Безбедност грађана приоритет
локалне власти
Председник Скупштине Града Ниша, мр Раде Рајковић,
градоначелник Ниша Дарко Булатовић и представник мисије ОЕБС-а
Stefan Wredenmark, присуствовали су
отварању семинара
намењеног Савету за безбедност Града Ниша, у организацији
ОЕБС-а, Медиа и реформ центра и Града Ниша.
Један од главних циљева локалне власти је да обезбеди безбедан
и квалитетан живот свих грађана Ниша, у сарадњи са релевантним
институцијама и грађанима.
Ново руководство у жељи да настави и унапреди иницијативе које
се односе на бољи и безбеднији живот грађана, формирало је
Савет за безбедност Града Ниша. Савет је предвиђен да буде
механизам комуникације и саветовања локалне власти, полиције,
судства, здравства и других значајних чинилаца важних за
локалну безбедност.
Чланови Савета за безбедност Града Ниша упознати су са
методологијом стратешког планирања локалне безбедности,
методологијом процене локалне безбедности и дефинисањем циљева
и приоритета.

Министарка
Михајловић
најавила почетак измештања
железничког чвора из центра

Ниша
Потпредседница владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Зорана Михајловић најавила је данас измештање
пруге из центра Ниша и додала да ће ти радови, вредни 80
милиона евра, почети најкасније 2018. године.
Нова пруга у дужини од 22 километра, која ће бити изграђена од
Просека према северној зони града, биће двоколосечна и
електрифицирана пошто је део железничког Коридора 10.
Већ су започети преговори са Европском инвестиционом банком о
обезбеђивању новца за тај пројекат.
Михајловић је током обиласка Палилулске рампе, где пруга дели
Ниш на два дела, рекла да ће експропријација земљишта бити
завршена у 2017. години и да ће након тога моћи да почне
измештање о којем се говори већ 30 година.
Министарка је истакла да је веома важно да се та пруга измести
због безбедности грађана, с обзиром да деца ту свакодневно
прелазе пругу, али и да је та пруга део железничког Коридора
10 и да је то још један разлог за њено измештање.
“Ми смо детектовали све ризичне тачке када је реч о рампама у
целој Србији. Почели смо да улажемо новац у њихово отклањање,
а градимо и нови диспечарски центар који ће потпуно другачије
управљати железничком инфраструктуром и свим прелазима”,
навела је Михајловић.
Град ће обавити експропријацију земљишта и обезбедити део
средстава за реализацију пројекта, додала је Михајловић.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић је рекао да та пруга већ
деценијама угрожава безбедност људи.
Он је истакао да ће Град све обавити у предвиђеном року.
“То је пројекат од националног и државног интереса, то је

траса Коридора 10, а не обилазница. Хвала премијеру Александру
Вучићу и министарки Михајловић”, закључио је Булатовић.

Министарка Михајловић обишла
аеродром „Константин велики“
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грађевинарства и инфраструктуре Зорана Михајловић прва је од
министара владе која је данас допутовала у Ниш где је посетила
аеродром “Константин Велики”.
Заједно са градоначелником Ниша Дарком Булатовићем министарка
Михајловић је одржала састанак са руководством нишког
аеродрома како би се упознала са пословањем тог предузећа.
Ваздушна лука у Нишу ове године бележи рекродан број полазака
ка различитим европским дестинацијама, а у плану је израдња и
новог контолног торња у сарадњи са Контролом лета Србије и
Црне горе (СМАТСА) чиме ће бити модернизована аеродромска
инфраструктура.

Премијер најавио отварање
нових радних места у Нишу
Председник Владе Републике Србије Александар Вучић најавио је
у Нишу повећање пензија и плата у јавном сектору до краја
године, истакавши да ће најсиромашнији део становништва моћи
да рачуна на бољи животни стандард.

Он је најавио да ће у Нишу ускоро бити отворено 5.000 нових
радних места, што је, како је оценио, изванредна вест за тај
град, при чему ће већ за два дана бити потписан уговор са
компанијом “Леони”, која ће запослити 2.200 људи.
Нишу предстоји велики препород јер ће добити и најмодернији
клинички центар у овом делу Европе, а биће улагано и у бање у
том делу Србије. Тај град постаје раскрсница свих путева,
рекао је премијер.
Према његовим речима, ова влада намерава да изгради аутопут до
македонске границе, док ће следеће године бити покренута и
изградња аутопута Ниш–Приштина.
Доласком у Ниш показујемо да Србија није само Београд, рекао
је премијер и најавио да ће за два дана Ниш посетити 28
амбасадора земаља Европске уније, јер Влада Србије жели да им
представи тај град.
Такође, он је додао да ће се потрудити да прими што више
грађана Ниша који су се пријавили за разговор са њим током
седмодневног заседања Владе Србије у том граду, истичући да је
пријављено више од 1.200 грађана.

