БУЛАТОВИЋ : НИШ ЋЕ БИТИ ПРВИ
ПАМЕТАН ГРАД У СРБИЈИ

“Svim
Uskrs,
u miru
Srećan

vernicima katoličke veroispovesti čestitam blagdan
sa najiskrenijim željama da ovaj veliki praznik provedu
i ljubavi, okruženi najbližima.
vam i blagodetan Uskrs!”,

Darko Bulatović
Gradonačelnik Niša

ОТВОРЕН 20. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ
ТУРИЗМА
У Нишу је данас отворен 20-ти јубиларни Међународни сајам
туризма и активног одмора. Под сводовима хале Чаир у наредна
три дана своју понуду за иву туристичку сезону представља више
од стотину излагача из Србије и иностранству медју којима су
бање, планински центри, туристичке организације као и
институције и удружења која се баве активним одмором, боравком
у природи и наравно, етно туризмом.
Сајам је отворио градоначелник Дарко Булатовић који је поручио
да је “туризам значајна полуга развоја Ниша у коју град из
године у годину улаже све више, што је и довело до значајног

раста броја гостију. Када се томе дода и развој аеродрома
Константин Велики са кога ћемо од јула имати више од 20 летова
ка свим деловима Европе, ефекти ће бити још бољи а гостију и
прихода од туриста све више”, рекао је Булатовић

ОБЕЗБЕЂЕН НОВАЦ ЗА ИЗГРАДЊУ
ВРТИЋА У НОВОМ СЕЛУ
У Београду су данас свечано потписани уговори о додели
бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе
политике за ову годину које је расписало Министарство без
портфеља.
Град Ниш је по овом пројекту, добио средства за помоћ у
изградњи вртића у насељу 9.мај у вредности од нешто више од 27
милиона динара, а уговор са министарком Славицом Ђукић
Дејановић потписо је Градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
Укупна вредност вртића, у коме ће бити места за малишане из
Новог села, али и суседних Чокота, Лалинца, Мрамора, Крушца и
других насеља, је око 52 милиона динара, а учешће Града у
реализацији пројекта 24 милиона.
”Изградња објекта почеће у најкраћем могућем року, а његовим
завршетком биће обезбеђено још најмање 100 места, што ће бити
од огромног значаја за овај део нашег града у коме живи много
деце, али већ деценијама нема ниједног вртића, и сада коначно
можемо рећи да се и на тај проблем ставља тачка”, поручио је
Градоначелник Булатовић

ДЕЛЕГАЦИЈА СО ДИМИТРОВГРАД У
ПОСЕТИ СКУПШТИНИ ГРАДА НИША
Председник Скупштине Града Ниша мр Раде Рајковић приредио је
данас пријем за чланице Женске одборничке мреже Скупштине
општине Димитровград и директорке општинских предузећа. Посета
нишком парламенту организована је у оквиру пројекта „Повећање
административног капацитета женске одборничке мреже“.
У уводном излагању о сазиву Скупштини Града Ниша, броју
одборница и Женској одборничкој мрежи Скупштине града Ниша,
која је формирана међу првима у Србији, председник мр Раде
Рајковић истакао је да локални парламент ради у конструктивној
и толерантној атмосфери, уз поштовање свих принципа родне
равноправности.
Женска одборничка мрежа Скупштине општине Димитровград
формирана је у априлу 2018. године, а у активностима које
спроводе
имају пуну подршку Скупштине општине и свих
релевантних институција.
На данашњем састанку договорена је даља сарадња, размена
искустава, знања и идеја са одборницама Женске мреже Скупштине
Града Ниша.

