Заменик Градоначелника: Пуна
подршка града школи “БУБАЊ”
Заменик Градоначелника Ниша Милош Банђур и секретарка
Секретаријата за образовање Марина Костић посетили су
Специјалну школу са домом ученика „Бубањ”, која је основана за
остваривања образовних и васпитних потреба деце и омладине
оштећеног слуха, и која последњих година прераста у Регионални
центар подршке деци са различитим тешкоћама у развоју.
У школи се, тренутно, према речима вршиоца дужности
директора Горана Лабовића образује више од 170
деце
различитог узраста, док Дом пружа услугу целодневног боравка и
становања за око 50 деце из Ниша али и читавог региона јужне
и источне Србије.
Директор Лабовић каже да школа ради у
задовољавајућим условима, али да су и потребе и даље велике, с
обзиром на специфичне потребе ученика и штићеника за
најновијим дидактичким средствима и посебном опремом за
кабинете, како би им се омогућило што квалитетније образовање
и васпитање.
Заменик Градоначелника Милош Банђур је поручио, у
разговору са директором Лабовићем и колективом Школе, да је
Бубањ једна од најважнијих образовних институција на
територији Ниша и да је Град у обавези да овој школи посвети
чак и већу пажњу него другим школским установама. Због тога
ће, у припреми Буџетских планова за наредну календарску годину
надлежни Секретаријати морати да сагледају у што већој мери
потребе Специјалне школе Бубањ, рекао је заменик
Градоначелника.
”Град има најбољу могућу вољу да овој школи помогне
да све своје програмске задатке и циљеве оствари у што већој
мери онако како је планирано”, рекао је Банђур.

Он је додао и да је неопходно школу и простор који
је окружује отворити и приближити локалној заједници, пре
свега кроз омогућавање коришћења спортских терена у школском
дворишту и за децу и омогућити већу инклузију и повезаност
ученика и штићеника Школе Бубањ са децом из локалне заједнице,
као што је и била пракса у ранијем периоду.
У том циљу, Секретаријат за животну средину направио
је програм озелењавања и улепшавања школског дворишта, како би
се, пре свега ученицима школе Бубањ и корисницима Дома, а
потом и свој осталој деци из овог дела града, омогућио лепши и
бољи амбијент за боравак, дружење и бављење спортским
активностима.
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Градски већник ресорно задужен за образовање Мирко Зечевић и
секретарка Секретаријата за образовање Марина Костић обишли су
данас у селу Паљина истурено одељење основне школе „Лела
Поповић“ из Миљковца .
Школа у Паљини већ неколико година има исти проблем ,а то је
искључена електрична енергија због заосталих дуговања у износу
од око 200 хиљада динара,па се наставни процес одвија отежано
и искључиво у преподневним часовима.
Разлог за константну обуставу струје школи је имовинске
природе,јер зграда припада земљорадничкој задруги из Доње
Трнаве .Како имовински односи са градом нису решени нарасли су
и дугови за струју,због чега је и дошло до њене обуставе.

Како је најавио градски већник Зечевић биће предузете све
законом прописане мере како би се ова ситуација решила што
пре и како би се стекли услови да измирењем обавеза према
дистрибуцији школа несметано функционише.
“Укључићемо све надлежне градске институције да у складу са
својим овлашћењима што пре реше овај имовински проблем са
земљорадником задругом ,како би се нормализовала настава и
како би деца могла да користе и компјутере и неопходна
електронска наставна средства“рекао је већник Зечевић.
Иначе ,ово истурено одељење миљковачке школе у Паљини има
укупно 11 ђака који похађају ниже разреде и то од првог до
четвртог.

ПОЧЕЛА НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА
Данас је и званично почела нова школска година. У 36 нишких
основних школа организован је свечани дочек за око 2500
седмогодишњака који су кренули у први разред, а малишани ће
добити и симболичне поклоне од Града и представника градских
општина, уз жељу за срећан почетак школовања.
Градоначелник Дарко Булатовић и секретар Секретаријата за
образовање Марина Костић присуствовали су пријему првака у
школама Учитељ Таса, Радоје Домановић и Јован Јовановић Змај у
Малчи и малишанима пожелели много петица, знања и лепих
школских дана.
Градоначелник Булатовић је поручио да је свако дете важно, да
то нису само ђаци прваци, већ људи који ће сутра, по завршетку
школовања, постати лекари, полицајци, судије, медицинске
сестре, официри или инжењери, и да се према свакоме од њих
треба опходити са пажњом, поштовањем и помно бринути о њиховом
одрастању и школовању.

