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због свега што чине како би се овај проблем након много година
решио у најбољем интересу свих грађана, а на првом месту
грађана Ниша.

Ускоро вртић у Медошевцу
У Градској кући потписан је уговор између Фондације” Новак
Ђоковић”,Града Ниша и предшколске установе” Пчелица” о
адаптацији старе школе за потребе вртића у насељу Медошевац.
Уговор је у име Града Ниша потписао заменик градоначелника
проф.др Милош Банђур,док су испред фондације „Новак Ђоковић“ и
установе “Пчелица” уговоре потписали Горана Џуџа Јаковљевић и
Зоран Јонић.
Реч је о једном од пројеката који су изабрани на конкурсу у
периоду од 20. новембра до 20. децембра прошле године.
Средства ће бити уложена у реконструкцију и адаптацију
предшколских и школских објеката, као и набавку неопходног
намештаја и опреме намењене малишанима из 20ве” Пче

ГРАДОНАЧЕЛНИК И ПРЕДСЕДНИК СГ
НИША СУМИРАЛИ РЕЗУЛТАТЕ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и председник Скупштине
града Раде Рајковић одржали су, у присуству великог броја
званица, конференцију за новинаре на којој су сумирали
резултате свог петомесечног рада.
„Након пет месеци рада овог тима, морам да кажем да смо се
трудили да свима изађемо у сусрет, да смо настојали да

пружи граду и грађанима. Наравно, ово је само један део онога
што смо радили.
Грађани су нас помно пратили у послу, с
обзиром на то да смо се сретали готово свакодневно, како на
терену, тако и док смо разговарали у Градској кући, трудећи се
да саслушамо све оне који нам се јаве и да решимо њихове
проблеме.
Много тога тек предстоји. Грађани су нам поверили важан
задатак, да бринемо о Граду и створимо боље услове за живот у
њему. Трудимо се и трудићемо се да оправдамо указано поверење,
да ослушкујемо потребе и жеље наших комшија и да заједно
стварамо Ниш по мери оних који у њему живе.
Користим прилику да се захвалим грађанима на стрпљењу и
разумевању, сарадницима који вредно прате моје и активности
градских већника, како би све протекло на најбољи начин.
Кроз живот сам увек био оптимиста па тако гледам и на године
које су пред нама. Чека нас пуно посла али чврсто верујем у
наш заједнички успех. Град се води чувањем његове традиције и
културне баштине, знањм, племенитошћу, спортским успесима,
заједништвом, али и љубављу и храброшћу за промене.
Уз жељу да вам Нова година донесе мир, здравље и радост и да
вам новогодишњи и божићни празници буду испуњени весељем,
топлином и надом у боље сутра, желим вам успешну и срећну Нову
годину“, рекао је градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
Председник СГ Раде Рајковић саопштио је на почетку свог
обраћања имена добитника највишег градског признања, награде
11.Јануар. „Овогодишњи лауреати највишег признања нашег Града
су:
– Електронски факултет у Нишу;
– Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш,
– Призренска богословија „Св. Кирила и Методија“ Ниш
-Бојан Јовановић, научни саветник-антрополог;

