Честитка Дарка Булатовића,
градоначелника
Ниша
Рукометном клубу „Железничар“
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Наредне године РК „Железничар“ прославиће 70 година постојања
и рада и чврсто верујем да су овогодишњи успеси, за које се
надамо да ће бити крунисани титулом првака Србије кроз
неколико дана, најбољи увод у годину славља јубилеја рукомета
у Нишу и нашег клуба.
Уз спортски поздрав изражавам и велику наду да ће из Шапца
наредног викенда у Ниш стићи и најѧ㼽аиш спортс㔾г 5сог

НАША СЕЛА НЕ СМЕЈУ БИТИ
ПРАЗНА;
ПОРУЧИО
МИНИСТАР
МИЛАН КРКОБАБИЋ
Министар без портфеља у Влади Србије Милан Кркобабић поручио
је на састанку у Градској кући са представницима града Ниша,
околних општина и задруга да српска села не смеју остати
празна и да је Влада Србије, на предлог премијера Александра
Вучића донела одлуку о формирању нових и ревитализацији
постојећих пољопривредних и земљорадничких задруга. Кркобабић
је истакао да ће постојеће и новоосноване задруге добити по
12,5 односно 6,2 милиона динара. Он је појаснио да се новац
може искористити за подизање засада, јачање стада и куповину
механизације, али да се неће финансирати покривање дуговања,
уколико их задруга има. Циљ је да се у наредне три године,
почев од ове, у 500 великих села у Србији оформи 500 задруга
које ће воћарима, повртарима, сточарима, омогућити да лакше
дођу до тржишта.
Према речима заменика градоначелника Милоша Банђура Влада
Србије јуче је дефинисала програм, да нас очекује конкурс од
наредне недеље, као да ће локална самоуправа пружити сву
неопходну подршку за јачање задругарства у овом делу наше
земље. Циљ је, како је речено на скупу који је окупио велики
број људи, да се оживи српско село и да задржимо младе људе да
на селу раде и живе.

ПОТПИСАН УГОВОР СА ИМИ-јем О
КУПОПРОДАЈИ
ЗЕМЉИШТА
ЗА
ИЗГРАДЊУ ФАБРИКЕ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и директор компаније ИМИ
Ерик де Кандидо потписали су данас у Градској кући уговор о
отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на локацији Лозни

Недеља Црвеног крста
У Градској кући свечаном седницом Штаба за ванредне ситуације
обележена је Недеља Црвеног крста у Србији која траје од 8. до
15. маја .
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презентовали су члановима штаба активности којима се бави ова
хуманитарна организација, а у име Града Ниша присутне је
поздравио помоћник градоначелника Драгослав Павловић .
У Србији се одржава низ манифестација којима ће бити обележен
Светски дан Црвеног крста и Недеља Црвеног крста.
Теме овогодишње манифестације биће „Свуда за свакога“ и „Да
ли сте знали“, које је одредила Међународна Федерација
друштва Црвеног крста и Црвеног полумесеца.
Програм има за циљ да укаже на универзално присуство и утицај
који Црвени крст има и омогућава националним друштвима да га
искористи за своје циљеве у локалним околностима.

Нишлије на финалном турниру
“Играјмо за 16”
Меморијални турнир Играјмо за 16, РТС организује већ 18 година
и посвећен је успомени на 16-оро радника РТС који су погинули
у НАТО бомбардовању телевизије 23. априла 1999. године.
У градовима Србије укључујући и Ниш, турнир се организује већ
5 година, од 2013. године. Ове године на турниру у Нишу је
учествовало 16 екипа. Као и прошле године победио је тим
“Маркет Ама” који ће овог викенда учествовати на Суперфиналном

турниру који се игра у Београду.
Тим поводом градски већник Бранислав Качар организовао је
пријем за нашу екипу која ће представљати Ниш у Београду, на
турниру чији је такмичарски значај много мање важан у односу
на поруку коју са собом носи, а то је сећање на трагично
страдале младе људе, које никада не смемо заборавити.
Од прве године град Ниш активно помаже организацију турнира на
много начина. Пре свега уступа спортске објекте за одржавање
такмичења, помаже превоз екипе у Београд, а на такмичењу
учествује и екипа Градске управе.
Град је препознао да је битно да се сећамо недужно настрадалих
радњика РТС, али и да се кроз дружење и такмичење промовише
спорт и здрави дух и мали и㸰ли 䕔⁑ੂ吠〶㠠呣㔄〄㬄 крозкроз
брендова града Ниша.
Већник Качар је 䔿итену екипе уручи䕔⁑㌨ ⤠⠄㜄㬄〄䈄㴄㠄㨩㜳⠀

са⤠ⴷ㌨ ⤠⠄㬄㠄㨄

обезбалити и дресове и организовати пут до Београда.
Читава Србија кроз турнир у малом и㸰ли олР почаст
трагично настрадалим радницима РТС-а али и свим жртвама Нато
агреси на нашу земљу, уз јасну поруку – да се никада не
заборави.

представницима Нордијске пословне алијансе боравио у Нишу.
Испред Нордијске алијанске састанку са градоначелником Ниша
присуствовала
je и Јасмина Вигњевић – председница УО
Нордијске пословне алијансе и менажер Теленор – а са
сарадником, Андреја Павловић – извршни директор Нордијске
пословне алијансе у Србији, Младен Продановић – представник
амбасаде Шведске и Игор Маџаревић – представник амбасаде
Финске.
Градоначелник
je
после састанка разговор оценио као
конструктиван са акцентом на економску сарадњу, док je
Амбасадор Норвешке наjaвио ускоро долазак jeдне компаниje из
ове земле коja би на нашем тржишту пословала у оквиру сектора
напредних технологиja.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ОБИШАО РАДОВЕ
НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У
ХУМУ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и председници општина
Црвени Крст Мирослав Милутиновић и Пантелеј Братимир Васиљевић
обишли су радове на изградњи секундарне водоводне мреже у селу
Хум, чијим ће се завршетком решити проблеми, не само мештана
овог села, него и становника Бренице. „Радови су почели пре
месец дана и биће завршени до јуна. Обухватају изградњу
потисних цевовода дужине 2300 м и изградњу секундарне мреже
дужине 5 км. Такође, ради се пумпна станица која је неопходна
за касније довођење воде у село Рујник а која ће сада
омогућити несметано снабдевање пијаћом водом Хума и Бренице“,
рекао је градоначелник. Он је додао да ће се у наредном
периоду пројектовати целокупна мрежа за горњи део Хума како би
и ти радови почели у току ове године. Вредност радова је 41
милион динара.

ПОЧЕО ДЕВЕТИ ФЕСТИВАЛ Яㅔ爠䉔‴㈮㔲〠

да овај фестивал постаје својеврсни бренд
града Ниша и
похвалио креативност младих људи и њихових наставника који су
најбољи промотери науке. Он је поручио да је развој науке
нужан предуслов за развој привреде и развој друштва у целини и
да ће се локална самоуправа потрудити да обезбеди још више
услова за све оне који желе да се науком баве јер нам је циљ
да младе људе задржимо у граду, да овде раде, стварају и живе
са својим породицама.“Ми крећемо са првом фазом изградње
научно-технолошког парка која се одвија кроз инвестицију
вредну 50 милиона динара и која подразумева изградњу
Студентског креативног центра управо овде. Ту ће сви студенти,
ученици средњих школа и уопште сви они који су талентовани и
желе да се баве науком моћи да се баве и㔄䈄〄㬄㔄䔰уком ст㠴ицнти,

