Најављен 5.Форум
технологија

напредних

У Градској кући у Нишу најављено је пето издање Форума
напредних технологија.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић истакао је значај овог
форума као промотера ИТ сектора које је од посебног значаја за
развој града.
Канцеларија за локални економски развој и пројекте у
партнерству са Привредном комором Србије – Регионалном
привредном комором Нишавског, Пиротског и Топличког управног
округа, Електронским и Машинским факултетом Универзитета у
Нишу, Националном службом за запошљавање – Филијала Ниш и
Кластером напредних технологија НиКАТ, пети пут за редом
организује
овај Форум.
5. Форум напредних технологија биће подељен у три тематска
дела, који ће бити организовани у октобру и новембру
2019. године и у марту 2020. године.
У првом делу форума, од 22-25. Октобра, биће одржани
Специјализовани Сајам запошљавања и
професионалне
оријентације и Сајам образовања,
у Официрском дому,
и
научна конференција ТЕЛСИКС 2019, на Електронском факултету
Универзитета у Нишу.
Бизнис форум са темом економије и напредних технологија
и
панел о будућности паметних градова, окупиће стручњаке у
Регионалној привредној комори Нишавског, Пиротског и Топличког
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.

ПОЛОЖЕН КАМЕН ТЕМЕЉАЦ ЗА НОВУ
ЛАМЕЛУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Председница Владе Србије Ана Брнабић положила је, заједно са министром
просвете Младеном Шарчевићем и градоначелником Ниша Дарком Булатовићем
камен темељац Мултифункционалне лабораторијске ламеле Електронског
факултета у Нишу. Зграда, вредна нешто више од 5 милиона Евра у којој
ће бити инсталирана најмодернија опрема, биће завршена за 12 месеци, и
представљаће део будућег Научно-технолошког и образовног комплекса на
градском пољу.
“Поносан сам када видим да наша Влада, наша Држава, улаже у оно што је
живот, у оно што је будућност. У овом случају то је образовање јер је
то улагање у напредак и будућност”, рекао је Градоначелник Булатовић и
нагласио да је поносан на резултате сарадње са Владом Србије која
тренутно у Нишу реализује десетак капиталних пројеката од огромне
важности за град и грађане Ниша.
На самом почетку посете Нишу, Премијерка и градоначелник обишли су
градилиште Научнотехнолошког парка и истакли задовољство динамиком
радова. Премијерка Брнабић је поручила да ће овај изузетно важан
пројекат бити завршен на време, док је градоначелник истакао да је
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Универзитета, Привредне коморе и технолошких и информатичких компанија
са овог подручја који ће, највероватније, и бити међу првом станарими
будућег Научно технолошког парка.
”У ИТ индустрији је кључ и мотор нашег будућег развоја и улога Државе
и Града биће да помогне у сваком смислу развој и напредак тог сегмента
наше привреде”, поручили су Премијерка и Градоначелник.

ДЕЛЕГАЦИЈА НИША НА ФОРУМУ
ПАМЕТНИХ ГРАДОВА У КИНИ
Делегација Града Ниша коју су чинили помоћник Градоначелника
Милош Милошевић, директор ЈКП Медиана Драгослав Павловић и
директор ЈКП Паркинг сервис Дејан Димитријевић боравила је, на
позив и у организацији компаније Хуавеи, на традиционалном
Форуму паметних градова у Шенжену у Кини.
На Форуму су представљена достигнућа која су у овој области
остварена у већем броју градова у свету, и која ће, у сарадњи
са Компанијом Хуавеи, бити имплементирана и у Нишу.
Асоцијација паметних градова, тренутно окупља око 700
метропола, међу којима су и Пекинг, Сингапур, Барселона, Дубаи
и многи други. Циљ је стварање паметних дигиталних сервиса за
грађане који ће омогућити безбедније и паметније друштво и
амбијент.
Интеграција ових технологија ће помоћи градским управама да
изграде сигурно, интелигентно и ефикасно социјално и економско
окружење.
У склопу Форума, чланови нишке делегације имали су низ
састанака са представницима менаџмента Хуавеија, а уприличен

је и обилазак Централе Корпорације, као и командних центара из
којих се руководи комплетним системом паметних и безбедносних
сервиса града Шенжена који је водећи у свету по примених
високотехнолошких иновација у организацији функционисања
града.
Да подсетимо, Ниш је током недавног боравка државне делегације
Србије у Пекингу изабран за реализацију пилот пројекта у
имплементацији паметних технологија у нашој земљи. На тај
начин, Ниш ће постати први паметан град у Србији, а на
састанцима са кинеским партнерима анализирала се могућност за
увођење смарт технологија у области саобраћаја, комуналних
система и безбедности у Нишу.
Договорено је да врло брзо у Ниш стигне и делегација ове
кинеске корпорације са којом ће се дефинисати детаљи и
динамика реализације пројекта, који наш град спроводи у
сарадњи са Министарством телекомуникација Србије.

