Нацрт Програма развоја Ниша
за 2019. – јавна расправа 07.
децембра
Канцеларија за локални економски развој и пројекте Града Ниша
обавештава јавност да ће се јавна расправа о Програму развоја
Града Ниша за 2019. годину одржати у петак, 7.децембра у 12.00
часова у великој сали Скупштине Града Ниша, улица Николе
Пашића број 24.
Позивамо све заинтересоване грађанке и грађане, као и стручну
јавност, да узму учешћe у расправи и својим предлозима дају
допринос доношењу овог важног документа.
Истовремено, обавештавамо вас да се радна верзија Програма
развоја Града Ниша налази на званичном градском порталу,
www.gu.ni.rs, као и на сајту Канцеларије за локални економски
развој и пројекте града Ниша, www.invest.rs.
Уједно, предлоге за Програм развоја града Ниша за 2019. можете
слати
и пре одржавања јавне расправе, на адресу
kler@gu.ni.rs.
Додатак: Програм развоја Града Ниша за 2019. годину – Радна
верзија

Позив
Ниша

Градоначелника

Поштоване суграђанке и суграђани,

Града

Прeд вама се налази радна верзија Одлуке о буџету Града Ниша
за 2019. годину са намером да у јавном и транспарентном
поступку сагледамо потребе органа и служби Града Ниша, као и
заједничке потребе грађана Ниша и припремимо документ о буџету
уз адекватно учешће грађана, организација цивилног друштва и
медија.
Позивам вас да доставите конструктивне предлоге за побољшање
буџета, након чега ћемо, у циљу наставка већ одржаних
непосредних разговора са грађанима, односно њиховим
представницима у саветима грађана у којима сам имао прилику да
чујем предлоге, одржати јавно упознавање и разговор са свим
заинтересованим грађанима,208иша倀 Ñ ঐഐ耀뀠ĕ䀀ࠀàɱ嬀ɱࠀ뀀츋 ᠀ ࠀ

С поштовањем,
Градоначелник Града Ниша
Дарко Булатовић

ЧЕСТИТКА ПОВОДОМ ХАНУКЕ
Поводом једног од

највећих

јеврејских

празника,

Празника светлости Градоначелник Ниша Дарко Булатовић упутио
је честитку свим верницима јеврејске вероисповести.
„ У име свих грађана Ниша и у своје лично име, свим
верницима честитам празник светлости и просвећења. Наше су
искрене жеље да
Празничне дане проведете са пуно
духовне радости и са поносом што Ниш пружа могућност свим
националним заједницама да афирмишу своју традицију, културу и
очувају специфичности којима се одликују.
Визија Хануке проширује атмосферу
сарадње, помажући људима да превазиђу тешкоће и
животном путу. Због тога сви требамо запалити
доброте и храбрости, наде и великодушности, знања

поверења и
препреке на
свеће ради
и љубави.

Желећи да Празник Светла донесе радост и мир свакој

