Нацрт закона
собраћају

о

ваздушном

У Градској кући у Нишу одржана је јавна расправа о нацрту
закона о ваздушном саобраћају. Нацрт је представио помоћник
министра за сектор ваздушног саобраћаја Зоран Илић.
До средине октобра нишки аеродром ће испунити све услове које
предвиђа нови закон о ваздушном саобраћају, рекао је
градоначелник Зоран Перишић на јавној расправи о закону о
ваздушном саобраћају.
Новим законом о ваздушном саобраћају повећаће се сигурност и
ефикасност ваздухопловства у Србији. Поред бројних нових
одредби биће оформљена и два комитета у сврху побољшања
ваздухополовста – Национални комитет за сигурност и програм за
сигурност у ваздухопловству. Према речима помоћника министра
Зорана Илића, нишки аеродром испуњава готово све услове
одређене нацртом.
Према овом Нацрту закона аеродромски оператори ће имати мања
права, а на великим аеродромима се уводе слотови.
Слот је одобрење које даје координатор за коришћење целокупне
аеродромске инфраструктуре која је неопходна за обављање
јавног авио-превоза.
Аеродромским оператерима се ограничава могућност да самостално
формирају цене аеродромских услуга као и да самостално
додељују субвенције и попусте авиопревозницима.
Предложеним нацртом аеродроми се деле на аеродроме са
усклађеним редом летења и на координисане аеродроме од чега ће
зависити начин на који аеродроми могу управљати слотовима.
Нацрт закона такође укида чартер летове на начин на који су
они до сада били дефинисани. Према нацрту летови могу бити

редовни или ванредни.

Почео фестивал НИШВИЛ 2014
Прве вечери фестивала Нишвил 2014, градоначелник Ниша проф.
др Зоран Перишић уручио је награду за животно дело
истакнутој џез уметници Нади Павловић.

Мало је певача који могу да се похвале тако феноменалном
биографијом и неким њеним сегментима попут музицирања са џез
оркестром Дјука Елингтона, џезирање са Чиком Коријом или
понуда Џозефине Бејкер да се придружи њеној трупи, као и Лиз
Мичел, чланице чувене групе Бони М и њене понуде да буде
певачица у бенду који је обележио светску музичку с㠄>
хⴷ⠀ проф

Градоначелник Ниша за сарадњу
са новинарским и медијским

