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Градоначелник Дарко Булатовић и градски већник за омладину и
спорт Бранислав Качар примили су данас у градској кући
представнике Планинарског завеза Србије и Ниша уочи сутрашње
скупштине планинара Србије у нишком Дому војске.
Како је рекао председник Планинарског савеза Србије Исо
Планић, планинарство је као спорт или вид рекреативне
активности последњих година у експанзији у нашој земљи. Сви
планинарски клубови бележе пораст чланова, а оно што је
посебно похвално је чињеница да се све већи број младих
прикључује планинарском покрету.
”У Нишу постоји 6 клубова и сви су веома активни, а и природне
погодности у околини Ниша изузетно су погодне за развој овог
спорта, јер пружају услове за све активности, од спелеологије,
па до екстремних видова алпинизма”, рекао је Планић.
Председник Планинарског савеза Ниша Слободан Гејо, истакао је
да је сарадња Града и спортских клубова на одличном нивоу већ
годинама, и да Ниш подржава своје планинаре и помаже им у
организовању акција, попут традиционалног Зимског успона на
Трем који је прошлог викенда поново окупио више од хиљаду
планинара и заљубљеника у природу на Сувој планини.
Градоначелник Булатовић је нагласио значај оваквих спортских
клубова, пре свега јер промовишу здраве начине живота и
боравак у природи и на чистом ваздуху,
и посебно изразио
задовољство што се све више младих активно укључује у рад
планинарских клубова.
Он је поручио да ће Град наставити да пружа подршку
планинарима, помоћи у обнављању запуштених и руинираних

планинарских домова, и посебно истакао да се управо завршава
најмодернији визиторски центар у близини Церјанске пећине који
ће бити од користима свим љубитељима природе, али и туристима,
јер се планинарење последњих година показало као један од
популарнијих видова туризма, за шта управо Ниш има одличне
услове и природне ресурсе.

ПОВЕЋАН ЛИМИТ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРАВА НА БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ
Градско веће усвојило је, на данашњој седници, измене Решења о
јавном градском и приградском превозу на територији Града
Ниша. Овом одлуком, пензионери са најнижим примањима који су
због новембарског повећања пензија изгубили могућност за
бесплатан превоз, поново ће моћи да остваре то право.
По досадашњем решењу, лимит је био 25 283,00 динара, док се по
новој одлуци, граница подиже на 26 547,00 динара, што је
повећање од 5 процената, колико су порасле и пензије, рекао је
Градоначелник Ниша, додајући да су поједини грађани право
изгубили због свега пар стотина динара, и да ова одлука то
исправља.
”Пензионери који су остваривали право на бесплатан превоз пре
последњег повећања пензија, сада поново имају ту могућност“,
рекао је Булатовић и нагласио да се овом одлуком испуњава
обећање које је јесенас дато пензионерима, али најављује и
нове погодности и бенефите.
”Морамо водити рачуна о грађанима, али морамо и бринути о
приходима и стабилности Буџета. Ово није мали издатак за Град,

али представља значајну помоћ нашим најстаријим суграђанима.
Могу да кажем да ћемо у другој половини године размишљати и о
другим повластицама када је јавни превоз у питању, али то
зависи, пре свега, од могућности у Буџету града“, закључио је
Градоначелник Булатовић.

Обележен Дан цивилне заштите
У Градској кући у Нишу у сарадњи са Нишавским округом и
Сектором за ванредне ситуације, организовано је свечано
обележавање 1. марта – Међународног дана цивилне заштите.
Поред припадника Сектора за ванредне ситуације, састанку је
присуствовао начелник Полицијске управе, представници Војске
Србије, представници Жандармерије и други.
Цивилна заштита у Републици Србији поново добија на значају и
интезивно се ради на њеном јачању и враћању угледа. Циљ је
успостављање правовременог и ефикасног одговара друштва на
изазове и ризике, формирањем оперативнијих снага цивилне
заштите које се могу добро опремити и обучити за деловање у
ванредним ситуацијама.
“Недавне кризне ситуације у Јасеновику показале су спремност и
обученост припадника цивилне заштите да правовремено реагују у
кризним ситуацијама”,рекао је градоначелник Ниша Дарко
Булатовић и истакао и спремност мештана овог села и радника
Железнице да без одлагања помогну приликом уклањања опасног
товара.
На достигнућа Сектора за ванредне ситуације и њихове акције у
претходној години подсетили су и начелница Нишавског округа
Драгана Сотировски и начелник овог сектора Срђан Митровић.

Заслужним организацијама и појединцима на крају свечаности
градоначелник је уручио захвалнице града и златнике са ликом
цара Константина.

Cастанак са повереницима и
председницима за миграције
У Скупштини Града Ниша данас је одржан састанак са
повереницима и председницима за миграције и надлежним лицима
из Нишавског,Борског,Зајечарског и Пиротског
помоћником комесара Иваном Гергиновим.
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Састанку је присуствовао и градоначелник Ниша Дарко Булатовић
који је пожелео добродошлицу учесницима састанка и рекао да
је град последњих година интензивирао сарадњу са комесаријатом
за избеглице и миграције кроз разне видове пружања помоћи
избеглицама из бивших република СФРЈ и расељеним лицима са
Космета.
„Један од најзначајнијих пројеката је свакако изградња 75
стамбених јединица у насељу Бранко Бјеговић ,намењних решавању
стамбеног проблема избеглица са простора бивше СФРЈ.Ради се о
регионалном стамбеном програму врениом око 2 милиона евра,у
којем град партиципира са 80 милиона динара.
У сарадњи са комесаријатом имплементирали смо и друге стамбене
пројекте као што је помоћ избеглим и расљеним лицима код
куповине грађевинског материјала или откупа сеоских
домаћинстава“,рекао је градоначелник.
Према његовим речима кроз видове једнократних помоћи у укупном
износу од 5 милиона динара помогнуто је око 250 поордица , а у
фази релаизације још неколико значајних пројекта за помоћ

избеглим и расељеним лицима.
Током састанка је оцењено да Град Ниш има добру сарадњу са
Комесаријатом и да постоји обострана жеља да се у будућем
периоду сарадња подигне на још виши ниво.

