У Градској кући уприличен је пријем за Гојка Митића чувеног глумца
немачких вестерн филмова који је током шездесетих и седамдесетих био
велика звезда европског филма.
Mитић је у Нишу специјални гост филмских сусрета,а у вип салону
разговарао је са замениким градоначелника проф.др Милошем Банђуром и
већницом Јеленом Митровском.
Гојко је каријеру започео у источној Немачкој где је тумачећи улоге славних
индијанских поглавица стекао велику славу. Уврштен је и међу 300
позанатих личности које су обележиле историју 20 века у Немачкој.

којима би се учинио квалитетнијим живот мањински заједница и да је до
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Ових дана отпочели су радови на рехабилитацији коловоза и уређењу
тротоарских површина у три нишке улице. Ради се коловоз у улици Војводе
Мишића од раскрснице са улицом 9. бригаде до Душанове. На тој деоници,
поред замене асфалтног слоја на коловозу биће замењени ивичњаци и
уређена паркинг места, док ће тротоари са обеју страна бити поплочани
бехатон плочама. У наредној фази, следи реконструкција и другог дела исте
саобраћајнице од раскрснице код Црвеног певца до кружног тока на
Булевару Немањића. У том делу улица ће бити проширена за још једну
коловозну траку, а планирана је и изградња тротоара код Ватрогасног дома,
који тренутно недостаје.

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 овај фестивал и надам се да ће трајати
заувек”, поручио је Градоначелник.
У оквиру свечаности Отварања филмских сусрета глумици Горици Поповић
уручена је и награда за животно дело Павле Вујисић, а плакету и слику,
портрет прослављеног великана српског и југословенског глумишта
добитници је уручио уметнички директор Филмских сусрета и председник
Удружења глумаца Србије Владан Живковић.
Након церемоније отварања и традиционалног ватромета, приказана су и
прва два филма из програма овогодишњег фестивала. То су ”Делиријум
Тременс” редитеља Горана Марковића и филм ”Режи” Косте Ђорђевића.
У такмичарском програму фестивала је укупно 12 филмова који ће и
конкурисати за 8 глумачких награда. Свечано затварање фестивала и додела

Градоначелник Дарко Булатовић, као и директор ЈП Аеродроми Србије
Михајло Здравковић и аеродрома Константин Велики Душан Кнежевић
нагласили су да позитивни трендови раста броја авио линија, путника и робе
превезене у карго саобраћају потврђују да је одлука о сарадњи са Владом
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договорено, бити у фокусу будуће сарадње Ниша и амбасаде Краљевине
Шведске.

ПЕТ И ПО МИЛИОНА ДИНАРА ЗА
ПРОЈЕКТЕ ЗА МЛАДЕ
Поводом обележавања Међународног дана младих – 12. августа, у Градској
кући у Нишу свечано су уручени Уговориа о финансирању и суфинансирању
пројеката за младе у 2019. години, који се финансирају по Јавном конкурсу
који спроводи Град Ниш, односно Секретаријат за омладину и спорт.
Представницима 18 невладиних организација И удружења ћији су пројекти,
по оцени независне стручне комисије, оцењени као најбољи, Уговоре су
уручили Градоначелник Ниша Дарко Булатовић И Бранислав Качар, члан
Градског већа ресорно задужен за омладину и спорт
Градоначелник је поручио да ће брига за младе И њихову будућност увек
бити у фокусу ове градске власти.
‘’Улагање у будућност, у младе, у њихово образовање, науку, спортске
активности, је медју нашим приоритетима. Управо зато И градимо Научнотехнолошки парк, нову Ламелу Електронског факултета, завршавамо давно
започети Студентски дом, улажемо у опремање И реконструкцију зграда
основних И средњих школа. Управо зато И објављујемо овакве конкурсе, И
опредељујемо значајна средства за младе И њихове пројекте. И то ћемо
чинити И убудуће’’, рекао је градоначелник Булатовић.
Иначе, ове године одобрено је финансирање 18 пројеката за младе у укупном
износу од 5.500.000 динара који се финансирају са позиције Секретаријата за
омладину и спорт. Јавни Конкурс за финансирање и суфинансирање
пројеката за младе у 2019. години расписан је за пројекте из тематских
области у складу са циљевима наведеним у Стратегији за бригу о младима
Града Ниша 2015-2020 и Локалном акционом плану за младе Града Ниша
2015-2020. Приоритетне области Конкурса су биле култура и квалитет

провођења слободног времена и запошљавање.

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! ”

