Промоција
Дионисија

књиге

игумана

Професор Московске теолошке школе Свете тројице – Сергијева
лавра и шеф библиотеке Московске теолошке академије, игуман
Дионисије Шљонов представио је у Грaдској кући у Нишу своју
нову поетску збирку верске и теолошке поезије “Снага царског
подвига”.
Промоција је одржана у организацији Града Ниша и Нишког
културног центра, у оквиру 55. Нишког  ̀ 뀀 츋 Ā뀐㍠츋Ё㘀 끂Ԡ占Ġ턃㘌
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повређено, Градско веће Града Ниша изражава изразе најдубљег
саучешћа породицама страдалих.
На ванредној седници Градског већа донета ј㌀
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За најбоље спортске новинаре у овој години одлуком чланова
секције проглашени су Драган Панајотовић и Бранислав
Игњатовић.
На церемонији доделе награда поред традиционалних признања
биће додељене и специјалне награде заслужним појединцима.

ОБИЛАЗАК ПОВРЕЂЕНИХ ПУТНИКА
ИЗ МАКЕДОНИЈЕ

нагласио да је данас још једном потврђен одличан однос и
сарадња два министарства и медицинских система две државе, и
показано да смо братски народи и да радимо у најбољем интересу
грађана, било Србије, било Македоније.

Градоначелник обишао
помоћ и Топлану

Хитну

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је дежурне службе
нишке Хитне помоћи и јкп Градска топлана.Хитна помоћ реаговала
је у селу Кравље које је завејано сметовима ,алу уз помоћ
ватрогасаца екипа је стигла на одредиште.
Све екипе реаговале су на ауто путу према Лесковцу где се
догодила тешка саобраћајна несрећа,када се преврнуо аутобус из
Македоније. За сада нема позива када су у питању повреде услед
падова на снегу ,а све екипе су у приправности и спремне за
правовремену реакцију.
У јкп Градска топлана стање је на задовољавајућем нивоу.ЈКП
Градска топлана ради нормално и даљинско грејање се одвија

Седница кризног штаба
Најважнији делови система у случају снежних падавина ,хитна

пет ,топлана ће радити 24 часа.
Јавни превоз се одвија успорено и у јутарњим сатима пет линија
било је скраћено,али се ситуација у току дана захваљујући
ажурности екипа за чишћење нормализовала на свим релацијама.
Патроле комуналне полиције су такође на терену ,са задатком да
упозоре грађане да се правовремено очисти снег испред улаза у
објекте за становање.

Обавештење о јавном позиву за
решавање стамбених потреба
избеглица
Обавештење о ЈАВНОМ ПОЗИВУ за избор корисника помоћи за
решавање стамбених потреба избеглица при куповини 23 сеоске
куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског
материјала и/или куповину кућних апарата/намештаја.
Град Ниш обавештава избеглице и бивше избеглице које услед
догађаја између 1991-1995 године стекле статус избеглице у
Републици Србији ,без обзира на њихов статус у време решавања
стамбене потребе,да ће Јавни позив за избор корисника помоћи
за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 23 сеоске
куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског
материјала и/

динарској противвредности.
Јавни позив ће трајати од 28.01.2019-13.03.2019. године, а све
информације могу се добити на телефон 018 526-157 или код
повереника за ибеглице у ТЦ Калча,ламела б, први спрат
канцеларија бр.39.

ГРАДОНАЧЕЛНИК : ДО ЈЕСЕНИ
ЗАВРШЕТАК
75
СТАНОВА
ЗА
ИЗБЕГЛИЦЕ
Градоначелник Дарко Булатовић обишао је данас градилиште у
улици др. Милоша Ђорића у којој се граде две ламеле са 75
станова намењених избеглицама из бивших југословенских
република.
Изградњу станова финансира Европска инвестициона банка
донацијом од око милион и пет стотина хиљада еура, уз учешће
града у обезбеђивању грађевинског земљишта и уређење комуналне
инфраструктуре укупне вредности од око 50 милиона динара.
Градоначелник Булатовић је рекао да је ово прва фаза, и
да ће, у наредној, бити изграђено још 140 станова.
”Све то од великог је значаја за град. Социјални станови
су завршени, ГСА је расписала тендер за нове три ламеле у
улици Mајаковског, ускоро почиње градња станова за припаднике
снага безбедности, и уз бројне пројекте приватног сектора,
можемо да кажемо да се Ниш ужурбано гради и развија”, рекао је
Градоначелник и нагласио да ће, у оквиру овог пројекта, бити
уређена и саобраћајница која води према Подвинику, где живи

да конкуришу за откуп, односно изнајмљивање ових станова.

