БЕЗГОТОВИНСКО ПЛАЋАЊЕ ОД САДА
И У НИШУ

ПОЧЕЛИ 54. ФИЛМСКИ СУСРЕТИ
Традиционалним свечаним пријемом у Градској кући, дефилеом
црвеним тепихом до Тврђаве, а потом и свечаном предајом
кључева Града глумцима отпочео је 54. Фестивал глумачких
остварења домаћег филма – Филмски сусрети у Нишу.
Предајући кључеве Ниша председници овогодишњег жирија Нели
Михајловић на Летњој позорници у Нишкој тврђави, градоначелник
Дарко Булатовић поручио је да у овом случају народна изрека
”сваког госта 3 дана доста” не важи.
”Нишлијама је
мало и седам дана када су у питању српски
глумци. И 54 године су мало, колико траје овајвајвај㈾вајвај

градоначелажи.

Čestitka Gradonačelnika Niša
povodom Kurban Bajrama
Gradonačelnik Niša Darko Bulatović čestitao je Kurban bajram
svim vernicima islamske veroispovesti.
“Svim građanima islamske veroispovesti upućujem najsrdačnije
čestitke povodom velikog praznika. Kurban bajrama. Neka Vas
ovaj praznik podseti na značaj solidarnosti, tolerancije i
razumevanja, a u domove unese mir, zdravlje i radost, kao i
slogu i poštovanje sa porodicom, komšijama i prijateljima.
I ne zaboravite da je čovek čoveku najveći dar od boga”,
poručio je gradonačelnik Niša uz tradicionalni pozdrav :
“Bajram šerif mubarek olsun! ”
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алпинистичких подухвата, њихова вредност није занемарљива јер
су у питању врло високе купе угашених вулкана, и успон на њих
увек предс Рњих

Град испуњава обећање дато житељима овог дела Ниша који су се
много пута жалили на ову саобраћајницу и тражили њену
реконструкцију.
Због радова кои ће, како се очекује, трајати до почетка
септембра, возила јавног градског
превоза до 6. септебра
саобраћаће измењеном трасом, кроз улицу Војводе Гојка, преко
Палилулске рампе и даље Епископском и Мокрањчевом, старом
трасом.
Истовремено, данас су завршени и радови на рехабилитацији
Просветне и Синђелићеве улице у Горњем Матејевцу, у дужини

(1971-1972), председника Регионалне Привредне коморе
(1978-1983) и председника СОУР-а АИK Ниш, а, такође, био је и
председник ФK “Раднички”.
Економски факултет завршио је у Београду 1962. године.
Био је ожењен и отац двојице синова.
Живео је у Нишу.

демонстрирати обученост и опремљеност за деловање
случајевима ванредних околности и елементарних непогода.

у

Церемонији почетка вежбе присуствовали су Заменик министра за
цивилну одбране и ванредне ситуације Русије Александар
Чупријан и државни секретар МУПа Србије Милосав Миличковић
који су указали на значај превенције, заједничких вежби и
обука, имајући у виду променљиве временске услове, климатске
промене, као и изазове с којима се суочавамо и који, како је
речено, не познају државне и административне границе.
Свечаној церемонији присуствовали су и Градоначелник Ниша
Дарко Булатовић и његов заменик Милош Банђур, као и велики
број високих званичника МУП-а Србије, Сектора за ванредне
ситуације, Жандармерије, али и Горске службе спасавања,
Црвеног крста и других хуманитарних организација и
специјализованих јединица из Србије и земаља окружења.
Након свечане церемоније приказана је и показна вежбу
припадника Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије и
Министарства за ванредне ситуације Русије, а наредних дана
специјализоване екипе демонстрираће своје вештине и увежбаност
и оспособљеност на више локација у Нишу и околини.
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6.
МЕЂУНАРОДНИ
ХОРСКЕ
ДУХОВНЕ

Заједничким наступом Московског синодалног хора,
оркестра Радио телевизије Србије, Хора „Coro

р
з

normalista“ из Мексика и Нишке црквено-певачке дружине
„Бранко“ који су извели Стабат матер, митрополита Илариона
Алфејева завршен је Шести међународни фестивал хорске духовне
музике „Музички едикт“, бијенална манифестација која се већ 12
година одржава у Нишу.
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моћи ће да виде, да се људи на најразличитији начин моле богу,
увек користећи један исти језик, а то је језик музике”,
изјавила је Сара Цинцаревић.
Организатор фестивала је Епархија нишка и Нишка црвкенопевачка дружина „Бранко“, под покровитељством Његове Светости
Патријарха српског Г. Г. Иринеја и Града Ниша,уз благослов
Његовог Преосвештенства Епископа нишког Г. Г. Арсенија.
Фестивал су подржали још и Министарство за културу и