Град ће се старати да сва деца буду једнака и да имају једнаке
услове за образовање, без обзира где живе и где иду у школу,
рекао је Булатовић.
Он је, обилазећи Основну школу у Малчи у коју је ове године
уписано свега пет нових ђака, рекао да ће Град учинити све да
створи једнаке услове у школама, без обзира да ли се оне
налазе на градском или сеоском подручју.

УРУЧЕНЕ СТИПЕНДИЈЕ ФОНДА ЗА
ТАЛЕНТЕ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и министар омладине и
спорта у Влади Србије Вања Удовичић уручили су данас у
Официрском дому у Нишу уговоре о стипендирању најбољим
студентима Универзитета у Нишу, који се стипендирају из Фонда
за таленте. Ову стипендију ове године добија укупно 1 300
студента у Србији, од тога 400 са мастер студија. У Нишу,
стипендију је добило 197 најталентованијих студената са нишког
Универзитета, од тога њих 30 са просечном оценом студирања 10.
„Јако је значајно да су из године у годину стипендије
Министарства омладине и спорта све веће и да их добија све
више талентованих студената. Пратећи активности министарства и
Владе Србије усмерене ка младим талентованим људима, локална
самоуправа, настоји да, у правом смислу те речи, валоризује
драгуљ који има, настоји да омогући отварање нових радних
места како би ти млади људи остали управо овде. Као значајан
пројекат који реализујемо са државом, поменуо бих и изградњу
најмодернијег на Балкану Научно-истраживачког центра која нас
очекује за месец, до месец и по дана, чиме и на практичан
начин држава показује колико је заинтересована да управо то о

чему сви говоримо-да је наша будућност памет младих људи,
сачувамо у нашем граду и нашој земљи“, рекао је градоначелник
Ниша Дарко Булатовић. Он је нагласио да се и Град Ниш труди,
да издвајањем већих средстава из буџета, омогући стипендирање
већег броја студената и ученика, као и да износ тих стипендија
буде адекватан. Министар Вања Удовичић истакао је да је
министарство уложило огромне напоре да обезбеди адекватне
стипендије за најталентованије младе људе у Србији.“Изузетно
сам задовољан што данас стипендија износи 30 хиљада динара и
што је данас стипендија већа у односу на прошлу годину.
Такође, радује ме што је све више студената прима јер млади су
наша будућност“. Министар је похвалио активности Града Ниша на
пољу омладинске политике.

ДОГОВОРЕНА ДАЉА УЛАГАЊА
ШКОЛУ 14. ОКТОБАР

У

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић разговарао је данас са
руководством Школе за основно и средње образовање 14. Октобар
о даљој сарадњи Града и ове важне образовне институције, пре
свега у решавању проблема везаних за одржавање и санацију
простора и зграде у којој школа ради.
Састанак, коме су, поред Градоначелника, присуствовали и
градска већница Тијана Ђорђевић Илић, Секретар Секретаријата
за образовање Марина Костић и и представници Секретаријата за
имовину и правне послове и Канцеларије за локални економски
развој и пројекте, договорен је прошле недеље током посете
Градоначелника Булатовића школи у којој се образују деца са
сметњама у развоју.
Тада је Градоначелник упознат са проблемима везаним за
дотрајалост столарије, лошом термичком изолацијом зграде,
недостатком лифта и свим оним што отежава свакодневни рад са

децом са специфичним потребама, а данас је договорена и
динамика будућих активности и наглашена спремност Града да у
решавању проблема и помогне.
Договорено је да, до краја године, школа и надлежне градске
службе припреме пројектно-техничку документацију неопходну за
даља улагања, како би се у наредној години тим пројектима
аплицирало код државних и међународних фондова, али и према
Градском буџету са циљем обезбеђивања потребних средстава за
санацију и реконструкцију школске зграде и подизање њене
енергетске ефикасности.
Директор школе 14. Октобар Миша Љубеновић, поновио је да је
Градоначелник Булатовић први челник Ниша који је посетио ову
школу у последњих пола века, и истакао да и брзина којом је
договорени састанак и организован, показује спремности и
решеност Града да даљим улагањем помогне рад школе која се
једина у Нишу и овом делу Србије бави образовањем деце са
сметњама у развоју.
Састанку је присуствовала и Драгана Родић, као представник
Фондације Драгана Родић, која и ради у просторијама Школе 14.
Октобар, и која се такође захвалила на обећаној помоћи и
најавила нове акције и активности Фондације, са циљем даљег
унапређења капацитета и могућности ове образовне институције.

СТИПЕНДИЈЕ ЗА НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ
И СТУДЕНТЕ НИША
Град Ниш је Одлуком о подстицају развоја талентованих ученика
и студената као један од видова подстицаја предвидео
стипендирање талентованих ученика и студената, који су
постигли натпросечне резултате у досадашњем школовању. Њима је
градоначелник Ниша Дарко Булатовић данас у Градској киући
уручио уговоре о стипендирању.

„Бити најбољи је привилегија малог броја људи, а пут до успеха
је испуњен великим радом, залагањем и одрицањем. Амбиција, уз
свест о циљу ка коме се тежи, као и огроман рад и труд,
неминовно воде успеху, чему су велики допринос, поред вас
самих, дали и Ваши наставници и родитељи.
Град Ниш се поноси Вашим успесима и жели Вам да овим путем
наставите. Данас је овде 29 ученика и 67 студената. Ја се
надам да ће вас догодине бити и више, уверен да ће лепе вести
које нам будете доносили о вашим успесима пролазити запаженије
него до сада јер ви сте истински капитал овог града и наше
државе“, рекао је на додели уговора о стипендирању
градоначелник Булатовић.
Он је честитао свим добитницима, уз жељу да наставе да нижу
успехе у даљем раду. Иначе, Град Ниш за стипендирање ученика и
студената ове године издвојио је 7,5 милиона динара. Месечни
износ стипендије је 6 500 динара. Према герадоначелниковим
речима, буџетом за наредну годину Град Ниш издвојиће 50 одсто
више средстава за стипендирање најбољих
студената, у односу на ову годину.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОСЕТИО ШКОЛУ
14. ОКТОБАР
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и градска већница ресорно
задужена за социјалну политику Тијана Ђорђевић Илић обишли су
Школу за основно и средње образовање 14. Октобар у Нишу, а
повод за посету била је приредба коју су ученици припремили за
обележавање завршетка школске године, као и концерт који је,
истим поводом, организован у сарадњи са Удружењем Драгана

Родић.
После упознавања са радом школе и њеним потенцијалима,
Градоначелник Булатовић је поручио да ће Град свесрдно
подржати њене планове за даљи развој. Кроз Канцеларију за
локални економски развој, пројекне активности Града код
домаћих и иностраних фондова, и на све друге начине, учинићемо
све да се рад ове важне институције која се бави образовањем
специфичне категорије деце, одвија у што бољим и савременијим
условима, како би и ефекти њеног рада били што већи, рекао је
Градоначелник Ниша.
Директор Школе 14. Октобар Миша Љубеновић истакао је да је ово
први пут оснивања, 1967. године, да један Градоначелник, или
председник нишке Општине посети установу у којој се већ 51
годину образују деца са сметњама у развоју од предшколског до
средњешколског узраста. Он је нагласио и да је школа, коју
тренутно похађа145 ученика, започела је и процес
трансформације у ресурсни центар са задатком да пружа додатну
помоћ деци са сметњама у развоју.
Циљ је да кроз образовни рад формирамо одговорне чланове
друштва, који ће бити способни да зарађују и издржавају себе,
рекао је директор Љубеновић.
Као новина, истакнуто је и да ће од 01. септембра, школа
радити под новим именом, Царица Јелена.

