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Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената:
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ИЗ ПРОГРАМА НИС ”ЗАЈЕДНИЦИ
ЗАЈЕДНО” ГРАДУ НИШУ 5 МИЛИОНА
ДИНАРА
Потписивањем споразума о сарадњи између НИС-а и 13 локалних
заједница у Дому Народне Скупштине Србије почео је овогодишњи
конкурс „Заједници заједно“. Споразуме су потписали Кирил
Тургењев генерални директор НИС, министар здравља Златибор
Лончар и представници 13 локалних самоуправа међу којима и
градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
”На овај начин компанија жели да допринесе даљем развоју
локалних заједница и пружи свој допринос унапређењу квалитета
живота у њима, посебно најмлађима. У сваком граду или општини
у којима се програм спроводи, са укупно 116 милиона динара,
биће финансирано до пет пројеката које пријаве здравствене
установе, а о избору пројеката одлучиваће Комисија састављена
од представника Министарства здравља , компаније НИС и локалне
заједнице, рекао је директор Тургењев.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић рекао је да ћ㠰㌠ⴱ㈸⠀
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Пожаревац, Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј, Србобран, Житиште,
Кањижа, Пландиште).

Отворена
“Бомбардовање
године”

изложба
Ниша
1999.

дана енергетске ефикасности
2019“
Енергетски менаџер Града Ниша је по препоруци Министарства
рударства и енергетике организовао манифестацију обележавања
„Међународног дана енергетске ефикасности“ .
Образована је радна група састављена
секретаријата Градске управе.

од

представника
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2. Бранкица Денић, ОШ Десанка Максимовић
3. Ања Радојковић, ОШ Лела Поповић
Категорија литерарних радова:
Ученици V и VI разреда, ОШ Надежда;аX㹔‹ㄮ㔸〠ᴄ〄㐄㐄㔄㘄㐄 㬄 堾吠㤱⸵㠰”аддЀ

Енергетског менаџера Града Ниша
Сектора за комуналне делатности и енергетику – Хранислав
Ђорђевић
Секретаријата за образовање – Бранка Ранђеловић

инвеститора и још радних места у Нишу – једно од њих ће бити и
за вас”, поручио је Градоначелник Булатовић студентима.
Иначе, путовање у наш највећи зимски туристички центар добили
су студенти са највишим просечнимоценама са свих 14 факултета
нишког Универзитета.
Све трошове пута, смештаја, исхране, скијашких карти и школе
скијања, сноси Град, што ће, према речима већника Бранислава
Качара, бити пракса и у наредним годинама, јер је то ”најмање
што Ниш може учинити за оне који представљају његову
будућност.

ОТВОРЕНА
НОВА
ИСПОСТАВА
САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ У НИШУ
”СТАНИЦА ИСТОК”
”Нове просторије и аутомобили су мало за све оно што ви, наши
полицајци чините сваког дана у борби против криминала. Ниш је
био и остаће сигуран град захваљујући вама. У Ниш туристи
долазе у све већем броју не само због хране и доброг провода –
већ и због тога што се осећају сигурно. Захваљујући вама.
Иако то понекад не изгледа, знајте да вам је сваки грађанин,
сваки гост или пролазник захвалан за оно што радите у вашем
свакодневном послу. Ми као градска власт учинићемо све што је
у нашој моћи да вам свакодневно обављање дужности буде лакше
јер смо свесни колико значите за наш град”.
Овим

речима

обратио

се

Градоначелник

Дарко

Булатовић

Свечаности је присуствао и Министар унутрашњих послова Небојша
Стефановић који је поручио да ће држава Србија учинити све
како би услови за рад и материјални положај припадника свих
сектора полиције били што бољи, јер је, како је рекао,
”безбедност грађана и имовине, али и безбедност свих учесника
у саобраћају на првом месту”.
Градоначелник Булатовић уручио је начелнику Полицијске управе
у Нишу Славиши Виријевићу кључеве четири нова аутомобила,
донацију Града, који ће, истакао је, бити од великог значаја
за рад полиције у обављању свакодневних дужности, а у циљу
повећања безбедности свих грађана.

Положени венци поводом Дана
страдалих у Нато бомбардовању
У центру града на спомен обележијима посвећеним страдалима у
Нато бомбардовању одржан је парастос,а затим су и положени
венци у знак сећања на дан када је пре тачно 20.година почела
Нато агресија .
Венце
су
положиле
бројне
делегације
војске,полиције,округа,града и општина,као и породице
погинулих и удружења за неговање традиције ослободилачких
ратова Србије.

