Oтворен 3.Форум
технологиja

напредних

У Нишу je данас отворен 3.Форум напредних технологиja.
У присуству
Расима Љајића потпредседника Владе и министра
спољне и унутрашње трговине ителекомуникација, скуп je отворио
градоначелник Ниша.
Овај пројекат је покренут како би се добила јасна слика о
развојним и инвестиционим капацитетима, могућностима и
потенцијалима Града Ниша и степену развијености сектора
напредних технологија, како у локалној заједници тако и на
националном и регионалном нивоу и како би се поспешила
комуникација и сарадња истраживачко-развојних и образовних
институција са производним сектором.
Циљ ове конференције је позиционирање Града Ниша као центра
напредних технологија на бази постојећих институционалних и
производних ресурса, њихово јачање и успостављање
традиционалног скупа који ће окупљати сваке године стручњаке ,
размену искустава у овој области.

Дан ослобођења Ниша у Првом
светском рат
Полагањем венаца на споменик Петру Бојовићу у парку на
Нишавском кеју, и парастосом жртвама бугарских окупатора, Ниш
је обележио годишњица ослобођења у Првом светском рату.
Венце на спомен-бисту војводи Петру Бојовићу положили су
градоначелник Ниша Дарко Булатовић и председник Скупштине

Града Ниша Раде Рајковић .
Венце су положили и
начелник Нишавског округа Александар
Цветковић, представници полиције, Војске и удружења која
негују сећање на ослободилачке ратове и њихове страдалнике.
12.октобра 1918. године у Ниш су умарширале јединице Прве
српске армије, на челу са војводом Петром Бојовићем. Након три
дана у град су пристигле и трупе савезничких армија.

РАЗГОВОР О ПРАВИМА ГРАЂАНА
Обавештавамо Вас да ће Заштитник грађана Републике Србије,
господин Зоран Пашалић са сарадницима дана 17.10.2017. године
у просторијама канцеларије заштитника грађана у улици Наде
Томић бр.13 у Нишу, разговарати са грађанима о проблемима
везано за остваривање својих права у органима државне управе.
Заинтересовани грађани, могу заказати свој термин за разговор
на телефон 018/521-676 .

Канцеларија Заштитника грађана Града Ниша

Пријем
за
Бањалуке
У холу Градске куће

студенте

из

приређен je пријем за студенте из

Бањалуке који су у посети нишком Филозофском факултету. Њих је
примио и у име града поздравио заменик градоначелника Милош
Банђур.
“ Град Ниш и град Бањалука су два битна регионална центра ,
две темељне тачке , нека врста западне и јужне и источне
одбрамбене линије “, рекао је заменик градоначелника Ниша.
Говорећи о садашњем тренутку он је истакао актуелне
инвестиције у граду
изградњу фабрика али И научно
технолошког парка “ који ће бити највећи после београдског “,
рекао је Банђур
“Лепо је кад два универзитета , два филозофска факултета , два
млада факултета развијају сарадњу. Наш је основан 1971, њихов
1994.
Они су били матица из којих су настали неки други
факултети а они су задржали неке основне делатности у програму
филозофског факултета. Лепо је то да се људи са две потпуно
крајње стране српског националног простора посећују, друже,
размењују искуства . И Ниш И Бањалука су значајни градови у
сваком погледу , геостратешком, политичком. Бања Лука је нека
врста западне капије одбране српског националног простора, Ниш
је у овом тренутку И овој ситуацији јужна И источна капија .
Влада републике Србије И Влада републике Српске посвећују
велику пажњу развоју та два битна центра. Лепо је да се људи
та два града друже, размењују искуства у области наставе, у
области студенског стандарда , начина И методологије извођење
наставе И предавања, али И да упознају једни друге И
знаменитости оба града .
Срђа Прерадовић са Филозофсаког факултета из Бањалуке захвалио
се на добродошлици у име својих педесетак колега који су у
посети Нишу. “Неки, као што сам И ја су већ трећи пут у Нишу а
за све колеге сам сигураб да ће се осећати И сад али И сваки
следећи пут , као што се ја осећам у Нишу. Ниш је
пријатељсдки, братски град . Надам се да ће се наша сарадња
наставити још дуго година”

За госте из Бања Луке предвиђен је пригодан програм који
подразумева обилазак града И културно историјских споменика.

„Радост Европе“ у Нишу
За децу из Македоније, Бугарске, Црне Горе и Русије у Градској
кући у Нишу приређен је дочек у оквиру међународног сусрета
деце „Радост Европе“. Сусрете деце већ 10 година организује
Црквено-играчки ансамбл Бранко из Ниша уз помоћ Дечијег
културног центра у Београду.Децу је у Градској кући примио
заменик градоначелника проф.др Милош Банђур.

