ОД 1. ЈУЛА НОВИХ 12 АВИО
ЛИНИЈА ИЗ НИША
Градоначелник Дарко Булатовић изјавио је данас да је Влада Србије усвојила
одлуку о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају, на

брине о сваком од њих“.
”Србија се поноси сваким војником, сваким официром, сваким полицајцем,
свима онима који су одбранили и очували земљу. Уосталом, ко може да каже
где престаје народ, а где почиње војска. Били смо једно и остаћемо једно.
Зато смо слободни” – поручио је министар Вулин.
Kомандант Специјалне бригаде Копнене војске бригадни генерал Мирослав
Талијан посебно је истакао отпор нашег народа и успех борбених операција
наше Војске, а нарочито њених елитних састава – 72. специјалне и 63.
падобранске бригаде.
Заменик команданта Здружене оперативне команде и ратни командант 63.
падобранске бригаде генерал-мајор Илија Тодоров рекао је да је војна
споменица коју су добили припадници 63. падобранске бригаде још један
доказ да се о њима мисли. Посебно је битно, нагласио је генерал Тодоров, да
се погинули припадници јединице не забораве, као ни њихове породице и
они који су били рањени.
Свечаности у нишком Дому Војске присуствовали су и државни секретар
Александар Живковић,, Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и Епископ
нишке епархије Владика Арсеније.

Одлуке о подстицају развоја
талентованих
ученика
и
студената у 2019. години
Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената:
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о
избору кандидата којима се не додељује стипендија
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о
избору кандидата за доделу стипендија

Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о
одбацивању пријава

образовања па до привреде.
”О свим овим темама имамо готово једнако мишљење, а то је да потенцијале
за напредак треба искористити”, рекао је Градоначелник Булатовић, након
састанка.
Амбасадор Кун је рекао да је у Нишу први пут и да је овај град веома

спроводи, са укупно 116 милиона динара, биће финансирано до пет
пројеката које пријаве здравствене установе, а о избору пројеката
одлучиваће Комисија састављена од представника Министарства здравља ,
компаније НИС и локалне заједнице, рекао је директор Тургењев.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић рекао је да ће Ниш, у оквиру
овогодишњег пројекта, добити 5 милиона динара који ће бити употребљени,
пре свега, за побољшање услова у објектима примарног здравства.

”Ово је наставак 10 година дуге и успешне сарадње Града Ниша и компаније
НИС. Пет милиона динара које ћемо на овај начин добити усмерићемо за
уређење здравствених станица на сеоском подручју, и стварање смерић⠄䌄䀄㔄刄㔀〩

преживели, а које ће бити представљене на изложби.
Изложбу чине фотографије, делови НАТО оружја, графитна бомба и
пропагандни материјал. Настала као омаж данима страдања а са жељом да
се исти не забораве ова изложба је још један подсетник на дане Нато
агресије 1999.године.

Обележавање „Међународног
дана енергетске ефикасности
2019“
Енергетски менаџер Града Ниша је по препоруци Министарства рударства и
енергетике организовао манифестацију обележавања „Међународног дана
енергетске ефикасности“ .
Образована је радна група састављена од представника секретаријата
Градске управе.
Циљ манифестације је био промотивна активност јачања свести о уштеди
енергије применом мера енергетске ефикасности у јавним објектима Града
Ниша.
Циљна група су ученици основних школа.
Министарство рударства и енергетике уз подршку GIZ-a је донирало
промотивне материјале у виду плаката, мајица за децу, едукативне игре –
Играјмо за енергију и приручнике за наставнике.
Промо материјали су достављени свим основним школама.
Акцијом су обухваћене 84 основне и две специјалне школе.

ЈКП Медиана донирала свим школама победника по једну канту за
рециклажни отпад и по једну садницу тује.
Централна манифестација: изложба радова ученика и Трибина одржана је

сте најбољи. Идите на Копаоник, одморите се, напуните батерије и вратите
се да завршите оно што сте тако добро почели. Завршите факултет овако

саобраћајне полиције, станице Исток, у улици Војводе Мишића бр. 50.
Свечаности је присуствао и Министар унутрашњих послова Небојша

капеле исписано је 134 имена, а на капели се налази натпис: „Чекамо
васкрсење мртвих и живот будућег века,амин”.