Формирана радна група за
изградњу Научно технолошког
парка
На електронском факултету у Нишу данас је званично формирана
радна група за реализацију пројекта Научно технолошког парка у
Нишу.
Радну групу сачињаваће представници Града Ниша предвођени
градоначелником
Дарком
Булатовићем
и
представници
Електронског,Машинског и Економског факултета као и Високе
техничке школе.
Такође чланови ове групе биће и представници три

округа,нишавског,пиротског и топличког,затим председник
Привредно економског савета ,Регионалне привредне коморе
,Владе РС и старт ап центра.
Задатак ове групе је практична припрема услова за оперативни
рад на терену.
Захваљујући швајцарском програму Свис контакт о искуствима у
изградњи оваквих центара говорио је и Даниел Веил стручњак из
Израела,земље која има много искуства у развоју научних
центара из ИТ области.
Једна од идеја је да се кроз искуства развијених земаља дође
до најбољег модела за управљање НТП и дефинишу приоритети у
изградњи овог здања.

ЗА ЛЕПШИ И УРЕЂЕНИЈИ НИШ
”Ових дана реализована је у потпуности највећа инвестиција у
последњих пола века у комуналном систему Ниша. Градско
руководство Ниша и ЈКП „Медијана“ набавили су најсавременију
опрему за чишћење и одржавање хигијене, али и за рад служби
које брину о функционисању града током зиме и снежних
падавина, чиме је направљен значајан искорак у настојањима да
Ниш буде лепши, чистији и уређенији”, рекао је градоначелник
Ниша Дарко Булатовић.
Булатовић је додао да је испуњено обећање дато грађанима да ће
Ниш бити уређенији него што је до сада био.
”Издвојено је око 230 милиона динара, односно
милиона евра за модерну опрему и механизацију каква
у најразвијенијим градовима у свету и у
престоницама.Овакве инвестиције у Нишу није било
века и захваљујући томе унапредићемо не само јавну
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одржавање зелених и парковских површина, саобраћајница и
инфраструктуре целог града, већ и значајно осавременити
заштиту животне средине у Нишу”, рекао је нишки градоначелник.
Генерални директор ЈКП „Медијана“ Драгослав Павловић каже да
је у последњих неколико дана у ово предузеће стигла врхунска и
веома вредна опрема:
”По први пут на територију Ниша улазе најбоље машине са
чишћење и одржавање јавне градске хигијене јер смо купили,
поред све друге опреме, и седам најмодернијих ауто чистилица,
вредних 940.000 евра и пет ауто смећара у вредности 480.000
евра. Ове машине су из познатих европских фабрика теретних
возила „ДАФ“ и „МАН“, а надградња опреме и прилагођавање нашим
домаћим условима урађена је у фабрици „Ресор“ у Гаџином Хану”,
рекао је Павловић истичући да ће ауто чистилице
заменити
стару и дотрајалу механизацију која је коришћена више од 30
година и омогућити покривање
целог Ниша за свакодневно и
планско машинско чишћење булевара, улица, тротоара, али и
међублоковског простора, паркова, шеталишта и других слободних
површина.
Рад ауто чистилица биће ефикаснији и бољи него што је било до
сада ручно и метлом, а у свакој нишкој градској општини биће
распоређена по једна чистилица ради ефикаснијех функционисања
на одржавању јавне хигијене у граду и Нишкој Бањи.
Једно од нових пет возила за одвожење смећа, истиче Павловић
је са аутоматском хидрауличном „руком“ за подизање подземних
контејнера у граду, којих ће у најскорије време бити још
стотинак. Према речима директора „Медијане“ велика је и уштеда
у новцу:
”У претходном периоду смо, примера ради, на годишњем нивоу
издвајали преко 90 милиона динара за набавку резервних делова
и плаћање поправки старих ауто-смећара. То значи да ћемо за
пар година само уштедом на деловима и скупим поправкама, које
смо доскора плаћали, исплатити модерну инвестицију, каже