Ово је 10. јубиларни концерт “Сусрети пријатељства – Радост
Европе” у Нишу, а овогодишњи мото фестивала су стихови песника
Мике Антића – “Свако дете има крила, само мора да се сети где
му расту сакривена, и одмах ће да полети”.

Учесници су ансамбл “Роднички” из Санкт Петербурга, фолклорни
ансамбл “Златна Тракија” из Хаскова и фолклорни ансамбл
“Ђурђевданско коло” из Подгорице.

Децу Србије представљаће Црквени играчки ансамбл “Бранко” који
је и организатор, представник фестивала “Мајска песма” Дечијег
културног центра из Ниша, солисти дечијег хора Дечијег
културног центра из Београда, хор Школе “Цар Константин”,
победници такмичења “Србија у ритму Европе” и балетска група
при установи културе “Ремизијана” из Беле Паланке.

Обилазак радова на вртићима
Градски већници Бојан Крстић и Милош Милошевић у пратњи
директорке предшколске установе „Пчелица“ обишли су данас
вртиће „Црвенкапа“ и „Невен“ који су претходних дана били у
фази реконструкције.
Радови у вртићу „Црвенкапа“ се приводе крају ,реконструисан је
кров,замењен је под и прозори и врата и ускоро ће деца поново
моћи да ораве у овом вртићу рекао је већник Бојан Крстић и
појаснио да је до кашњења у завршетку радова дошло из
процедуралних разлога ,јер се приликом расписвања тенедера и
одаира извођача радова водило рачуна не о рзини ,већ пре
свега о квалитету радова који су или планиарни.
У вртићу „Невен“ ситуација је нешто ила оља ,јер је ојекат
ио делимично у лошем стању ,док су поједини делови или у
употреи па су овај ојекта користила ид еца из „Црвенкапе“.
Очекује се да и тамо радови уду ускоро приведени крају рекао
је већник Крстић.

СВЕЧАНО ОТВОРЕН 8.
АУТОМОБИЛА У НИШУ

САЈАМ

У хали „Чаир“ данас је свечано отворен осми по реду Сајам
аутомобила, под називом Ауто-мото фест 2017.
Сајам је свечано отворио председник Скупштине Града Ниша –
Раде Рајковић, у присуству бројних званица и љубитеља
аутомобила. Присутнима се обратио и главни организатор,
директор Сити маркетинга – Оливер Пауновић.
Председник је у поздравном говору нагласио да је овакав Сајам

потребан Нишу, јер овај, сада већ традиционални Сајам, постаје
један од бреднова града, чији се значај директно преноси на
туризам и привреду. То је битан фактор да град Ниш постане
центар региона, на чему градска власт константно ради.
Очекује се да сајам у току три дана посети преко 20.000 људи,
а сама чињеница да се на сајму очекују светске и европске
премијере у области ауто индустрије, доказује да град Ниш
постаје препознатљив и у овој сфери.

Амбасадор Аргентине у Нишу
Заменик градоначелника проф. др Милош Банђур примио је у
Градској кући његову екселенцију амасадора Аргентине у Срији
Рикарда Фернандеса који у Нишу орави поводом Дана
аргентинског филма који ће ити одржани у иоскопу „Купина“.
У срдачном разговору ило је речи о сарадњи две земље у
економским односима, као и о огатој јужно америчкој култури и
Аргентини као једној од земаља носилаца културнохг развоја
посено филмског стваралаштва .
Амасадор је изразио задовољтво оравком у Нишу, граду огате
историје и културе, али и граду који се урзано индустријски
модернизује.
У Нишу ће наредних неколико дана ити приказани филмови новог
аргентинског таласа који углавном говоре о животним искушењима
и пролемима грађана у овом веку.
Аргентински филм
заузима значајно место у светској
кинематографији, а неколико остварења доило је и Оскара за
најољи филм ван енглеског говорног подручја. Посено је
упочетаљиво остварење „Тајна је у њиховим очима“ који је
неколико пута приказан у Срији са најпознатијим аргентинским
глумцем у главној улози Рикардом Дарином.

САОПШТЕЊЕ О ОДЛАГАЊУ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА
На данашњем састанку шефова одборничних група, консензусом је,
на предлог свих, договорено да сутрашња седница Скупштине
Града буде одложена из разлога непостојања могућности за
телевизијски пренос седнице, а на основу
Секретаријата за културу и информисање.

обавештења

С обзиром да је у току поступак за расписивање треће јавне
набавке, чији се исход очекује до краја идуће недеље,
постигнут је договор да одмах након окончања поступка, буде
заказан нови термин седнице, о чему ћете бити благовремено
обавештени.
Председник Скупштине и сви шефови одборничких група су заузели
становиште да треба испоштовати законску процедуру за
спровођење јавне набавке о услугама директног телевизијског
преноса седница Скупштине, као и да треба наставити са
демократском праксом преноса седница, иако то није законска
обавеза.

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА

