58 ГОДИНА
ФАКУЛТЕТА

ЕЛЕКТРОНСКОГ

Електронски факултет у Нишу обележио је данас 58 година рада и
постојања. Свечаној академији одржаној у амфитеатру нишке колевке
електронике и напредних технологија, поред Ректора Универзитета Проф. Др
Драгана Антића, Градоначелника Ниша Дарка Булатовића, чланова Сената
Универзитета, Савета факултета и представника Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, присуствовали су и бројни пријатељи, колеге и
гости, међу којима и декани и продекани више високошколских институција
из наше земље и иностранства, пре свега Бугарске, Северне Македоније и
Републике Српске.
Градоначелник Булатовић, поручио је да је, великим делом захваљујући
управо овом факултету и стручњацима који су се ту образовали, Ниш
деценијама са поносом носио епитет Града електронике, и да је сада циљ да
се тај углед поврати, и да Ниш буде поново препознатљив као центар
електронике и напредних технологија.
”Град ће, у том смислу, учинити све да, у сарадњи са Владом и
државним институцијама, помогне развој и унапређење науке у Нишу. У том
циљу гради се нова Ламела Електронског факултета, изграђен је Стартап
центар, а ускоро ћемо добити и Научно-технолошки парк, јер је улагање у
знање, улагање у будућност и читав живот,” рекао је Градоначелник.
Данашња свечаност била је прилика да се плакетама и захвалницама
изрази признање најуспешнијим студентима и наставницима за резултате у
претходној години, док су златни индекси уручени некадашњим
електронцима, који су факултет уписали пре тачно 50 година.

ПРИЈЕМ ЗА УЧЕСНИКЕ ЗЛАТНЕ
РУКАВИЦЕ
И
БОКСЕРСКЕ
ЛЕГЕНДЕ
У Градској кући у Нишу данас је одржан свечани пријем за чланове
боксерских репрезентација Србије и Русије који учествују на турниру Златна
рукавица који се овог викенда одржава у нишкој хали Чаир.
Поред садашњих спортиста и селектора две репрезентације, пријему су
присуствовале и легенде некадашњег српског и југословенског бокса, и
освајачи мноштва медања са највећих светских такмичења попут Тадије
Качара, Пузовића, Шаћировића, Вујковића и, наравно, нишлије Слободана
Цобија Павловића.
Пријему су, поред Градоначелника Дарка Булатовића присуствовали и
заменик градоначелника Милош Банђур и градски већник Бранислав Качар.
Градоначелник Булатовић је захвалио свим гостима што су дошли у
Ниш у коме се после 21 године паузе организује једна велика боксерска
смотра каква је Златна рукавица, а све у склопу напора да се некада
најтрофејнији југословенски спорт врати на велика врата у наш град.
Градоначелник је поручио да ће Ниш наставити да помаже развој
спорта и оживљавање боксерске традиције, и репрезентативцима Србије и
Русије пожелео пуно успеха, како на овом турниру, тако и на свим
такмичењима убудуће, у нади да ће и неко од садашњих нишких боксера
поновити резултате и успехе некадашњих мајстора ове племените вештине.

ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ О

НАЦРТУ ИЗМЕНА СТАТУТА ГРАДА
НИША
Поштовани грађани,
Одлуком о изменама и допунама Статута града Ниша врши се усклађивање
Статута града Ниша са Законом о изменама и допунама Закона о локалној
самоуправи. Измене Закона о локалној самоуправи доносе важна унапређења
постојећег система локалне самоуправе, нарочито у делу који се односи на
веће учешће јавности у раду локалне самоуправе, проширивање делокруга
Градског већа, уређивања и функционисања месне самоуправе.
Имајући у виду обавезу Града да на одговоран и транспарентан начин
унапреди своје функционисање и функционисање институција у складу са
законом, што подразумева и сарадњу са институцијама и грађанима,
задовољство ми је да Вас обавестим да је Градско веће Града Ниша утврдило
Нацрт одлуке о изменама и допунама Статута града Ниша.
Јавна трибина о Нацрту одлуке о изменама и допунама Статута града
Ниша, биће одржана дана 04.12.2018. године, у великој сали
Скупштине града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш, у трајању од
12,00 до 14,00 сати.
Циљ одржавања јавне трибине је давање могућности грађанима и
представницима институција да учествују у поступку израде измена и допуна
Статута града Ниша, ради његовог усклађивања са Законом о локалној
самоуправи.
Нацрт одлуке о изменама и допунама Статута града Ниша можете видети
овде, а доступан је и на званичној интернет презентацији Града Ниша
www.ni.rs.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША
Дарко Булатовић

