Пријем за Генералног конзула
Бугарске у Нишу
У Градској кући данас је приређен пријем за Генералног конзула
Републике Бугарске у Нишу Едвина Сугарова.
Са конзулом који је од недавно на овој функцији сусрео се
градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
У отвореном и срдачном разговору било је речи о досадашњој
сарадњи града и конзулата и даљем унапређењу сарадње.
„Град Ниш и Град Софија имају одличну дугогодишњу сарадњу, а

околине.
Наиме,од данас ће са нишког аеродрома Константин велики авиони
компаније „Визер“ летети до Мемингена,аеродрома у близини
Минхена и до холандског града Ајндховена.

Булатовић, а присутни су били и представници двеју општина
које Нишава раздваја проф.др Мирослав Милутиновић председник
ГО Црвени крст и Андријана Анастасов председница Скупштине ГО
Палилула.
Градоначелник се упознао на лицу места са овим веома важним
пројектом за Град Ниш који реализује ЈП „Србијаводе“и који ће
када се заврши осим сигурности од водене стихије ,Нишлијама
приуштити још један леп простор за шетњу и разоноду.
Нишава ће на свом току кроз Ниш према речима стручњака бити
потпуно укроћена, јер су предузети веома захтевни и обимни
радови на уређењу корита реке у дужини од два километра.
Надлежни такође кажу да ће то спречити свако изливање реке,
чак и код такозваних хиљадугодишњих поплава.
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У Градској кући данас је организован пријем за грађане,који су
имали прлилику да своје пролеме изложе директно
градоначелнику и градским већницима. Градоначелник Ниша Дарко
Булатовић разговарао је са 45 грађана који су поднели захтев
да непосредно разговарају са првим човеком града.
„Пролеми које су данас грађани изнели углавном су социјалне
природе и ми ћемо учинити све што је у нашој моћи да овим
људима помогнемо у складу са финансијским могућностима града“,
рекао је градоначелник и додао да „оно што је посено важно
јесте то да ће уудуће поднети захтеви ити праћени, тачније
ресорни већници ће имати сву неопходну документацију, што

Обележена
годишњица
Аустроугaрске објаве рата
Србији 1914.године
На данашњи дан, пре 102. године, Аустроугарска је објавила рат
Србији. Ова историјска депеша уручена је Влади тадашње
Краљевине Србије која је била смештена у згради данашњег
Универзитета У Нишу.
Овим поводом градски већник Светозар Алексов , председник ГО
Црвени крст проф. др Мирослав Милутиновић и представник
Удружења за неговање традиције ослободилачаких ратова Србије
положили су венац на спомен плочи, која је на стогодишњицу
овог историјског догађаја постављена на згради Универзитета.
Аустроугарска објава рата је иначе стигла на начин на који
никада раније једна земља није објавила рат другој – поштом,
тако да су је сви могли прочитати. Због необичног начина на
који је стигла аустроугарска депеша многи, у првом тренутку
нису поверовали у њену аутентичност. Ово тим пре што се
становништво, мада је знало да је рат на помолу, и даље

Пријем за освајаче медаља на
Европским
универзитетским
играма
У Градској кући организован је пријем за нишке спортисте који
су на Европским студентским играма у Хрватској освојили
медаље.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић захвалио се спортистима за
достојно представљање града и одличне резултате које су
постигли у веома јакој конкуренцији.
У Ниш је стигло укупно осам медаља и то пет златних, две
бронзане и једна сребрна, а одличија су освојена у рукомету,
одбојци, пливању и џудоу.
Рукометаши из Ниша освојили су златну медаљу. Изабраници
тренера проф. др Саше Марковића блистали су и у финалном мечу
савладавши екипу Универзитета у Келну (Немачка) 38:35 и тако
закључили победоносни низ од шест победа на турниру.
Бронзану медаљу освојили су одбојкаши које је предводио
тренерски тандем Владимир Гогић и Слободан Јовановић, док је
пливач Немања Тадић освојио четири златне и једну сребрну
медаљу. У џудоу медаљом се окитио Давид Текић који је освојио
бронзу.
У знак захвалности за освојене медаље Град је спортисте
даривао златником са ликом Цара Константина, док је председник
Универзитетског спортског савеза У Нишу Небојша Јовановић
градоначелнику Булатовићу уручио официјелни дрес наше
репрезентације.

Градоначелник обишао раднике

„Горице“
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић ,заменик градоначелника
Милош Банђур и ресорни већник Игор Војиновић посетили су данас
раднике ЈКП“ Горица“ на Новом гробљу и разговарали са њима о
актуелним проблемима предузећа које се уназад неколико месеци
налази у финансијској кризи.
„Ово није једна од оних посета по принципу сада ,па кроз две
године, ја желим да континуирано сарађујемо и да вас редовно

Ускоро нови торањ на нишком
аеродрому
Данас је у просторијама ЈП ,,Аеродрома Ниш“ реализован радни
састанак са Аеродромском контролом летења Србије и Црне Горе
SMATSA доо Београд поводом изградње Торња на комплексу
аеродрома Ниш.
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Филиповићу, атлетичару АК „Нишки маратон“.
Да подсетимо, Ненад Филиповић квалификовао се за Олимпијске
игре у Рију у дисциплини брзо ходање. Олимпијски комитет
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