FORUM NAPREDNIH TEHNOLOGIJA −
POTENCIJALI GRADA NIŠA

„Forum naprednih tehnologija – potencijali grada Niša“
predstavlja početak realizacije ideje mapiranja Niša kao
centra naprednih tehnologija.
„U domenu IKT na teritoriji Niša i regiona postoji više od
1000 zaposlenih u 200 uspešnih firmi, koje su u 2015. godini
ostvarile prihod od preko 30.000.000 evra. Postoji, međutim,
mnogo više firmi čiji razvoj zavisi od informacionokomunikacionih tehnologija, pa će ovaj Forum biti prilika da
takve firme dobiju sve neophodne informacije iz ovih oblasti“,
rekao je predstavnik Regionalne privredne komore Niš Zoran
Marković.
Medijima su se obratili i dekan Elektronskog fakulteta u Nišu
Dragan Janković i predstavnik Klastera naprednih tehnologija
NiCat i kompanije Photon optronics Rade Nikolov.
Razlozi za pokretanje projekta Foruma naprednih tehnologija
leže u činjenici da nema jasne slike o razvojnim i
investicionim kapacitetima i mogućnostima Niša i stepenu
razvijenosti sektora naprednih tehnologija, kako u lokalnoj
sredini tako i na nacionalnom i regionalnom nivou.
Organizatori Foruma naprednih tehnologija su Grad Niš i
partneri: Regionalna privredna komora Niš, Nacionalna služba
za zapošljavanje, Elektronski fakultet u Nišu i Niški klaster
naprednih tehnologija NICAT.
Detaljnije informacije o Forumu naprednih tehnologija možete
pronaći na sajtu www.forumnt.rs,
a na raspolaganju je i PR tim Foruma – kontakt: 063/70-96-596.

Нова линија Дизелдорф
После Берлина, путници са нишког аеродрома „Константин Велики“
летовима компаније „Рајанер“ од данас ће моћи да отпутују и до
Дизелдорфа. У наредна два дана ова компанија ће са нишког
аеродрома увести и линије до Братиславе и Милана.
Према речима градоначелника Ниша Дарка Булатовића који је, са
својим сарадницима, присуствовао слетању авиона из
Дизелдорфа, остварује се сан свих Нишлија, да аеродром ради
пуним капацитетом. Он је најавио да ће Град са 26 милиона
динара финасирати поправку крова аеродромске зграде, а Влада
ће додатно помоћи њеном опремању. Циљ нам је да обезбедимо
најбоље услове
градоначелник.
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Нишки аеродром „Константин Велики“ са 9 линија до краја године
ће забележити рекорд од више од 100 000 путника.
Лет из Дизелдорфа први је лет у новој зимској сезони летења,
рекао је директор аеродрома „Константин Велики“ Владица
Ђурђановић. Према његовим речима сваки нови лет доноси 30 000
нових путника на годишњем нивоу, а циљ нам је да у наредних
пет година имамо између 500 и 700 хиљада путника, као и да
превеземо више од 4 000 тона робе. Он је за, понедељак 7.
новембар, најавио и промоцију прве редовне карго линије НишИстанбул која је утолико значајнија, ако се зна да осим
аеродрома Никола Тесла, аеродроми у Сарајеву, Тузли, Загребу,
Скопљу и Софији немају карго саобраћај те ће Ниш и у том
смислу представљати значајан центар.

Срећно детињство
Прво дечје игралиште изграђено у склопу велике друштвено
одговорне акције Имлека “Моја Кравица – расти срећно”, свечано
је данас отворено у парку Светог Саве у Нишу.

обавеза да у сваком тренутку једни другима помажемо и да је
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кабловских инсталација за аутомобилску индустрију и у 2015.
запошљавала је више од 75 000 радника у 92 производна погона.
Седиште компаније је у Нирнбергу, у Немачкој, а послује у више
од 32 земље широм света. Имала је промет од 4,5 милијарде
евра, а остварила профит од 77,3 милиона евра. У Србији
послује од 2009.
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разговарали су данас са министарком без портфеља у Влади
Републике Србије, задуженом за популациону политику, Славицом
Ђукић Дејановић о сарадњи министарства и града у наредном
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граду будемо спроводили. Градоначелник је поручио да нема
дилеме да је породица, једна од битних карика развоја друштва.
Министарка Ђукић Дејановић похвалила је активности нашег Града
на пољу популационе политике, али је истакла да има простора
за унапређење јер је чињеница да неке од мера нису дале
очекиване резултате. Она је истакла да се на састанку
разговарало и о стимулативним буџетским средствима за низ
пронаталитетних мера, али и о неопходности економске подршке
за подстицај рађања. Ниш има стручни потенцијал да направи
велике помаке. Много је идеја које тимови министарства и града
треба да разраде, а оно чему ће се тежити је осмишљавање
сервисних активности за помоћ породицама младих родитеља, по