Додељена
Сремац”

награда

“Стеван

У Градској кући уручена је традиционална књижевна награда “Стеван
Сремац”за најбољу прозну књигу у 2017.години.
Награду Крсти Поповском за роман „Ина“ у издавању „Лагуне“ из Београда
уручила је градска већница ресорно задужена за културу Јелена Митровски.
Бавећи се, пре свега, темом измештања и губитка идентитета, Крста
Поповски у роману „Ина“ гради слику немира и преиспитивања савременог
човека. Попут својих гротескних јунака, и аутор у свом приповедању прелази
различите границе како би читаоцима пружио интензиван и често шокантан
доживљај света.
Приповедајући провокативно, стилски прецизно, Поповском успева да,
ослањајући се на суптилне интертекстуалне алузије, исприча занимљиву и
истовремено смисаоно богату причу. По инспирацији и критичком односу
према стварности роман „Ина“ остаје на трагу поетике Стевана Сремца. Све
наведено ову књигу сврстава у сам врх овогодишње прозне продукције, кажу
у Нишком културном центру.
У програму jе учествовала и доц. др Јелена Јовановић, председница жирија и
трупе „Књижевна боемија“ која се представила драматизацијом приповетке
“Калча у позоришту”.
Ово је петнасти пут да град Ниш додељује ову награду . Технички
организатор је Нишки културни центар ,а покровитељ награде је
Министарство културе и информисања Србије.

БУЛАТОВИЋ : ”НАУК НИЈЕ БАУК”
НЕ СМЕ ПРЕСТАТИ ДА ПОСТОЈИ
Jедна од најпознатијих научних манифестација која се у континуитету
одржава сваког пролећа од 2009.године и по којој је град Ниш постао још
познатији не само у нашој земљи већ и у иностранству, Фестивал „Наук није

баук“, неће бити угашена, ни прекинута. Иако је у Гимназији „Светозар
Марковић“ пре неколико дана објављена одлука да се наредне године
фестивал не одржи и да се започне са припремом новог концепта за неки
наредни период и после паузе у организовању, након састанка и разговора
градоначелника Ниша Дарка Булатовића и директора ове реномиране
образовне установе Марјана Мишића, донета је одлука да фестивал настави
редовно да се одржава уз већу подршку града.
”Фестивал Наук није баук, по којем је наш град постао препознатљив и
на којем су током целе претходне деценије промовисана и
представљана научна достигнућа, остварења и иновације у напредним
технологијама, не сме да престане да постоји. Град Ниш као град
напредних технологија, универзитетски град, град знања, неће
дозоволити да се једна таква манифестација угаси, чак напротив,
подржаћемо да она у будућности буде још већа и значајнија. Улагање
у образовање, у науку, у младе људе, јесте наше трајно опредељење.
Схватили смо да фестивал заслужује не само бољу финансијску
подршку, већ и ангажовање већег броја људи, не само из школе већ и
из града и градских органа и спремни смо да пружимо сваку врсту
помоћи. Из тог разлога сугерисали смо да се манифестација не
прекида, већ да се са организовањем фестивала „Наук није баук“
настави већ следећег пролећа, рекао је градоначелник Ниша Дарко
Булатовић.
У претходних десет година, уз одушевљење садржајима и достигнућима
младих у науци, више од 100.000 људи из Србије и иностранства посетило је
„Наук није баук“, рекао је директор Гимназије „Светозар Марковић“ Марјан
Мишић, посебно истакавши да ће уз подршку Града ова манифестација
добити нови облик и много шире димензије.
”Морам да признам да нас је изненадила пажња и забринутост
заједнице када смо рекли да наредне године неће бити Фестивала.
Морам да нагласим да ми нисмо желели да угасимо Наук није Баук,
већ да једноставно направимо паузу и успоставимо нову концепцију.
Градоначелник нас је позвао и обећао безрезервну подршку Града, и
након разговора са осталим партнерима и учесницима у овом пројекту,
свесни одговорности коју имамо, договорили смо да одмах кренемо у
припрему новог, 11. фестивала. Због обимних припрема које захтевају

