МЕЂУНАРОДНА
ВЕЖБА
ЈЕДИНИЦА ЗА ДЕЛОВАЊЕ У
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА У
НИШУ
У Српско руском хуманитарном центру у Нишу означен је почетак
Међународне вежбе у области управљања последицама ванредних ситуација
„СРБИЈА 2019“.
Вежбу заједнички организују Министарство унутрашњих послова Србије и
Министарство за ванредне ситуације Руске Федерације, уз учешће око 700
представника спасилачких јединица из Србије, Русије, Босне и Херцеговине,
Северне Македоније, Мађарске, Турске, Кубе и Руско-јерменског
хуманитарног центра. Они ће у наредна три дана на више локација у Нишу и
околини демонстрирати обученост и опремљеност за деловање у случајевима
ванредних околности и елементарних непогода.
Церемонији почетка вежбе присуствовали су Заменик министра за цивилну
одбране и ванредне ситуације Русије Александар Чупријан и државни
секретар МУПа Србије Милосав Миличковић који су указали на значај
превенције, заједничких вежби и обука, имајући у виду променљиве
временске услове, климатске промене, као и изазове с којима се суочавамо и
који, како је речено, не познају државне и административне границе.
Свечаној церемонији присуствовали су и Градоначелник Ниша Дарко
Булатовић и његов заменик Милош Банђур, као и велики број високих
званичника МУП-а Србије, Сектора за ванредне ситуације, Жандармерије, али
и Горске службе спасавања, Црвеног крста и других хуманитарних
организација и специјализованих јединица из Србије и земаља окружења.
Након свечане церемоније приказана је и показна вежбу припадника Сектора
за ванредне ситуације МУП-а Србије и Министарства за ванредне ситуације
Русије, а наредних дана специјализоване екипе демонстрираће своје

вештине и увежбаност и оспособљеност на више локација у Нишу и околини.

Војно-полицијска
„Одбрана слободе“

парада

Поводом Дана победе над фашизмом, на Булевару Николе Тесле, данас је
одржана војно-полицијска парада „Одбрана слободе“. Државном, војном и
полицијском врху, као и великом броју окупљених грађана приказани су
пешадијски, моторизовани и ваздухопловни ешелони, у којима је ангажовано
преко 4.000 припадника војске и МУП-а, око 40 ваздухоплова и око 300
средстава борбених и неборбених возила и система.

Парада је завршена егзерциром Гарде и обраћањем председника Републике
Србије Александра Вучића учесницима.

„Србија је слободна земља и никоме неће дозволити да њена слобода буде
угрожена. На вас смо поносни, ви сте понос Србије, и ваш рад, труд,
марљивост, опремљеност и обученост оцењујем са: врло добро!“, оценио је
Вучић приказ спремности војске и полиције.

Одговоран за припрему, организовање и извођење приказа способности
војске и полиције био је командант Копнене војске генерал-потпуковник
Милосав Симовић, а командант приказа био је бригадни генерал Владета
Балтић.

Парада, која је трајала око сат и по времена, почела је падобранским
десантом, који су извели припадници Специјалне бригаде Војске Србије.

Након њих на дефилеу је наступио пешадијски ешелон, који је био састављен
од 27 подешелона, међу којима су били ветерани Војске и МУП-а, кадети
Војне академије са заставама, припадници Специјалне антитерористичке
јединице, Жандармерије и батаљона за противтерористичка дејства.
У моторизованом ешелону Булеваром су продефиловали тенкови М-84, Т-72,
борбена возила ЛАЗАР 3, артиљеријска оруђа НОРА Б-52, АЛАС, ШУМАДИЈА,
ОГАЊ и друга борбена и неборбена возила и системи.
Током дефилеа, небо су надлетали Мигови 29, Орлови и Супергалебови, као и
хеликоптери који су у саставу ваздухопловних снага Војске Србије.

Подељена ауто седишта за децу
У Градској кући у Нишу данас су подељена ауто седишта за децу рођену
2018.године чији су родитељи конкурисали у оквиру пројекта Града Ниша.
Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша раније је расписао ја
вни позив за доделу бесплатних дечјих ауто-седишта,а биће укупно
подељено 477 седишта.
Право да конкуришу имали су родитељи деце рођене прошле године,
уколико су пријављени на територији града и имају возило у власништву.
“Град Ниш је из средстава савета за безбедност саобраћаја обезбедио два
милиона динара и за та средства су купљена седишта”, рекао је Игор
Војиновић, градски већник за саобраћај.

Представници Агенције за безбедност у саобраћају презентовали су
родитељима начин на који се употребљавају седишта и указали на све
бенефите употребе оваквих сигурносних седишта у саобраћају.

ДОДЕЉЕНЕ
СПОМЕНИЦЕ
БИВШИМ
И
САДАШЊИМ
ПРИПАДНИЦИМА
63.
ПАДОБРАНСКЕ БРИГАДЕ
Славна 63. падобранска херојска бригада постала је симбол отпора НАТО
агресији и не само њој. Где год и кад год је било тешко ту су били
падобранци из 63. падобранске бригаде. Мало земаља може да се похвали
таквим јунацима и таквом јединицом. Непрекинута традиција 63. је нешто
што се у војсци познаје, веома цени и нешто на шта је читав српски народ
веома поносан – изјавио је министар одбране Александар Вулин на уручењу
војних споменица припадницима некадашње 63. падобранске бригаде
поводом 20 година одбране од НАТО агресије на СР Југославију.
На свечаности, одржаној у нишком Дому Војске, војне споменице породицама
погинулих припадника 63. падобранске бригаде уручио је министар одбране
Александар Вулин, а премештеним припадницима те бригаде начелник
Генералштаба Војске Србије генерал-потпуковник Милан Мојсиловић.
Пензионисаним припадницима бригаде војно признање уручио је заменик
команданта Здружене оперативне команде генерал-мајор Илија Тодоров, а
припадницима 63. падобранског батаљона признање је уручио командант
Специјалне бригаде бригадни генерал Мирослав Талијан.
Истичући да је Србија поносна на сваког свог официра и војника, министар
Вулин је рекао да „сви који су учествовали у одбрани од НАТО агресије
заслужују нашу пажњу и поштовање. Они који су убијени у НАТО агресији
заслужују да их се сећамо и да њихове породице знају да је држава ту и да

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.

ОТВОРЕНА НОВА ИСПОСТАВА
САОБРАЋАЈНЕ
ПОЛИЦИЈЕ
У
НИШУ ”СТАНИЦА ИСТОК”
”Нове просторије и аутомобили су мало за све оно што ви, наши полицајци
чините сваког дана у борби против криминала. Ниш је био и остаће сигуран
град захваљујући вама. У Ниш туристи долазе у све већем броју не само због
хране и доброг провода – већ и због тога што се осећају сигурно.
Захваљујући вама. Иако то понекад не изгледа, знајте да вам је сваки
грађанин, сваки гост или пролазник захвалан за оно што радите у вашем
свакодневном послу. Ми као градска власт учинићемо све што је у нашој

моћи да вам свакодневно обављање дужности буде лакше јер смо свесни
колико значите за наш град”.
Овим речима обратио се Градоначелник Дарко Булатовић припадницима
полицијске управе у Нишу на церемонији отварања нове испоставе
саобраћајне полиције, станице Исток, у улици Војводе Мишића бр. 50.
Свечаности је присуствао и Министар унутрашњих послова Небојша
Стефановић који је поручио да ће држава Србија учинити све како би услови
за рад и материјални положај припадника свих сектора полиције били што
бољи, јер је, како је рекао, ”безбедност грађана и имовине, али и безбедност
свих учесника у саобраћају на првом месту”.
Градоначелник Булатовић уручио је начелнику Полицијске управе у Нишу
Славиши Виријевићу кључеве четири нова аутомобила, донацију Града, који
ће, истакао је, бити од великог значаја за рад полиције у обављању
свакодневних дужности, а у циљу повећања безбедности свих грађана.

БЕСПЛАТНА АУТОСЕДИШТА ЗА
ДЕЦУ РОЂЕНУ 2018. ГОДИНЕ У
НИШУ
Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша, а у складу са Програмом
коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији
Града Ниша за 2018. годину расписao je jaвни позив за подношење захтева за
доделу бесплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у 2018. години.
Позив је упућен родитељима или старатељима са територије Града
Ниша чија су деца рођена током 2018. године, да поднесу захтев за доделу
бесплатних дечијих аутоседишта за путничка возила. Критеријуми за доделу
бесплатних дечијих аутоседишта су да је пребивалиште једног родитеља или
старатеља на територији Града Ниша и да родитељ, односно старатељ

поседује моторно возило у власништву. Приоритет приликом доделе имаће
самохрани родитељи.
Oбразац захтева (пријавни формулар) може се преузети у Секретаријату
за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, у улици Вожда Карађорђа
бр. 24, сваког радног дана од 11:00 до 14:00 часова, са званичног сајта Града
Ниша (www.ni.rs) или на писарници Градске управе Града Ниша (улица
Николе Пашића бр. 24).
Попуњен образац захтева (пријавни формулар) са пратећом
документацијом подноси се преко писарнице Градске управе Града Ниша, са
назнаком „Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
за доделу бесплатних дечијих аутоседишта“.
Рок за подношење захтева је 29.03.2019. године до 15 часова.
Неблаговремени и захтеви који не испуњавају тражене услове неће бити
разматрани.

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.

ОБУСТАВЉЕН САОБРАЋАЈ НА
ПРУЗИ НИШ-ЗАЈЕЧАР
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре наложило
је данас потпуну обуставу железничког саобраћаја на прузи Ниш-Зајечар до
завршетка реконструкције ове пруге.
Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, рекла је данас у
Јасеновику, где је са Градоначелником Ниша Дарком Булатовићем и челним
људима Железнице разговара са мештанима, да је овакву одлуку донела
због безбедности људи у Јасеновику и свим другим местима кроз које
пролазе теретни возови на овој прузи.
“Била су од почетка године три исклизнућа вагона на овој прузи, од
којих два у Јасеновику. Нема ничег важнијег од безбедности људи, не желим
да ико има страх кад се пробуди ујутру и кад чује шта је било са неком
цистерном. Зато сам донела одлуку да неће проћи више ниједан воз овом
пругом док се не заврши реконструкција”, рекла је Михајловићева.