Комеморација поводом смрти
проф.др Горана Ђорђевића
Поводом преране смрти еминентног професора Електронског
факултета и помоћника градоначелника Ниша за напредне
технологије проф.др Горана Ђорђевића у амфитетру ове високо

школске установе одржана је комеморативан седница .
О професору Горану говориле су његове колеге и сарадници као и
декан Електронског факултета проф.др Драган Јанковић ,истичући
при томе енергију ,знање али и ведар и позитиван дух овог
стручњака у области роботике и аутоматике
Од професора Горана опростио се и градоначелник Ниша Дарко
Булатовић чији је сарадник на пољу напредних технологија био
покојни професор .
„Сматрам за изузетну привилегију у своме животу што сам у
једном релативно кратком раздобљу могао да будем блиски
сарадник Професора Др Горана Ђорђевића.
Када се наредне године изгради Научно технолошки парк и први
иновативни производи из Ниша пронађу пут до светских тржишта,
када млади дипломирани инжењери покрену свој професионални пут
из Ниша, сетићемо се нашег драгог Горана. Данас су врхунски
професионалци свога заната реткост међу нама. Горан је био и
више од тога. Код њега је била сабрана сва могућа етика
одговорности. Био је без задршке одан својој професији.
Увелико већ доктор наука и носилац низа специјализација и
признања, Горан је своју екпертизу доказао и вршећи дужност
Помоћника градоначелника Ниша задуженог за Напредне
технологије“,рекао је градоначелник.
„Константно указивајући на неопходност развоја и поштовања
науке, као резултат његовог рада добили смо пројекат Анекса
Електроског факултета. Горанова визија није само подразумевала
рад на развоју иновативне инфраструктуре, већ и на унапређењу
кадрова. Инсистирао је на програмима целоживотног учења и
усавршавања, са лакоћом је приступао фондовима и безгранично,
давао себе до последњег атома снаге, како би будуће генерације
имале перспективу и услове какве он када је започињао
професионалну каријеру није имао“закључио је градоначелник.
Проф.др Горан Ђорђевић биће сахрањен у петак 8.јуна у 14 сати
на Новом гробљу у Нишу.

Пријем
за
учеснике
међународног скупа из физике
У Градској кући помоћник градоначелника проф.др Небојша
Ранђеловић примио је учеснике међународне школе са радионицом
посвећене физици елементарних честица.
Школа ће трајати до суботе, 9. јуна, а након тога, у недељу
10. јуна почиње конференција , са низом пратећих скупова, која
ће трајати до 14. јуна.
Ова школа окупила је 40 студената докторских студија из десет
земаља (Бугарска, Чешка, Грчка, Пољска, Румунија, Словенија,
Турска, Украјина, Венецуела и Србија).
Током шест дана трајања школе они ће имати прилике да прате
предавања, вежбе и презентују своје прве резултате о физици
честица, струнама, суперсиметрији, црним рупама, настанку
космичких структура, инфлацији и космологији.
Радионица-конференција „Теорија поља и рани свемир“ се
надовезује на серију Балканских радионица коју чине оне у
Врњачкој Бањи 2003, 2005. и 2013. године, у Кладову 2007,
Београду и Нишу 2009, као и 2011. у Доњем Милановцу. Одржана
су бројна предавања из актуелних области физике од стране
водећих стручњака из неких од најзначајнијих институција у
свету – ЦЕРН, ИЦТП, МПИ Минхен, РАС Москва, бројних престижних
универзитета из САД, Европе и из свих земаља региона. Такође,
учешће у радионицама су узимали и бројни студенти, углавном из
Европе.

Семинар напредних технологија
на Машинском факултету у Нишу
На Машинском факултету у Нишу одржан је 4.по реду семинар
„Савремене ЦНЦ машине-избор коришћење и програмирање“.
Овај семинар организује традиционално катедра за производноинформационе технологије и информациони центар за развој и
примену информационих технологија.
Задатак скупа је да окупи инжењере из индустрије ,али и
заинтересоване студенте који желе да унапреде постојеће знање.
У име Града Ниша присутнима се обратио већник Михајло
Здравковић који је говорио стању и перспективи привреде нишког
региона.Према његовим речима Град Ниш кроз своје пројекте у
овој области годишње подржава
са 800.000 динара овакве и
сличне пројекте,а ту је и традиционални Форум напредних
технологија чији је активни учесник и Машински факултет.
„Привредна ситуација и убрзани развој града диктира потребу за
све већим бројем инжењера,па ће после завржених студија и
стицања неопходних знања бити знатно већих могућности за
запошљавање када је у питању ова област“,рекао је Здравковић.
О самом семинару говорио је организатор скупа проф.др Мирослав
Трајановић, а све присутне поздравили су и декан Машинског
факултета проф.др Ненад Павловић и шеф катедре за производно
–информационе технологије проф.др Миодраг Манић.

