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У оквиру манифестације „Дани Републике Српске у Србији“

5. септембра 2018. Године у 20.00 сати у дворишту Студентског културног
центра Ниш (двориште Бановине) ДИС театар из Бања Луке извешће
представу „Неизговорени гласови“
6. септембра 2018. године у 20.00 сати у Великој сали Клуба Војске Србије у
Нишу, певачка етно-група „Траг“ одржаће бесплатан концерт за грађане
Ниша.
Етно група „Траг“ је вокално-инструментални
састав који негује традиционалну музику Балкана.
Делује од 2003. године. Групу чини десет чланова:

На репертоару групе су песме из Републике Српске, Србије, Црне Горе,
Македоније и Бугарске. С обзиром на то да “Траг” често наступа у Русији, у

Отворена ликовна колонија у
Сићеву
Ликовна колонија “Сићево 2018” свечано је отворена синоћ у овом
пикторесном селу надомак Ниша. Ликовна колонија Сићево је најстарија
уметничка колонија на Балкану. Основана је 1905. године по идеји и уз
залагање српске сликарке Надежде Петровић.
Током непрекидног организовања од 1964. године до данас у раду Колоније
учествовало је готово 500 академских уметника различитих генерација и

Ђуро Радоњић и Мирољуб Ђорђевић.

ПОЧЕЛА
ГОДИНА

НОВА

ШКОЛСКА

Данас је и званично почела нова школска година. У 36 нишких основних
школа организован је свечани дочек за око 2500 седмогодишњака који су
кренули у први разред, а малишани ће добити и симболичне поклоне од
Града и представника градских општина, уз жељу за срећан почетак
школовања.
Градоначелник Дарко Булатовић и секретар Секретаријата за образовање
Марина Костић присуствовали су пријему првака у школама Учитељ Таса,
Радоје Домановић и Јован Јовановић Змај у Малчи и малишанима пожелели

4
МИЛИОНА
ДИНАРА
ПРОЈЕКТЕ ЗА МЛАДЕ

ЗА

Град Ниш је кроз конкурс Канцеларије за младе ове године су подржали
реализацију 18 пројеката невладиних организација намењених побољшању и
унапређењу положаја младих у Нишу, и за те намене је из Буџета издвојено 3
милиона динара. Поред тога, још милион динара опредељено је за помоћ
неформалним удружењима, и то кроз формирање Ресурс центра при
организацији Млади амбасадори.
Градоначелник Дарко Булатовић је на свечаној додели Уговора уприличеној у
Градској кући поводом Дана младих Града Ниша рекао да је Ниш град
младих и да ће и даље наставити да на сваки начин, и у што већој мери
помаже младима. Он је подсетио да је највећи проблем, не само младих, у
Нишу недостатак посла и радних места, и нагласио да је у Нишу за само две
године број незапослених смањен са преко 37 000 на око 26 000, а да је

САОПШТЕЊЕ
Град Ниш је чланицама Скупштине Регионалне развојне агенције ЈУГ д.о.о.
Ниш, упутио иницијативу за разрешење Бојана Аврамовића са функције
директора Агенције, јер Регионална развојна агенција после два пропала

Саветник директора Агенције за безбедност саобраћаја Милан Илић, који
прати овај пројекат, изјавио је за локалне медије да се први пут код нас
реализује кампања за смањење вожње под утицајем алкохола на местима
где се конзумирају алкохолна пића. Додатну вредност овим активностима
даје и активно учешће Савета за безбедност саобраћаја у општини или граду
где се кампања спроводи као и угоститељских објеката у оквиру друштвеноодговорног доприноса локалној заједници.
У име Града Ниша медијим се обратио градски већник Игор Војиновић који је
истакао значај овакве акцију у смислу утицања на савест возача који седају у
ауто под дејством алкохола.
Гости, који су конзумирали алкохолона пића, могли су да измере количину
алкохола у организму и да помоћи „Казнене карте“ која стаји на столу
заједно са ценовником пића, добију информације о предвиђеним казненим
мерама. Власници угоститељских објеката, запослени и гости су током
спровођења анкетирања износили своје ставове и мишљења о овој врсти
кампање а сви учесници су добили промотивне поклоне са слоганом
кампање.
Сви гости у локалима где је спроведена кампања добили су флајере са
„Казнемом картом“ на којој су прецизно наведене санкције и казне за
одрђену количину алкохолисаности, као и кључне поруке кампање.
Основна идеје је да гости имају могућност да након конзумирања алкохола
на основу прецизне информације о количини алкохола у организму,
предвиђеним новчаним казнама, негативним бодовима, заштитним мерама и
забранама управаљања, донесу исправну одлуку да ли се поред ризика од
страдања исплати ризиковати и друге последице.

