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 Паљењем свеће и ломљењем славског колача, Град Београд обележио је славу –
Спасовдан, чији је домаћин био главни градски урбаниста Марко Стојчић, преноси
Беоинфо.

  

  

Стојчић је подсетио да Град Београд своју славу обележава у континуитету 27 година.

  

"Свим Београђанима поручио бих да прославе овај дан, било да исповедају православну
или другу веру. Показало се да се Београд веома снажно и брзо диже из пепела, без
обзира на кризне ситуације из своје историје. У том смислу, иза нас је остао коронавирус
и сигуран сам да ћемо веома брзо неутралисати неке негативне ефекте, које су
претходна два и по месеца оставила на Београд”, рекао је Стојчић у Старом двору.

  

Он је истакао да ће Град Београд наставити све пројекте у престоници.

  

"Идемо ка томе да уредимо Београд и да живимо у граду којим ћемо се поносити",
истакао је Стојчић и додао да је због безбедносне ситуације са коронавирусом слава ове
године обележена без традиционалне литије.

  

Догађају у Старом двору присуствовали су заменик градоначелника Горан Весић,
помоћници градоначелника Андреја Младеновић, Александар Марковић и Ацо Петровић,

 1 / 2



Паљењем свеће и ломљењем славског колача Београд обележио славу - Спасовдан; Ђорђе Вукадиновић: Због епидемије Спасовданске литије неће бити, али зато од понедељка можете слободно на утакмице, митинге и изборе
четвртак, 28 мај 2020 16:56

чланови Градског већа и запослени у Градској управи.

  Ђорђе Вукадиновић: Због епидемије корона вируса, Спасовданске литије данас у
Београду неће бити. Али зато од понедељка можете слободно ићи на утакмице,
митинге и - наравно - на изборе   
  

Због епидемије корона вируса, Спасовданске литије данас у Београду неће бити. Али
зато од понедељка можете слободно ићи на утакмице, митинге и - наравно - на изборе

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) May 28, 2020    

(Фонет)
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https://twitter.com/djordjenspm/status/1265964397907906560?ref_src=twsrc%5Etfw

