5.Форум напредних технологија
У Официрском дому отворен је 5.Форум напредних технологија у
организацији Канцеларије за локални економски развој и
пројекте

у

партнерству

са

Привредном

комором

Србије

–

„Задовољство
грађана
квалитетом живота у локалнoj
заједници и услугама локалних
самоуправа“

Програм „Свис ПРО“ у сарадњи са организацијом ЦеСИД
организовао је данас представљање налаза истраживања јавног
мњења под називом „Задовољство грађана квалитетом живота у
локалној заједници и услугама локалних самоуправа“.
Присутнима су представљена истраживања о томе какви су ставови
грађана о квалитету живота у локалној заједници, како гледају
на рад локалних органа власти, администрације и службеника,
колико поверења имају у локалне институције.
У име Града Ниша присутне је поздравила помоћница
градоначелника Марина Костић.Град Ниш последњих неколико
година ради доста тога на унапређењу квалитета живота у
локалној заједници и то посебно у смислу повећања ажурности
када се ради о услугама које пружа локална самоуправа.
Истраживање је спроведено у 50 градова и општина у региону
Шумадије и западне Србије и региону Јужне и источне Србије, на
репрезентативном узорку од 11.387 пунолетних грађана. На скупу
су представљени и подаци специфични за Нишавски, Пиротски,
Расински и Зајечарски округ.

Пријем
за
учеснике
конференције “Симтерм”
У Градској кући организован је
пријем који је
увод у
конференцију термичара и енергетичара Србије “СИМТЕРМ”, коју
организује Машински факултет уз подршку Друштва Термичара
Србије, Града Ниша, општине “Црвени Крст” и других.
Стручњаке из ове области који учествују на конференцији примио
је градоначелник Дарко Булатовић.
Током разговора било је речи о енергетици, о одрживом развоју
и мерама које Град Ниш, све више спроводи не би ли Ниш постао
еколошки град.
Професори и стручњаци из области енергетике су углавном први
пут у нашем граду и то по позиву Машинског факултета,
Универзитета у Нишу као главног организатора скупа.
Делегацију је предводила проф.др Мирјана Лаковић Пауновић,
председница организационог одбора ове научне конференције

Делегација града Кечкемета у
посети Нишу

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је у Градској кући
делегацију града Кечкемета из Мађарске.

Делегацију
из
мађарске,предводио
је
изасланик
градоначелнице Јожеф Гал, иначе председник Привредне коморе
жупаније Бач Кишкун.
“Поред свих заједничких активности скренуо бих пажњу на Нишку
бању,са становишта могуће сарадње ,јер је Мађарска земља
развијеног бањског туризма,а ми можемо доста тога понудити
потенцијалним инвеститорима”рекао је градоначелник Булатовић.
Јожеф Гал је је рекао да има заинтересованих мађарских
инвеститора ,спремних да улажу у бањски туризам у Србији и да
ће њима бити прослеђена неопходна документација,а затим се
очекују и конкретни сусрети.
Постоји могућност и сарадње на нивоу факултета у научним
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Промет компаније НИС, Алексеј Черников.
„Велика ми је част и задовољство да вас поздравим у име
компаније НИС, која је омогућила ивај концерт. Вечерашњи
концерт је наш поклон свима вама. Драго нам је да можете да
присуствујете нечему што нико од нас нема прилику да чује

ОДРЖАН САЈАМ УДРУЖЕЊА КОЈА СЕ
БАВЕ МЛАДИМА
У дворишту Официрског дома одржан је Сајам удружења која се
баве омладинском политиком и презентација омладинских
пројеката. Овај догађај био је добра прилика да омладинске
организације представе своје активности младима и да их
привуку да учествују у актуелним пројектима. Локална
самоуправа подржава младе подржавајући рад омладинских
удружења, због чега се овакви сајмови и организују, како би се
постигао што већи степен повезаности између младих и удружења
а тиме и младих са локалном самоуправом. Сва омладинска
удружења, која су по Јавном конкурсу за финансирање и
суфинансирање пројеката за младе у 2019. години добила
средства за реализацију пројеката од Града Ниша, најавила су
своје пројектне активности и са њиховом садржином упознала све
посетиоце. Сајам су отворили градски већник ресорно задужен за
област омладине и спорта, Бранислав Качар, и помоћница
градоначелника Града Ниша, Марина Костић. Посетиоци сајма, као
и представници петнаест удружења имали су прилике да са
већником поразговарају о свим проблемима из праксе и да својим
предлозима понуде нека нова решења и правце у којима би у
будућности требало да се развија омладински сектор у Граду.
Сајам омладинских удружења завршна је манифестација у оквиру
обележавања Европске недеље локалне демократије (ЕНЛД) коју је
организовала Служба за послове Градоначелника и Канцеларија за
младе Секретаријата за омладину и спорт. Како је централна
тема ове недеље локална демократија град је низом догађаја
одлучио да у фокусу локалне демократије ове године буду млади,

управног округа, у оквиру другог дела Форума, 28. новембра.
У оквиру отварања и презентације Научно технолошког парка,у
трећем делу Форума током марта 2020.године , биће организована
изложба фирми и образовних институција, традиционална изложба
производа некадашњег гиганта ЕИ у новом музејском простору,
као и додала награда за рад у области напредних технологија,
у новом простору Научно технолошког парка.

ДЕЛЕГАЦИЈА ПЧЕЛИЦЕ У ПОСЕТИ
ГРАДСКОЈ КУЋИ
Предшколска установа Пчелица завршила
званичном посетом Градској кући.

је

Дечију

недељу

Чланови званичне делегације коју су чинили мали градоначелник,
већници и директори јавних предузећа и установа, уз неизбежну
пратњу новинара и тв екипе, и, наравно, васпитачица,
разговарали су са Градоначелником Дарком Булатовићем о свом
виђењу будућности Ниша, и проблемима који муче најмлађе.

