Уручене награде најбољима у
кризном менаџменту
Најбољим представницима кризног менаџмента у 2018 години
градоначелник Ниша Дарко Булатовић уручио је награде за
изузетан допринос у години на измаку.
Из редова нишке хитне помоћи награду су добили др Маја
Кнежевић специјалиста ургентне медицине и др Драгомир Илић
специјалиста ортопедије.
Када је реч о полицији и жандармерији награде су добили Милош
Милошевић ,Маја Миладиновић, Ненад Гоцев и Јован Марковић.
Награде су уручене и представницима ватрогасно-спасилачке
јединице командирима Ненаду Ристићу и Синиши Перановићу.
Награђени су и радници Јкп Медијана возачи Звездан Јовановић и
Драгaн Стевић каo и машиниста у зеленилу Ненад Ибрић.
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Поштоване суграђанке и суграђани,
Сви ми смо једна велика породица која се налази пред једним
истим задатком: а то је изградња боље, успешније и срећније
будућности у нашем заједничком дому.
На прагу нове, 2019. године, поуздано вам можемо поручити: оно
најтеже и најгоре оставили смо иза себе. Стабилизовали смо

јавне финансије и поставили чврст темељ за успешну, развојну и
радну 2019. годину. Пред нама је година у којој ће убедљиво
више новца бити издвојено за решавање вишедеценијских проблема
нашег града. 2019. године у изградњу инфраструктуре, у
безбедност и здравство, у науку, образовање, културу и спорт,
биће уложено више средстава него ли икада до сада у историји
града. Градићемо улице, водоводе, путеве и вртиће,
реконструисаћемо школе, ствараћемо пријатнији, лепши и
модернији изглед нашег Ниша.
Драги суграђани, једнако ми је важан сваки дом, сваки човек и
свако радно место. И зато, радимо и још интензивније ћемо
радити на оживљавању привреде, на јачању инвестиционе климе,
на отварању нових радних места и вишем стандарду који
заслужује сваки наш грађанин. Пред нама је година изградње,
година напретка, нових радних места, мирног, пријатнијег и
квалитетнијег живота.
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ПОЗНАТИ ОВОГОДИШЊИ ДОБИТНИЦИ
НАГРАДЕ „11. ЈАНУАР“
Комисија за награде Града Ниша, коју чине председник Скупштине
Града, градоначелник, као и представници Универзитета, Војске
и Цркве, донела је на данашњој седници једногласну одлуку да
доитници овогодишње Награде „11. јануар“ уду три колектива и
два појединца. Међу колективима, најпрестижније признање Града
доили су: Академски фолклорни ансамл ОРО – Студентски

Нема сумње да је 2018. година била пресудна година у развоју
модерног и развијеног Ниша. У Нишу су током 2018. отворене три

тржно пословног центра, и ова инвестиција вредна око 70
милиона евра нас очекује током наредне године. После неколико
година кашњења почела је и реализација инвестиције Нови Ниш.
Реализација комерцијалних инвестиција попут Тржног центра
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нашој јединој, вољеној Србији, умножавају наше снаге за борбе
достојне пажње и за велика достигнућа.

пет месних конзерви.
Појачани оброк за кориснике народне кухиње поделиће Студентски
центар на пунктовима 28.12. и 31.12.2018. године. Корисници
народне кухиње на овај начин биће обезбеђени поводом
предстојећих празника који су нерадни дани

Откривена спомен-плоча на
аеродрому Константин Велики
Пре тачно 10 година руски специјалци започели су деминирање
терена и писте аеродрома у Нишу.
Овим поводом данас је на терминалу аеродрома откривена споменплоча.
Церемонији су присуствовали највиши градски функционери и
аташе за културу и први саветник Амбасаде Руске Федерације
Александар Николаевич Конанихин.
Поред касетних бомби, руски специјалци открили су и четири
авио бомбе, пет минобацачких мина, седам метака за
противавионски топ и један детонатор, а поједини делови
арсенала потичу још из Другог светског рата.

Ниша ,за стручно обављен посао уклањања заосталих бомби са
подручја аеродрома.

Аташе за културу амбасаде
Русије боравио у Нишу
Поводом отварања спомен плоче на нишком аеродрому у знак
сећања на десетогодишњицу уклањања убојитих средстава са писте
нишке ваздушне луке у Нишу је боравио Александар Николаевич
Конанихин, аташе за културу и први саветник Амбасаде Руске
Федерације.
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