више времена, Наук није баук неће бити одржан марта, већ
највероватније крајем маја, а још размишљамо и о локацији. Верујемо
да ћемо на прави начин успети да одговоримо на све нове изазове у
науци, али и да створимо услове како би смо са потпуно новим
садржајима и достигнућима младих дочекали следећи „Наук није
баук“, рекао је директор Мишић.
Очекује се да ће помоћ на очувању овог већ традиционалног фестивала
науке у Нишу пружити и Министарстви просвете и науке Србије.

Презентација
“Ромактед”

програма

Презентација програма “Ромактед”
У Градској кући у Нишу одржана је презентација програма Ромактед,који
спроводи Савет Европе и који има за циљ да пружи подршку ромској
популацији од стране локалне самоуправе у различитим сегментима.
Програм носи назив “Промовисање доброг управљања и оснживање ромске
заједнице на локалном нивоу”.
Формирана је и Инстуционална Радна група са циљем унапређења
комуникације и координације активности, те побољшања делотворности
рада служби које се на локалном нивоу баве проблемима Рома,као стручно
радно тело Градског већа Града Ниша.
Ово је пројекат који уз подршку Европске уније спроводи Савет Европе у
седам земаља Западне Европе и Турској, а фокусиран је на изградњу
политичке воље и подршци локалним самоуправама да изграде капацитете
за подршку ромској заједници, али и подршку ромским заједницама да
унапреде свој сопствени живот.
Програм “ROMACTED“ је усресређен на потребе које искажу локалне и

ромске заједнице у решавању заједничких проблема из различитих области.
Поред тога, циљ програма је да оснажи Роме и Ромкиње и на индивидуланом
нивоу кроз унапређење личних капацитета и вештина за остваривање својих
права.

Дан
сећања
на
саобраћајних незгода

жртве

На тргу краља Милана у Нишу обележен је дан сећања на жртве саобрћајних
незгода.
У присуству градског већника Игора Војиновића и професора и студената
Високе струковне школе за саобраћај,организовано је тестирање грађана на
симулатору судара и симулирање стања возача услед коришћења алкохола и
опојних дрога.
Свакодневно у свету више од 3000 људи смртно страда од последица
саобраћајних незгода. Годишње око 50 милиона бива повређено.
Обележавањем овог дана скреће се пажња јавности на последице
саобраћајних незгода, као и на мере које се предузимају да се оне спрече.

Саопштење за јавност већнице
Тијане Ђорђевић Илић поводом
Дана борбе против насиља над

женама
У тренутку када обележавамо Медјународни дан борбе против насиља над
женама морамо бити свесни чињенице да се само у неколико претходних
дана догодило висе случајева тешког породичног насиља. То што се догадја
данас, догадјаце се и сутра, уколико не прихватимо одговорност и постанемо
свесни истине да насиље није проблем појединаца већ свих нас. Као
одговорно друштво морамо укључити све ресурсе надлежних институција,
тежити ка доброј координисаности у спроводјењу активности и имати више
емпатије према жртвама. То ћемо постићи, једино уколико подјемо од тога
да смо баш ми ти који смо главни ликови суморних статистика . Жене, будите
храбре , пријавите насиље , чувајте своје достојанство и увек бирајте себе !
Тијана Ђорђевић Илић
Чланица Градског већа Града Ниша

