ПОЧЕЛO СРЕЂИВАЊЕ ГЛАВНОГ
ТРГА У НИШКОЈ БАЊИ
Сређивање трга са фонтанама у Нишкој бањи, које је у току, још један је пример добре сарадње Града и
Републике.
”Инвестицију вредну 30 милиона динара, финансирају Министарство туризма и Град Ниш и нишка Јавна
предузећа Медијана и Паркинг сервис, а циљ је да, заједно са реконструкцијом Булевара Цара
Константина, изградњом бициклистичке стазе и другим пројектима, учинимо Бању атрактивнијом и
привлачнијом не само за туристе, већ и за саме Нишлије”, рекао је Градоначелник Дарко Булатовић
током обиласка радова.
Како је најављено, комплетнo преуређење стаза, фонтана и шеталишта биће завршено до јесени.
Пројекат реализује Канцеларија за локални економски развој и пројекте и представља заправо четврту,
завршну, фазу уређења Нишке бање. У претходним фазама уређене су шумске трим стазе, главно
шеталиште, односно пешачка улица, као и парковски простор испред Стационара Радон.
Председник Градске општине Нишка бања Дејан Јовановић рекао је да је намера да се паралелно са
радовима на уређењу трга уреде и фасаде старог бањског купатила и Стационара Зеленгора, и да се
завршетком читавог овог пројекта Бањи поврати стари сјај, а гостима пружи неупоредиво лепши и
пријатнији амбијент за боравак и одмор.

ОТВОРЕН ВИЗИТОРСКИ ЦЕНТАР
ЦЕРЈАНСКА ПЕЋИНА
„Визиторски центар“ Церјанска пећина свечано је отворен данас у присуству
градоначелника Дарка Булатовића, Председника ГО Пантелеј Братимира
Васиљевића, челнике Софије и Монтане, партнера из Бугарске и директора
ТОН Уроша Парлића.
Визиторски центар површине 250 метара, први је те врсте у Нишавском
округу и намењен је љубитељима адреналинског спорта, спелолозима
посетиоцима и туристима, и садржаће пријемни део са свлачионицом –
гардеробом, кафетеријом, продавницом сувенира и административним
делом.
Визиторски центар је настао као заједнички пројекат Туристичке
Организације Ниш, Града Софије и удружења “Love and Light” из Монтане у
оквиру ЕУ “Интеррерг” ИПА програма, прекограничне сарадње Србије и
Бугарске.

Према речима градоначелника Булатовића овај пројекат има за циљ
коришћење и промовисање овог великог природног споменика, образовнонаучног и историјског наслеђа Ниша И развоју туризма као гране која
заузима све важније место у привреди Ниша.

ОТВОРЕН 20. МЕЂУНАРОДНИ
САЈАМ ТУРИЗМА
У Нишу је данас отворен 20-ти јубиларни Међународни сајам туризма и
активног одмора. Под сводовима хале Чаир у наредна три дана своју понуду
за иву туристичку сезону представља више од стотину излагача из Србије и
иностранству медју којима су бање, планински центри, туристичке
организације као и институције и удружења која се баве активним одмором,
боравком у природи и наравно, етно туризмом.
Сајам је отворио градоначелник Дарко Булатовић који је поручио да је
“туризам значајна полуга развоја Ниша у коју град из године у годину улаже
све више, што је и довело до значајног раста броја гостију. Када се томе дода
и развој аеродрома Константин Велики са кога ћемо од јула имати више од
20 летова ка свим деловима Европе, ефекти ће бити још бољи а гостију и
прихода од туриста све више”, рекао је Булатовић

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.