Она је нагласила да је држава обезбедила пет милијарди динара да се
ова важна регионална пруга, која није обновљена од 1961. године, у овој
години реконструише. “Из „Железница“ су рекли да реконструкција може да
почне у наредних десетак дана, а ако не започне до тада, ја ћу започети
смену директора”, рекла је Михајловићева.
“И људи из Јасеновика, као и ја, слушали смо месец дана да је
исклизнуће вагона изолован инцидент, али је реалност показала да
очигледно постоји проблем и да се мора више повести рачуна о безбедности
људи који живе поред пруге”, додала је она.
Она је додала да је дат налог и Дирекцији за железнице да провери
лиценце свих оператера у теретном железничком саобраћају, подсећајући да
ово није први пут да једном од приватних оператера исклизну вагони.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић поручио је да су безбедност и
здравље људи најбитнији и захвалио Влади Србије и потпредседници Владе
на одлуци која је донета у интересу грађана. Он је најавио да ће у наредних
месец дана почети санација саобраћајница у Јасеновику, које су претрпеле
оштећење током претходног вађења цистерни, и најавио нови сусрет са
мештанима по питању решавања других комуналних проблема који их муче.
Булатовић је још једном нагласио велику захвалност житељима
Јасеновика на поверењу, пре свега, и одличној сарадњи током претходних
недеља, јер, како је рекао, без стрпљења, разумевања и узајамне подршке
процес евакуације и све остале активности које су морале бити спроведене,
не би могле да буду тако успешно реализоване.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Градски штаб за ванредне ситуације обавештен је данас у 12.47 сати, од
стране оператера, компаније НЦЛ, да је процес претакања амонијака из
оштећене цистерне на прузи Ниш-Сврљиг код села Јасеновик, успешно
завршен у 12.30 минута.

Како се додаје у примљеној информацији, у сарадњи и координацији са
Инфраструктуром железница Србије уследиће уклањање, сада потпуно
празног, танка цистерне и осталих делова оштећеног вагона, како би се
могло несметано приступити санацији пруге и њеном што скоријем
оспособљавању за редован саобраћај.
Начелник Управе за ванредне ситуације МУП Србије потврдио је да је читава
операција изведена успешно и без икаквих проблема, уз примену појачаних
мера безбедности, како радника ангажованих на претакању, тако и по
оперативце свих служби укључених у акцију, а посебно по становништво
села Јасеновик.
Командант Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша Дарко
Булатовић изражава задовољство због успешно реализованих и окончаних
свих радњи на отклањању опасности и последица овог ванредног догађаја, и
захваљује свим актерима укљученим у операције обезбеђивања места
инцидента, евакуације и збрињавања становништва и, коначно, у стварање
услова за уклањање опасних материја са места инцидента без опасности за
људе, животиње и животну средину.
Поред припадника Управе за ванредне ситуације МУП Србије, Полицијске
управе Ниш, Градске организације Црвеног крста, волонтера, градских и
општинских служби, јавних и приватних предузећа и установа укључених у
читаву акцију, Командант Штаба посебно се захваљује становницима села
Јасеновик на изузетној сарадњи и разумевању, као и кооперативности,
стрпљивости и храбрости, исказаној током свих претходних дана, од
тренутка исклизнућа железничке композиције са шина надомак њихових
домова, до момента када је и последња опасност отклоњена у потпуности.

КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА
СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША
Дарко Булатовић

ЗА ВАНРЕДНЕ

САОПШТЕЊЕ ГРАДСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Градски штаб за ванредне ситуације обавештава да ће се активности на
претакању амонијака из цистерне која је оштешћена приликом исклизнућа на
прузи Ниш-Сврљиг код Јасеновика бити настављене и сутра (четвртак
31.јануар 2019.).
Оператер, компанија НЦЛ и Патентинг, предузеће ангажовано на претакању
амонијака, обавестили су Штаб да је данас, у периоду од 10.00 до 18.00 сати
извршено претакање, у три цистерне, око 32 000 кг амонијака од укупно
42,560 кг колико се, према транспортној документацији, налазило у цистерни
у тренутку исклизнућа.
Радови су прекинути због мрака, и биће настављени сутра у 9.00 сати.
Штаб наглашава да су данашње активности спроведене без икаквих
потешкоћа, уз поштовање свих законских процедура и без икакве опасности
по безбедност радника ангажованих на овим пословима и становништва у
селу Јасеновик.
Штаб саопштава да ће се и сутра, претакање вршити уз надзор надлежних
служби и примену појачаних мера безбедности.
По завршетку ових активности, оштећена цистерна биће уклоњена са лица
места како би радници Инфраструктура Железница Србије могли да
несметано настав радове наоспособљавању пруге за редован саобраћај.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Дарко Булатовић

