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Градоначелник Дарко Булатовић и градски већник за омладину и
спорт Бранислав Качар примили су зЊ〄䅁у
градс㸄塁у Б[и

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.

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.

округа

и

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.