Павловић.
У склопу ове инвестиције је посебна и наменска набавка
теретних возила-камиона, за реаговање током зиме, односно за
чишћење снега у граду и приградским и насеља на сеоском
подручју, а у коју је уложено 420.000 евра.
Модерна возила, комплетно намењена за функционисање у зимским
условима и са неопходном опремом попут посипача соли, раоника
и других прикључних машина, омогућиће брзо реаговање и
отклањање последица невремена и за оспособљавање саобраћаја
приликом великих снежних падавина и у најнеповољнијим
временским условима. А биће коришћена и током целе године за
превоз инертног материјала (земље и песка) до депнија и друге
радове овог комуналног предузећа.
Посебно су први човек Ниша Дарко Булатовић и генерални
директор ЈКП „Медијана“ Драгослав Павловић појаснили да је
куповином најсавременије опреме за ефикасније функционисање
градског комуналног система, започето решавање великог
проблема насталог претходних година гомилањем дуговања града
појединим предузећима.
Како нам је речено, на крају 2016.године град је имао дуг и
финансијску обавезу према ЈКП „Медијана“ од близу 500 милиона
динара. Та обавеза је већ смањена за преко стотину милиона
издвајањем средстава за набавку нове и савремене механизације
и опреме за рад запослених у Медијани, а даљим улагањима у
модернизацију и ефикасније функционисање ове градске фирме тај
дуг ће, како је речено, брзо бити и потпуно измирен.

ОБИЛАЗАК ГРАДИЛИШТА
ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА

НАУЧНО

Градоначелник Дарко Булатовић обишао је данас
градилиште будућег Научнотехнолошког парка на Градском пољу
где је од Александра Никчевића представника компаније Конкорд
Вест извођача радова добио уверавање да се, без обзира на
временске прилике, радови изводе планираном динамиком и без
кашњења.
”Киша и хладно време нам праве мале проблеме, јер
не дозвољава бетонирање и изолационе радове, али то неће имати
утицаја на укупну динамику, тако да ће сви уговорени рокови
засигурно бити испоштовани”, рекао је Никчевић.
Градоначелник Булатовић је истакао да је задовољан
током радова, јер је ово важан државни пројекат, али и
пројекат од немерљиве важности за град Ниш, и за
високообразоване људе и научнике, пре свега.
Булатовић је нагласио да је ”право задовољство
видети на једном месту три велика крана који граде Научно
технолошки парк и станове за припаднике снага безбедности, а
већ за месец дана овде ће бити још кранова када отпочну
радови
на новој згради Електронског факултета, а и на
Студентском дому, пошто је све спремно за наставак ове
инвестиције која је започета пре петнаест година и до дана
данашњег није ништа урађено”.
Према речима Милана Ранђеловића, директора
Канцеларије за локални економски развој и пројекте која испред
града прати радове на реализацији овог пројекта, приводе се
крају припреме и за почетак изградње нове ламеле Електронског
факултета где Град треба да обезбеди недостајућу
инфраструктуру и измести поједине постојеће инсталације како
би радови могли да почну.

”Тендер је окончан, чека се још само сагласност
Европске инвестиционе банке око финансија и очекујемо да до
краја марта крене и изградња саме зграде нове ламеле
Електронског факултета”, истакао је Ранђеловић.

ПРЕДСТАВЉЕНА
„НИШ-ГРАД
ТЕХНОЛОГИЈА“

МОНОГРАФИЈА
НАПРЕДНИХ

ПРЕДСТАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА „НИШ-ГРАД НАПРЕДНИХ ТЕХНОЛОГИЈА“
Монографија „Ниш-град напредних технологија“, аутора Душана
Сенћанског, чији је издавач Канцеларија за локални економски
развој и пројекте Града Ниша, представљена је јавности. Њен
аутор, Душан Сенћански, говорећи о монографији, истиче да,
када на први поглед погледамо друштвена кретања, можемо стећи
утисак да је у Нишу све пропало и да се промене не дешавају.
Међутим, како каже, нису пропале ни наука, ни привреда, само
су промениле облик, трансформисале се и прилагодиле времену у
којем постоје.
Он је нагласио да су оцене рецензената за њега меродавне, али
и мишљење које о књизи имају читаоци. Рецензенти, професор
емеритус Љубиша Митровић, професор Братислав Миловановић и
професор Ванчо Литовски светска су имена у области науке и то
што су они у својим рецензијама написали о овој монографији,
за мене је од посебног значаја, поручио је аутор.
Он о Нишу у монографији говори као о граду напредних
технологија и некад и сада. „ У Нишу постоји 300 малих фирми
које раде у области ИТ-а, а да би се радило у тој области није
довољно да неко само то жели већ је потребно знање.Ми у Нишу