ЛИВАДСКА УЛИЦА У НОВОМ
СЕЛУ ДОБИЛА УЛИЧНУ РАСВЕТУ
Свега десетак дана је радницима ЈКП Паркинг сервис било потребно за
реализацију договора Градоначелника Дарка Булатовића и житеља Ливадске
улице у Насељу 9. Мај, која је постала позната као једна од последњих на
територији Града Ниша која нема уличну расвету.
У тих неколико дана постављене су нове бандере, доведена струја и
прикључене уличне сијалице, тако да мештани овог дела Новог села више
неће морати да пут до својих кућа проналазе уз помоћ светиљки и
батеријских лампи.
Градоначелник је нагласио да је ово почетак отклањања годинама
нагомилаваних комуналних проблема који муче становнике, не само ове, већ
и великог броја других улица у овом приградском насељу, и за чије
решавање нико, у претходних тридесетак година, није имао ни воље ни
разумевања. Он је рекао да ће за неколико недеља бити завршени и
пројекти реконструкције водоводне мреже у овој и још двадесетак улица у
насељу, и да ће радови на замени цеви почети са првим лепим данима
наредне године.
Вршилац дужности директора нишког водовода Игор Вучић, који је заједно
са директором Паркинг сервиса Дејаном Димитријевићем и Градоначелником
Булатовићем синоћ обишао радове и разговарао са житељима ове улице,

СВЕЧАНОМ ПРЕДАЈОМ КЉУЧЕВА
ГРАДА
АНИ
СОФРЕНОВИЋ,ПОЧЕЛИ
53.ФИЛМСКИ СУСРЕТИ
Традиционалном предајом кључева града глумцима и пројекцијом филма
„Јужни ветар“ редитеља Милоша Аврамовића, почео је Фестивал глумачких
остварења домаћег играног филма, Филмски сусрети Ниш 2018.
Како је то већ уобичајено из Градске куће, где је приређен пријем за
учеснике и госте нишког фестивала, око 50 пристиглих глумаца и чланова
филмских екипа, црвеним тепихом преко тврђавског моста, са замеником
градоначелника проф.др Милошем Банђуром, стигли су до Летње позорнице.
Заменик градоначелника Банђур истакао је да је поносан што Град Ниш
баштини традицију најстаријег филмског фестивала у Србији, најстаријег у
региону и што је специфичан управо по томе јер је посвећен глумцима.
„Колеге глумци, Тврђава је наша!“, чуло се по 53. пут, на церемонији
свечаног отварања фестивала. Пред препуном Летњом позорницом, кључеве
града, председници овогодишњег жирија, Ани Софреновић предао је заменик
градоначелника Ниша проф. др Милош Банђур. Примивши кључеве града од
господина Банђура, Ана Софреновић је рекла:
„Поглед са Летње позорнице на публику обавезује све глумце да
сваке године буду што бољи. Већ 53 године ви сте ти који нама

Прве фестивалске вечери, по традицији, уручена је и награда „Павле
Вуисић“. Радошу Бајићу, глумцу и редитељу. Признање је уручио Владан
Живковић уметнички директор фестивала.
„Нема нас много који се можемо похвалити да смо играли са
глумачком громадом какав је био наш Паја. Прошло је више од 40
година, од када сам први пут, заједно с њим, стајао на овој сцени
после приказивања филма „Бештије“ на тадашњим Филмским
сусретима. Вечерас се тај круг затвара и од вечерас сам у друштву
бесмртних”, рекао је Бајић.
Филмске сусрете отворила је светска премијера филма „Јужни ветар“
редитеља Милоша Аврамовића. Нишка публика имала је прилику да прва
погледа ово филмско остварење, с обзиром на то да је српска премијера
„Јужног ветра“ најављена за 14. новембар у Београду.

