саобраћај.

НИШ ДОБИЈА ПРВУ ЈАВНУ ГАРАЖУ
Градоначелник Дарко Булатовић са сарадницима, обишао је
градилиште монтажне двоетажне гараже на простору досадашњег
неуређеног паркиралишта код Дома здравља у улици Војводе
Танкосића.
Будућа гаража имаће око 70 места за паркирање у два нивоа, а
метална конструкција спратног модула омогућава и накнадно
проширење и повећање капацитета паркиралишта.
Цена коришћења гараже биће 40 динара по сату, без ограничења у
броју сати, с тим да ће током дана служити, пре свега, за
потребе пацијената Дома здравља и услужног центра Полицијске
управе, док ће у ноћним сатима у њој бити омогућено и
паркирање возила станара околних зграда са повлашћеним
зонираним станарским паркинг картама.
Инвестицију вредну 30 милиона динара финансира ЈП Паркинг
сервис Ниш из сопствених средстава. Очекивани рок за завршетак
свих радова је крај августа ове године.
Ово је, иначе, први корак у решавању проблема недостатка места
за паркирање аутомобила у централној градској зони и у
најфреквентнијим деловима града.
У току је израда урбанистичке и техничке документације за
изградњу вишеспратне наткривене монтажне гараже на простору

садашњег паркиралишта на Синђелићевом тргу, иза Народног
позоришта, која ће, по идејном решењу, имати три етаже.