имали смо срећу да у области ИТ технологија постоји јака базаЕлектронски факултет, јак Машински факултет, Природноматематички факултет, школе струковних студија и средње школе,
приватни универзитети Сингидунум ,Метрополитен и други. Све
ове образовне институције имају посвећен озбиљан програм за
област ИТ и ту може да се научи“, каже Сенћански и додаје да
нису само образовне институције створиле ту базу.“Политика
коју је имала некадашња Електронска индустрија да годишње даје
1000 стипендија за високостручне кадрове довела је до тог
„електронског бума“. Он наглашава да је ЕИ некада производила
шест милиона телевизора, 10 милиона радио апарата, више
десетина милиона електронских цеви, толико електронских
компоненти и полупроизвода у фабрици. Она је имала своју
мисију и у доба кризе када су почеле да ничу мале фирме,
додаје Сенћански. „Кад год је наступала на сајмовима, те мале
фирме ишле су са Електронском индустријом Ниш, као независне.
Сада су неке од тих фирми озбиљне, нарасле су и по броју
запослених и по тржишту које покривају.“
Сенћански посебно наглашава да треба створити окружење које ће
млађим генерацијама пружити услове да овде, где могу да науче,
могу и да раде, како би остали овде.
Монографију је издала Канцеларија за локални економски развој
и пројекте. Начелник КЛЕРП-а др Милан Ранђеловић истакао је на
промоцији да је књига Душана Сенћанског посебна јер се у њој,
по први пут, обухвата све оно што је у погледу индустријског
развоја и наслеђа у Нишу рађено. На темељима ЕИ основана су
бројна мала и средња предузећа, у области електронике,
машинства, телекомуникација и информационих технологија. „Циљ
ове монографије је да на једном месту сажме све оно што је Ниш
карактерисало као град напредних технологија којима данашње
компаније располажу, а које нас данас чине градом напредних
технологија. Надамо се да ће у будућности Ниш и у регионалним
оквирима бити познат по својој привреди, НТП-у, чија је
изградња у току и који би требало да буде главни ресурс и
потврда га Град Ниш и у наредним годинама може бити град

напредних технологија“, закључио је Ранђеловић.

ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМНИШ И ЋУПРИЈА ПАРТНЕРИ НА
ПРОЈЕКТУ
Члан Градског већа Михајло Здравковић потписао је данас у
Београду уговор за спровођење пројекта у оквиру грант шеме
Exchange 5-Подршка ЕУ локалним самоуправама у области
управљања имовином.
Церемонији потписивања уговора са представницима локалних
самоуправа чији су пројекти изабрани, присуствовали су
министар за државну управу и локалну самоуправу Бранко Ружић и
министарка за европске интеграције у Влади Републике Србије
Јадранка Јоксимовић, као и представници Министарства финансија
и генерални секретар СКГО-а Ђорђе Станичић.
У циљу повећања ефикасности и транспарентности
кроз унапређење управљања имовином, Град Ниш ће,
са општином Ћуприја, реализовати пројекат
ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји
Географског информационог система“.

јавне управе
у партнерству
„Ефикасно и
кроз увођење

Циљ пројекта је стварање услова за унапређење управљање
имовином кроз попис и легализацију јавне имовине у Нишу и
Ћуприји и повећање транспарентности рада јавне администрације,
увођењем и развојем Географског информационог система и
креирањем апликације за ГИС. На овај начи јавна управа биће
ближа грађанима и привреди.
И

Ниш

и

Ћуприја

располажу

великим

бројем

различитих

непокретности, али без прецизних и правно релевантних
података. Имајући у виду да се ефикасно управљање јавном
имовином намеће као приоритетни захтев у процесу развоја и
модернизације, партнери су заједнички развили предлог пројекта
не би ли решили идентичне проблема са којима се, у овој
области, сусрећу.
Ниш и Ћуприја имају намеру да обезбеде рационално коришћење и
управљање имовином у складу са Законом о јавној својини и
Законом о планирању и изградњи и ставе имовину у функцију
инвестирања и повећања прихода локалне самоуправе.
У ова два града тренутно не постоје интегрисани системи који
повезују све службе и евидентирају и обрађују податке о
непокретностима у јавној својини. Постојећи приступ не даје
позитивне резултате па се сусрећемо са нерегистрованом и
некласификованом имовином, ирационалном употребом простора и
предмета, релативно ниским стопама закупа, коришћењем имовине
без одговарајућих накнада, недостатком организације и стручних
кадрова и нетранспарентним и нефункционалним радом локалне
администрације.
Реализацијом пројекта у Нишу и Ћуприји, биће формиране
јединствене базе података о интегрисаним евиденцијама за
целокупну имовину, заједно са апликацијама за све аспекте и
процесе управљања имовином. Специфичност повезивања Ниша и
Ћуприје представља и увођење и развој ГИС-а као софтверског
пакета у који ће бити уграђени комплетни подаци о имовини и
омогућити увид у њих, како између појединих служби, тако и
према грађанству и потенцијалним инвеститорима.
Коришћење оваквог модела за управљање имовином у власништву
Ниша и Ћуприје значи јачање административних капацитета и
ефикасније управљање имовином, повећање прихода, бољу контролу
трошкова, успешније управљање ризицима и адекватно одржавање
имовине.
Како неефикасно коришћење јавне имовине кошта све грађане,

