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Поштовани, 
 
Висока техничка школа струковних студија из Ниша, сваке године у оквиру прославе дана Школе, 

одржава ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА, намењен средњошколцима као и свим пријатељима школе.  
Циљ Дана отврених врата ВТШ Ниш, јесте да посетиоцима представи своје наставне и стручне 

капацитете, да промовише савремена технолошка достигнућа из области рада наше установе као и да представи 
и награди најбоље студенте у школској 2017/18 години. 

Иако, се сваке године догађај одржава у дворишту техничких школа на адреси Александра Медведева 
20, због реконструкције истог, ове године, догађај ће се одржати у Нишкој тврђави на локацији испред 
Београдске капије, 27.04.2018. године, у периоду од 10-14 часова. 

Присутни ће бити у прилици да се упозају са VR технологијама, холограмским технологијама, даљински 
управљивим летилицама последњих генерација, електричном бициклом, термовизисјким технологијама 
савременим програмским пакетима за симулацију саобраћајних незгода, савременим програмским 
пројектовањем саобраћајница, пројекцијом паметне куће, симулатором чеоних судара, ’’пијаним наочарима’’, 
најновијим технолоигјама из области заштите животне средине и другим савременим технолошким уређајима. 

Подршку у релазацији овог догађаја добили смо и од Регулаторне агенције за електронске комуникације 
и поштанске услуге РАТЕЛ, које ће присутним омогућити да се упозају са мерачима електромагнетног поља, и 
радио фреквенција.  

Предузеће „RAVEX Group“ Ниш Д.О.О представиће присутнима карактеритике једног од 
најпопуларнијих аутомобила хибрида на свету ТОYОТА-PRIUS, а представници ЕУ инфо центра, упознаће 
присутне са ЕУ актуелним иницијативама и политикама у области образовања и културе.  

Догађај ће бити јединствена прилика за промовисање резултата ’’ЕRАSМUS +’’ пројекта ’’Waste 
managment curricula development in partnership with public and private sector ’’561821 –EPP-1-2015 -EPPKA2-CBHE-
JP“ који координише ВТШ Ниш заједно са својим партернима: Високом техничком школом струковних студија из 
Новог Сада, Високом школом из Аранђеловца, Високом школом за електротехнику и рачунарство Београд и 
Високом техничком школом струковних студија Београдска политехника, затим предузећем „Jugo Impex“ Д.О.О, 
„PWW“ Д.О.О и Институтом за јавно здравље Ниш. 

Такође,  Г.О Црвени Крст представиће резултате пројекта “Investment in the health and the prosperity of 
youth in the Bulgarian – Serbian region’’ у оквиру кога се врши и реконструкција школског дворишта.  

Очекује се да ће догађај окупити више од 700 посетилаца.  
 

У нади да ћете се одазвати овом позиву, и посетити нас и на тај начин подржати овај догађај,  
 
Срдачан поздрав,  

 
Дир. ВТШ Ниш 

 
Александра Боричић, с. р.  