ПОСТАВЉЕН КАМЕН ТЕМЕЉАЦ
ЗА НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК
У Нишу је данас свечано положен камен темељац за изградњу Научнотехнолошког парка на платоу код Електронског факултета у улици
Александра Медведева.
Полагању камена темељца у Нишу присуствовали су Министар просвете
Младен Шарчевић, Градоначелник Ниша Дарко Булатовић, Ректор
Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић и директорка канцеларије
Европске инвестиционе банке за Западни Балкан Дубравка Негре.
Министар Шарчевић је рекао да, захваљујући развоју привреде, као и
сарадњи привреде и образовања и околности да су технолошко знање и
развој у функцији друштва, млади људи сада заиста могу да виде и своју
шансу.

”Стартапови који буду планирани у том простоу, као и спинофови и друге
делатности и компаније могу да дају огроман допринос граду који је, како
каже, познат на мапи Србије и света по озбиљним знањима својих студента и
ученика, посебно у фундаменталним наукама” рекао је Шарчевић и најавио
да у скупштинску процедуру ускоро улази Предлог закона о Фонду за науку,
који ће, по узору на развијене земље, имати не само средства ресорног
министарства, него и других министарстава и других делатности, што значи
да ће и предузећа улагати у науку.
Градоначелник Дарко Булатовић је нагласио да је ово испуњење још једног
обећања датог пре две године, током седмодневног боравка Владе Србије у
Нишу.
”Наш сан о Нишу, као недашњем балканском центру електронике, изградњом
научно-технолошког парка почиње да се остварује и почиње да буде
реалност”, рекао је Булатовић.
Научно-технолошки парк треба да буде завршен до марта 2020. године, а на
простору од 14.000 квадратних метара одвијаће се обука студента за
коришћење напредних технологија и учење кроз праксу, што треба да
резултира и убрзаним развојем ИТ сектора у овом делу Србије. Вредност
инвестиције је преко 10 милиона евра, од чега ће за изградња бити уложено
осам, док ће за набавку неопходне опреме бити потребно око 2 милиона
евра, обезбеђених из кредита Европске инвестиционе банке.

Обележено 140 година рада
нишке гимназије “ Стеван

Сремац”
Пре 140 година основана је Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“. Школа је
почела са радом на основу Указа кнеза Милана Обреновића, 27. септембра
1878. године, у години ослобођења јужних крајева од Турака.
Од пре неколико година Дан школе, ова угледна образовна установа, слави
23. новембра. Овогодишње манифестације којима се обележава Дан школе и
јубилеј, почеле су традиционалним такмичењем у беседништву, а данас је
одржана свечана академија у Народном позоришту.
У име Града Ниша на славне дане и познате личности које су похађале ову
гимназију подсетио је градоначелник Дарко Булатовић, који је честитао
вредан јубилеј професорима.
“Славимо 140 година откако је гимназија почела са радом”, рекао је диектор
гимназије Милан Стојановић. “То је велики јубилеј. Ово није само годишњица
наше школе. Ово је догађај који је значајан и за наш град, и за целу земљу.
Неки људи који су били део ове школе, на овај или онај начин, ушли су у
историју наше земље. То су људи из света уметности, културе, политике и
уопште јавног живота. Многи значајни људи били су ђаци ове школе, па тако
наш јубилеј престаје да буде интеран”, каже директор Стојановић.
Он посебно истиче једну особу – професора и књижевника Стевана Сремца,
по коме је школа и понела име.
“Он је оставио велики траг у нашој школи, али нас је повезао са осталим
деловима земље. Он је био човек који је избрисао све границе, а прославио је
не само нашу школу радећи у њој, већ и град Ниш у својим делима”, рекаo је
директор Стојановић.

