Потписивање
Уговора
са
избеглим лицима о додели
бесповратне помоћи за куповину
сеоских кућа са окућницом
У Градској кући данас је уприличено потписивање Уговора о додели
бесповратне помоћи за куповину сеоских кућа са окућницом, избеглицама, по
пројекту Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији.
Уговоре је у име Града Ниша потписао градоначелник Дарко Булатовић и то
са следећим корисницима:
1. ДАЛИБОРКА (МИЛЕ) СЕДЛАН
2. НЕБОЈША (МИЛЕ) ШТУЛИЋ
3. ВАСО (ГОЈКО) ТОМИЋ
4. ДУШАН (ДРАГОМИР) РАДИВОЈЕВИЋ
5. МАРИЈА (МАРКО) ЗУБИЋ
6. ЉУБИЦА (ЂУРО) ЛОВРИЋ
Регионални стамбени програм (РСП) представља заједничку иницијативу
Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе и Србије. Циљ Програма је давање
свеобухватног доприноса решавању проблема дуготрајног расељавања
најосетљивијих избеглих и расељених лица, насталих након сукоба на
територији бивше Југославије у периоду од 1991.-1995. године..
Вредност је 9.500 евра по сеоској кући са окућницом, што укупно износи
66.500 евра.

ПРИЈЕМ У ГРАДСКОЈ КУЋИ ЗА
УЧЕСНИКЕ 11. МЕЂУНАРОДНОГ
ФЕСТИВАЛА
СТУДЕНТСКОГ
ФОЛКЛОРА
У Нишу је синоћ званично отворен једанаести Међународни студентски
фестивал фолклора који је ове године више од 500 учесника из осам земаља,
Грчке, Грузије, Бугарске, Боливије, Кине, Костарике и Мексика и седам
градова у Србији. Укратко – пола света на југоистоку Србије! Њихови
домаћини су Студентски културни центар Ниш и Академски фолклорни
ансамбл „Оро“.
За учеснике и организаторе ове значајне културне манифестације уприличен
је пријем у Градској кући, где им је добродошлицу пожелео Градоначелник
Ниша Дарко Булатовић уз жељу да се лепо осећају у нашем граду и да из
Србије понесу лепе утиске и успомене које ће памтити целог живота.
Град Ниш препознаје друштвени и културни значај овог фестивала, и даће
све од себе да као добар домаћин буде добар пример како треба ширити
љубав, мир и толеранцију међу младима, а уметност представља најлепши
начин да се то и оствари, рекао је Градоначелник Булатовић и позвао све
Нишлије, али и читав регион, да ових дана уживају у чарима фолклорних
игара, да се друже и међусобно упознају са гостима из земље и
иностранства!
Директорка Студентског културног центра Драгана Петковић рекла је да
Фестивал с годинама расте и развија се, те ће тако осим у Нишу, концерти
бити одржани и у општинама Бела Паланка, Владичин Хан, Књажевац,
Ћуприја и Ражањ. Ове општине су, заједно са ГО Медијана и градом Нишем,
овогодишњи покровитељи фестивала.

По традицији, на дан почетка фестивала, Обреновићевом улицом синоћ су
прошетали сви учесници. Дефиле је привукао огромну пажњу наших
суграђана, као и свечано отварање и заједнички концерт свих амсамбала на
Летњој позорници.

