ПРИЈЕМ
ЗА
ЧЛАНОВЕ
ПЛАНИНАРСКОГ
ДРУШТВА
„ПРЕСЛАП“ И АТЛЕТСКОГ КЛУБА
„ЖЕЛЕЗНИЧАР“
Члан Градског већа, ресорно задужен за омладину и спорт Бранислав Качар
примио је чланове Планинарског друштва „Преслап“ из Ниша Ненада
Стојановића, Слободана Васковића и Мирослава Докмана који ће овог лета
учествовати на три планинарске експедиције (Елбрус-највиши врх Европе и
Русије 5642м, Мон Блан-највиши врх Алпа и Француске 4810 м, Фуџи-највиши
врх Јапана 3776м), као и чланове Атлетског клуба „Железничар“ које
предводи Немања Тадић.
Прошлогодишњи испраћај на експедицију наших планинара у Јапану, у
присуству медија, и уручење заставе Града Ниша, као и њено истицање на
највишем врху „земље излазећег сунца“, наишли су на леп и срдачан одјек у
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Град Ниш обезбедити неопходнo спортско ортопедско помагало за нашег
спортисту са инвалидитетом Немању Тадића како би се успешно и у
адекватним условима припремио за Европско првенство у дисциплини скок у
вис“, рекао је овом приликом члан Градског већа Бранислав Качар.

“Поред тога, време превоза путника и робе биће скраћено, а трошкови
умањени. Све то доприноси већем привредном расту наше земље”, рекла је
Михајловићева.
Директор „Коридора Србије“ Зоран Бабић рекао је да је ово једна од
најзахтевнијих деоница на којој се ради 24 сата у свим временским условима.
“Хвала „Актору“ на квалитетном раду, хвала потпредседници Владе и
Министарству на тимском раду и подршци. У најбржем року ћемо завршити
Коридор 10 и грађанима предати квалитетан пут”, рекао је Бабић.
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директор КЦ Ниш проф. Др Зоран Радовановић.
Градоначелник Булатовић је најоштрије осудио напад и рањавање полицајца
и грађана Ниша, и поручио да ће Град учинити све да, у сарадњи са
полицијом и свим надлежним органима, омогући све потребне услове да
безбедност грађана и гостију нашег града остане на врху приоритета и
неприкосновена, и да се овакви немили догађаји не понављају.
Министар Стефановић похвалио је изузетну храброст полицајца Милошевића
који је, како је рекао, те вечери заштитио животе многих грађана и показао
изузетну прибраност и одлучност.
„Полицајац Милош Милошевић реаговао је храбро, голорук је кренуо на цев
оружја и показао изванредну прибраност и одлучност, и успео да заштити
животе других људи. Хоћу да се захвалим читавој патроли која је те ноћи
учествовала у извршењу задатка, која је веома брзо дошла на лице места и
која је спречила извршиоца да испред препуног локала, у коме је било више
од стотину људи, можда направи неко теже кривично дело. Добро је да нико
није смртно страдао и да је храбром реакцијом припадника Министарства
спречен тежак злочин“, истакао је министар.
Стефановић је рекао да је сада веома важно да судови и тужилаштво покажу
одговорност.
„Човек који је на овако тежак начин ранио полицајца и покушао да убије
друге људе који су те ноћи били у центру Ниша, мора да буде адекватно
кажњен. Дакле, тражимо максималну казну коју закон предвиђа и за покушај
убиства и за илегално ношење оружја“, нагласио је министар Стефановић.
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Полицајцу Милошу Милошевићу који је повређен приликом интервенције и
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на постојање и даљи развој“.
На крају је градоначелник Курска написао, цитирам „да после незаборавног
догађаја у Нишу чврсто верује да ће се новим импулсима за кративним рад и

посленика Ниша Зоран Мирашевић, рекао је да ће за посетиоце
најатрактивније бити припремање велике пљескавице од 65 кг и лесковачке
мућкалице од 3.000 литара. Рад такмичара пратиће судијски тимови
састављени од светски признатих мајстора кулинарства који ће и одлучивати
о победнику манифестације, екипним и појединачним победницима у свим
категоријама“, рекао је Мирашевић.

коју су ученици припремили за обележавање завршетка школске године, као
и концерт који је, истим поводом, организован у сарадњи са Удружењем
Драгана Родић.
После упознавања са радом школе и њеним потенцијалима, Градоначелник
Булатовић је поручио да ће Град свесрдно подржати њене планове за даљи

већница Тијана Ђорђевић Илић приликом обиласка породица.
„Ово је почетак акције у којој смо обишли шест породица које су аплицирале
и испуниле одређене критеријуме утврђене овим програмом.Желимо да
обиђемо сва села у градским општинама Ниша и помогнемо најугроженијим
породицама“,рекла је већница Илић.
О додели грантова на основу претходно одређених критеријума одлучиваће
стручна служба Центра за социјални рад.
Висина гранта је до 140 хиљада динара и програм ће се реализоавти до краја
године.
Данашња акција је почетак мапирања породица које испуњавају услове у
оквиру овог програма.
Град је за потребе реализације програма издвојио 5 милиона динара које
поред новца за доделу грантова укључују и средства неопходна за рад
сарадника и стручних тимова ,а биће ⠀ 〄㴄㠄㜄㸄㈄〄㴄5 и трибине како би се
мештанима појединих села програм максимално приближио.
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Директор ЈКП Градска топлана Предраг Милачић је истакао да је ово Јавно
комунално предузеће успешно окончало грејну сезону 2017/2018. у коју је
ушло као једина топлана у С攀
реРјо Рјо㸺о㔽адску сез㕁ку㰾п娳 Мск䙃 㵃 је