градови партнери очекују да, након реализације планираних
пројектних активности, дође до смањења трошкова и повећања
прихода од имовине у власништву двеју локалних самоуправа.
Корисници пројекта су, пре свега, администрација локалних
самоуправа Ниша и Ћуприје, односно Секретаријати и службе који
се баве управљањем јавном својином, као и надлежни републички
органи.
Пројекат треба да допринесе стицању нових знања и вештина
запослених у локалним самоуправама што ће утицати на
свеобухватније испуњавање њихових радних задатака и унапређење
рада, а самим тим и пружање квалитетније услуге грађанима Ниша
и Ћуприје.
Од вишеструког је значаја, како за потенцијалне инвеститоре
којима ће бити омогућено лакше и брже информисање о циљаним
локацијама, тако и за грађане који, као крајњи корисници,
имају потребу за поузданом, одговорном и отвореном
администрацијом. Унапређење управљања јавном имовином и
финансијама ствара могућност и за уштеде у буџету као и услове
за одрживи локално-економски развој.

ОДРЖАНО ТРАДИЦИОНАЛНО НИШКО
САВЕТОВАЊЕ ЕКОНОМИСТА
У оквиру Форума напредних технологија, данас је у Официрском
дому одржано традиционално Саветовање економиста у
организацији Друштва економиста Ниша.
И овогодишњи скуп окупио је водеће домаће стручњаке из
економских наука, представнике привреде, коморе, локалне
самоуправе, а тема панел дискусије било је управо место

напредних технологија у функцији економског развоја.
Председник Друштва економиста Србије Александар Влаховић
истакао је да је улога и важност модерних технологија у
данашњој светској привреди немерљива, и да се и ми морамо
руководити тим примером.
”Иако ми Белорусију доживљавамо другачије, чињеница је да
готово 30 БДП та земља остварује кроз ИТ сектор, а да не
помињемо Ирску и многе друге развијене, западне земље. То
треба да буде и наш циљ, да кроз стварање законског,
пословног
и сваког другог амбијента помогнемо развој
компанија које се базрају на напредним технологијама, и
покушамо да што пре достигнемо да њихово учешће буде бар 20
одсто од нашег друштвеног производа”, рекао је Влаховић.
Градоначелник Дарко Булатовић је поновио да Ниш тежи да буде
центар напредних технологија, не само у земљи него и у читавом
региону.
”Образовање, привреда и напредне технологије представљају
партнерство за будућност Ниша! Управо у њима лежи снага и
најјачи капацитет овога града! Јединство ова три сегмента
крунисаћемо изградњом Научно-технолошког парка – највећом и
најмоћнијом инвестицијом у знање, у науку и младе људе града
Ниша али и читавог региона! Камен-темељац овом модерном
гиганту знања и научно-истраживачког рада званично ћемо
поставити 21. новембра у присуству председника државе и
председнице Владе Републике Србије. Колико је ово значајан
догађај за град Ниш али и читаву државу јасно показује
чињеница да ће свечаном отварању присуствовати и највише
државно руководство”, рекао је Булатовић.
”Ми смо поносни на то да је наш нишлија Никола Божиновић међу
светским играчима у ИТ индустрије, али желимо да створимо
услове да неки нови Божиновићи никада не оду из нашег града из
наше земље, него да остану и стварају овде, и то је улога
државе и града, да створимо стмосферу и амбијент, који ће

омогућити, не само да се стварају такви појединци, такве
компаније, него и да се наше друштво, држава и град
развијају”, поручио је Градоначелник Ниша.
Председник Друштва економиста Ниша проф. Др Бобан Стојановић
је рекао да је и циљ данашњег окупљања управо да се укаже на
уочене проблеме и недостатке, и
предложе решења, како би
напредне технологије заиста и постале један од главних
покретаче привреде Ниша и Србије у будућности.