EГИПАТСКИ
АМБАСАДОР
:
ЖЕЛИМО АВИО ЛИНИЈУ НИШХУРГАДА
Градоначелник Дарко Булатовић примио је у Градској кући Његову
Екселенцију Амбасадора Арапске Републике Египат у Београу Амр
Алгувеилија са којим је разговарао о могућностима за унапређење сарадње,
пре свега у области туризма и унапређења туристичке понуде Ниша.
Амбасадор Алгувеили и његови сарадници су градоначелника
Булатовића упознали са искуствима које Египат има по питању савремених
начина презентације археолошких локалитета и могућностима за примену
тих знања у Нишу, пре свега на налазишту у Медијани, Тврђави и другим,
туристима занимљивим локацијама у граду.
Градоначелник Булатовић је госте упознао са потенцијалима Ниша у
области туризма и поручио да је Египат пример како се археолошко и
историјско благо може употребити за развој туризма, и од кога се може
много научити и применити то искуство и у Нишу, који је један од најстаријих
градова у овом делу Европе, са импозантним историјским наслеђем.
Булатовић је посебно нагласио значај и све већа улагања државе Србије
у међународни аеродром Консантин Велики, који је, како је рекао, ”капија
кроз коју из године у годину све већи број иностраних туриста долази у наш
град”.
У разговору је истакнута и спремност египатских авиокомпанија за
успостављање линија између Ниша и Хургаде, јер је то, како је заједнички
оцењено, велика и још неискоришћена шанса за унапређење привредне
сарадње две пријатељске земље и посебно могућност да већи број људи
одавде посети Египат, али и да људи из највеће земље северне Африке
упозна Ниш и овај део Европе.
Званичан захтев је, рекао је амбасадор Алгувеили, већ достављен
властима у Београду, и очекује се сагласност Директората за цивилни
ваздушни саобраћај и надлежних државних органа.

ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ ЗА ГРАД
НИШ
ПЕРИОД
ЈАНУАР
–
ДЕЦЕМБАР 2018.
Позитиван тренд контиунираног раста туристичког промета, који град Ниш
бележи последњих неколико година, задржао се и током 2018. године.
Према Саопштењу бр. 18. од 31.01.2019. године од стране Републичког
завода за статистику у Граду Нишу у 2018. години дошло до повећања
укупног броја туриста за 15%, при чему је број домаћих гостију повећан за
7,3%, а број иностраних повећан за 20% у односу на 2017. годину.
Подаци у категорији ноћења бележе повећање за 12,3% више
остварених ноћења него у периоду јануар – децембар 2017. године, при чему
се број ноћења домаћих туриста у 2018. години повећао за 6,7%, а број
иностраних већи је за 18%.
ЈАНУАР –
JАНУАР –
ДЕЦЕМБАР ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР –
ЈАНУАР –
ДЕЦЕМБАР ДЕЦЕМБАР
2017

2018

2017

2018

доласци

доласци

%

број
ноћења

број
ноћења

%

Укупно

106.884

122.839

+15

188.730

211.914

+12,3

Домаћи

46.848

50.294

+7,3

95.467

101.892

+6,7

Страни

60.036

72.545

+20

93.263

110.022

+18

Туристичка организација Ниш сматра овакав раст туристичког
промета најбољим показатељем резултата интензивног рада на промоцији
града Ниша на кључним емитивним тржиштима; у Бугарској, Грчкој,
Немачкој, Аустрији, Словенији, Словачкој, Русији, Турској и др., одакле нам,
према званичним статистикама и долази највећи број туриста.
Оно што је посебно важно за развој туристичке привреде Нишa је да
број туриста расте не само током летње сезоне, када град има највише

садржаја за посетиоце, већ и у раздобљима пре и постсезоне, због чега ТОН
планира нове дигиталне кампање и промоције културног туризма и
авантуристичког туризма, као и локалне гастрономије на новим тржиштима и
потпуног интегрисања квалитетног туристичког производа, како би
туристичка понуда града Ниша била у складу са савременом туристичком
потражњом на изазовним туристичким тржиштима.

Доласци и ноћења туриста према земљи припадности

Туристички промет за град Ниш

НИШ
СЕ
ПРЕДСТАВИО
НА
МЕЂУНАРОДНОМ
САЈМУ
ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ
На Међународном сајму туризма у Београду данас је одржана
традиционална промоција Ниша као града богатог наслеђа са бројним

