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
прих†〠各㴄䌄䈄8Ȁ耀 씀傀° Ȁ耀
Ȁ耀 က瀀 㐄㔄㈄㸄㨰†告†䕔‷мࠀ Ő츋   ▰䈅⁂ဦ⃐ɡఀ⠀

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
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У Градској кући у Нишу одржана је промоција књиге “Острво
монструм” аутора Вуксана Кнежевића.
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које брину о функционисању града током зиме и снежних
падавина, чиме је направљен значајан искорак у настојањима да
Ниш буде лепши, чистији и уређенији”, рекао је градоначелник
Ниша Дарко Булатовић.
Булатовић је додао да је испуњено обећање дато грађанима да ће
Ниш бити уређенији него што је до сада био.

издвајањем средстава за н䄄䈀

䌠н䄄䈀

㸀 㔠н䄄䈀 㠠средс

та㱂а㴠㔠н䄄䈀 㱂а

реконструкција ове пруге изузетно важна, пре свега због
безбедности људи. Он је у〒㘀
㠄㴄㸄〄䀄
䜠㠄娰ሶ㴠㠄䘄䌠 㐄㔄㌄= је 㸄㐄㸄3

земљи и да ће зато Ниш, у коме се налази други по величини
аеродром, постати седиште предузећа „Аеродроми Србије“.
Она је истакла да ће држава наставити да улаже у нишки
аеродром са циљем да постане резервни за Аеродром “Никола
Тесла” у Београду.
“Ниш је постао место рачвања ауто-путева, железнице и град у
коме се налази други по величини и стратешки веома важан
аеродром. Влада Србије је улагала у нишки аеродром, уложиће
још 240 милиона динара и плус за изградњу торња који ће
коштати пет милиона евра”, рекла је Михајловићева новинарима.
“Желимо да „Аеродроми Србије“ буду оператер свим новим
аеродромима, а имаћемо их још. Седиште је прво било у
Београду, али нема потребе да то буде Београд. Седиште
„Аеродрома Србије“ биће у Нишу, будући да нам се у Нишу налази
аеродром и да хоћемо да развијемо регионалне аеродроме”,
нагласила је министарка.
На питање да ли ће бити нових линија на нишком аеродрому, она
је рекла да су дошли до закључка да је врло важно да се у
складу са законима додатно улаже у одређене линије које могу
да помогну развоју целог нишког краја и да зато Министарство
саобраћаја очекује од града Ниша и нишког аеродрома да
предложе потенцијалне руте од јавног значаја које би Влада
могла да финансијски помогне.
“Када направе анализу тих рута и предложе Министарству, онда
ћемо у Влади разговарати у складу са уредбом, расписати тендер
за оне који могу да се баве превозом на тим рутама”, додала је
Михајловићева.

Донација америчке
установи”Мара”

амбасаде

Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица
ментално ометених у развоју „Мара“, посетила је данас Америчка
делегација коју чине чланови Клуба српско-америчког
пријатељства, организације “Spirit of America”, представници
Америчке војске и представници Амбасаде Сједињених Америчких
Држава у Србији.
Са америчком делегацијом установу “Мара”посетили су и
градоначелник Ниша Дарко Булатовић
и начелница Нишавског
управног округа Драгана Сотировски.
Циљ посете је најава званичног почетка надоградње и уређења
центра.
Овом приликом су чланови делегације уручили и вредне донације
установи “Мара”у компјутерској опреми.
Америчка амбасада финансираће надоградњу објекта намењену
пружању услуге Предах од родитељства.Сврха овог објекта је
краткорочни смештај 10 корисника најдуже 45 дана у току године
и то 20 дана у континуитету.
У објекту ће бити смештена деца са сметњама у развоју које ће
моћи да развијају вештине самосталног живота,а истовремено
породица има краткорочни предах и побољшање квалитета живота.
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