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

–

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.

Пријем за учеснике и госте
манифестације «Радост Европе»
у Нишу
У оквиру манифестације «Радост Европе»
данас je приређен
пријем за децу учеснике овог фестивала која ће наступити и у
Нишу.
Учеснике ове традиционалне манифестације примио је
градоначелник Дарко Булатовић који је пожелео добродошлицу
свим гостима и деци која ће наступити у Нишу.Пријему је у име
организатора присуствовао и директор Дечјег културног центра
Београда Миња Субота и директор Центра за традицију и
духовност из Ниша Миљко Петровић.
«Радост Европе» је највећа и најстарија
интернационална
манифестација
дечјег стваралаштва, која ове године прославља
свој 50.јубилеј .
Почетком октобра у Београд су стигла деца из земаља Европе да

Традиционални
„
Дан
аутомобила ” у Нишу

без

10. Ауто Мото Фест у Нишу
Сајам аутомобила у Нишу ове године бележи велики јубилеј –
десет година постојања.
10.“Ауто Мото Фест” Ниш биће одржан од 4. до 6. октобра 2019.
године у нишкој Хали „Чаир“.
Поред великог привредног значаја, годинама бележи и велики
број туристичких посета у дане одржавања сајма.
Овим поводом у Градској кући организован је пријем за
организаторе и излагаче на сајму.Градоначелник Ниша Дарко
Булатовић истакао је да ова манифестација из године у годину
бележи раст и да је Ниш један од ретких градова у региону који
има овакав сајам попут знатно већих метропола.
Након деценије постојања сајам је добио и маскоту, коју је
осмислио вишеструко награђиван нишки карикатуриста Саша
Димитријевић.
Осим изложбе путничких возила, биће понуђен и богат теретни
програм, уз пратећу опрему. Неће изостати велика понуда гума
док ће осигуравајућа друштва имати своје штандове и
приступачну понуду. Традиционално ће бити постављена и тркачка
стаза за малишане. Олдтајмери имаће своје место, јер управо
њихова изложба сваке године изазове велико интересовање
посетилаца.
Брендови аутомобила на нишком Ауто Мото Фесту су Форд,

Фиат,

Тојота, Цитроен, Ауди, Шкода, Рено, Дачија, Нисан, Мазда,
Јамаха, Мотогрини, Џип, Хјундаи као и бројни ауто центри и
сервиси.
Организатор Ауто Мото Феста
покровитељ Град Ниш и ТОН.
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МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ СРПСКЕ У
СРБИЈИ
У оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“ у холу Градске
куће, у суботу 07.09. 2019. године, са почетком у 18:00
часова,
биће одржано књижевно вече писаца из Републике
Српске. Публици ће се представити писци Стеван Р. Стевић и
Јово Николић, водитељ Душко М. Петровић.
Представа Народног позоришта Републике Српске „Кокошка“,
аутора Николаја Велимировича Кољаде, у режији Предрага Штрпца,
биће одиграна у Народном позоришту у Нишу, у суботу
07.09.2019. године, са почетком у 20:00 часова.
Улаз је слободан.