културноисторијским знаменитостима, али И града који гостима нуди
врхунску кухињу, забаву и могућности за авантуру, спорт и боравак у
природи.
Из тих разлога, како је рекао директор Туристичке организације Урош
Парлић, Ниш је све популарнији међу туристима, па је из године у годину
број страних И домаћих гостију све већи, а само у прошлој је увећан за скоро
20 одсто у односу на 2017. годину.
Са циљем да се тај тренд И настави, Ниш се већ представио у Москви,
Братислави, Бечу, Љубљани, Софији и неколико других европских
престоница, јер имамо шта да покажемо И понудимо туристима, рекао је
Парлић.
Штанд Ниша у хали 4. београдског сајма данас је обишао И
градоначелник Дарко Булатовић који је нагласио да је туризам изузетно
важан, не само због великих прихода које доноси, већ И због имиџа и угледа
града и пре свега због нових радних места које туризам генерише.
”Због тога и настављамо са великим улагањима у туристичке
капацитете. Завршавамо уређење налазишта Медијана, зграде Народног
музеја на том локалитету, ради се на уређењу нишке тврђаве, завршава се
визиторски центар Церјанска пећина, а ускоро почиње и сређивање
централног градског језгра, тврђавског моста, нових фасада,и уз помоћ
државе, наравно, даљи развој аеродрома преко кога у Ниш И долази највећи
број туриста из иностранства”, рекао је Булатовић.
Поред Ниша, на овогодишњем сајму туризма представили су се и
градска општина и здравствени институт Нишка бања, али и велики број
суседних општина и места, које заједно са нашим градом чине јединствену
туристичку понуду југоисточне Србије.

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.

ОБИЛАЗАК
ВИЗИТОРСКОГ
ЦЕНТРА КОД ЦЕРЈАНСКЕ ПЕЋИНЕ
Изградња визиторског центра код Церјанске пећине приводи се крају.
Уколико временске прилике не успоре радове, до краја године, објекат ће
бити комплетно завршен.
Радове су данас обишли Градоначелник Дарко Булатовић и директор
Туристичке организације Ниш Урош Парлић са сарадницима.
Објекат гради се средствима обезбеђеним из прекограничног пројекта
ТОН-а и Софије. Укупан буџет пројекта је 587 695 Еура. 477 208 еура је
донација Европске уније, а остатак средстава обезбедио је Град Ниш.
Визиторски центар имаће део за изложбено-галеријски простор,
смештај спелеолошке опреме, угоститељске услуге и одмор посетилаца, као
и простор за водиче, обезбеђење и продају карата, и санитарни чвор, каже
Парлић.
Градоначелник Булатовић је рекао да је ово још један од најважних
пројеката за град, када је у питању развој туризма у Нишу.
”Значајан је пројекат не само због самог локалитета Церјанске пећине и
њеног потенцијала, и великог броја спелеолога и туриста који је посећују.
Ово неће служити само у сврху овог локалитета, већ је значајно за читаво ово
подручје у коме се налазе и манастири, бање, пећински системи, и много
других, туристима занимљивих знаменитости”, рекао је Градоначелник
Булатовић.
У општини Пантелеј кажу да ће априла отпочети радови и
асфалтирању недостајуће деонице од 300 метара и изградњи окретнице код
самог дома, чиме ће читав овај комплекс бити инфраструктурно завршен и у
сваком тренутку доступан гостима.

Нови лет из Ниша до Беча
У присуству градоначелника Ниша Дарка Булатовића ,градских већника и
руководства аеродрома”Константин велики”,данас је свечано дочекан први
лет Визера из Беча.
Уз традиционални водени поздрав дочекан је први авион Визера из Беча и
званично је успостављена нова линија Ниш-Беч-Ниш.
Авиони ће на новој линији летети уторком и суботом,а у одређеним месецима
и четвртком. Карте су у продаји од 2399 рсд у једном правцу. У цену карте
укључене су све таксе осим услуге за издавање авионске карте.
Из авиокомпаније Визер кажу да је ово „сјајна могућност за српске путнике
да открију један од европских културних центара уз повољну цену карте већ
од 19,99 евра или 2.399 динара“!
Градоначелник Дарко Булатовић рекао је да је покретање ове линије, као и
огромно интересовање путника за њу, сигуран доказ да нишки аеродром
има будућност.
”Од почетка ове године са нишког аеродрома је, до данас, летело око 310
000 путника, што је око 8 одсто више него прошле године, и сигурни смо да
ће план од 360 000 превезених путника у 2018.ој години бити остварен.
Сигуран сам да ће наредне године, тај број бити и премашен”, рекао је
Булатовић.
У одговору на појачану тражњу и жељу за већим бројем повољних
могућности за путовања Визер наставља да шири своју мрежу линија из
Србије, нудећи у овој години укупно 20 линија до 8 земаља доступних са два
српска аеродрома, што ће даље допринети повећењу долазних и одлазних
туристичких кретања и побољшати пословне везе између земаља.