обданиште. Током бомбардовања Ниш је био мета 40 пута, а
погинуло је 56 грађана Ниша а повређено више од 200.
Спомен капела је саграђена у част жртава током ратова с
почетка деведесетих и НАТО бомбадовања из Ниша. На таблама
које се налазе унутар капеле исписано је 134 имена, а на
капели се налази натпис: „Чекамо васкрсење мртвих и живот
будућег века,амин”.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о
изменама режима саобраћаја за
24. март
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о изменама режима саобраћаја за 24. март
Због припреме за обележавање Дана сећања и централног скупа
којим се у Нишу у недељу, 24. марта, обележава 20 година од
почетка НАТО бомбардовања, доћи ће до промена у режиму

периоду од 16:00 часова до 22:00 часа, у следећим улицама:
– Вожда Карађорђа, од раскрснице „Суд“ до Трга Краља Милана;
– Генерала Милојка Лешјанина, од Трга Краља Милана до
раскрснице „Уред“;
– 7. јули, од раскрснице са улицом Краља Стефана Првовенчаног
до Тврђавског моста;
– Јадранска, од улаза на полигон за обуку возача до
Универзитетског Трга;
– Кеј Мике Палигорића, од раскрснице са Булеваром 12. фебруар
до Универзитетског Трга;
– Шуматовачка, од раскрснице са Универзитетским Тргом до
раскрснице са улицом Добричком;
– Ђуке Динић, од раскрснице са улицом Добричком до раскрснице
са Универзитетским Тргом;
– Улица младих, oд раскрснице са улицом 7. јули до Официрског
дома;
– Орловића Павла, од раскрснице са улицом 7. јули од
раскрснице са улицом Вожда Карађорђа;
– Лоле Рибара, од раскрснице са улицом 7. јули до раскрснице
са улицом Милентијевом;
– Јеронимова, од раскрснице

са

улицом

Лоле

Рибара

до

раскрснице са улицом Орловића Павла;
– Милентијева, „слепи“ део од раскрснице са улицом Лоле Рибара
до Официрског дома;
– Страхињића Бана,саа, 4〴〴〴〴〮告†䕔⁑ੂ吠〮㌄㸄䀄䄮 са Првовенчав㐱ра

године у временском
периоду од 07:00 часова до 22:00 часа потпуно забрани
паркирање на следећим
локацијама и улицама:
– Лоле Рибара, од раскрснице са улицом 7. јули до раскрснице
са улицом Милентијевом;

У недељу, 24.03.2019. године аутобуси јавног градског превоза
саобраћаће уобичајено, уз појачане поласке на свим линијама у
време пре, за време и након завршетка скупа.
Потпуна обустава саобраћаја у улицама Генерала Милојка
Лешјанина и Вожда Карађорђа на потезу од „Уреда“ до „Суда“
биће на снази у периоду од 16:00 до 22:00 дана 24.01.2017.
године. Трасе линија јавног превоза у наведеном периоду биће
преусмерене на следећи начин:
• у смеру од „Уреда“ ка „Суду“, за линије број 1, 2, 3, 4, 5,
6, 10, 13, 14 преко Трга краља Александра, Трга Павла

БУЛАТОВИЋ : ЖЕЛИМО ЈОШ БОЉУ
САРАДЊУ СА БУГАРСКОМ
Градоначелник Дарко Булатовић разговарао је
данас са
потпредседницом Владе Републике Бугарске Маријаном Николовом.
Тема сусрета било је стварање услова
за унапређење, пре
свега, привредне сарадње, али и могућностима за успостављање
ближих веза и у науци, образовању и култури. Као примери те
сарадње истакнуте су Нишка пивара и компанија Трејс које су у
власништву бугарских компанија и већ годинама успешно раде,
али и бројне нишке фирме које имају развијене послове у
суседној држави.
Градоначелник Булатовић је потпредседницу Владе Бугарске
упознао са инфраструктурним пројектима који се реализују на
овом подручју, истакавши завршетак аутопута и електрификацију
пруге Ниш-Димитровград, што је од важности за обе државе, а
посебно и велике пројекте у Нишу, попут Научнотехнолошког
парка и Фабрике за прераду отпадних вода.

”Поносан сам што је у Нишу из године у годину све више гостију
и туриста из суседне Бугарске, и желео бих да ту успешну
сарадњу у туризму проширимо и на све друге области, пре свега
кроз сарадњу малих и средњих предузећа која су нам у оикацⴹ㌨ ⤠

