ПРЕДСТАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА
„НИШ-ГРАД
НАПРЕДНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА“
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
база-Електронски факултет, јак Машински факултет, Природно-математички
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.
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Градоначелник Ниша Дарко Булатовић разговарао је данас у Градској кући са
амбасадорком Румуније у Београду Оаном Кристином Попа која је
домаћинима пренела да ће током председавања Европском савету Румунија
подржавати Србију на њеном европском путу, а проширење ће бити при

самом врху европске агенде.
Попа, чија земља председава саветом Европске уније у првој половини ове
године, рекла је да је европска перспектива Западног Балкана у 2018. –ој
години поново потврђена, и додала да ће Румунија помоћи државама
кандидатима да напредују у европским интеграцијама.
“Србија је једна од водећих кандидата за ЕУ и игра кључну улогу у
стабилности Западног Балкана”, рекла је Попа која је циљеве Румуније током
председавања Евопском унијом представила и на предавању у ЕУ инфо
кутку у Нишу.
Она је поновила да Србија може да рачуна на помоћ Румуније у процесу
придруживања и у реформском процесу, а да Ниш, као један од најзначајних
градова у Србији може у многим градовима у Румунији, попут Клужа, Орадее
или Темишвара, на пример, пронаћи партнере са којима ће ближе сарађивати
на решавању проблема који су заједнички за градове те величине и степена
развијености.
Градоначелник Булатовић је амбасадорки представио све потенцијале Ниша,
како у привредном, тако и у културном, научном и историјском смислу, и
истакао да је Ниш заинтересован за успостављање блиских веза са
градовима у Румунији, пре свега са онима који имају искуства у развоју
савремених, напредних технологија, имајући у виду да у Румунији већ постоји
неколико ”ИТ хабова” сличних онима које Ниш жели да створи у будућем
Научно-технолошком парку и Старт ап центру на Електронском факултету.
Булатовић је поновио да су Румунија и Србија вековима градиле добре
суседске односе и да је сада на градовима и општинама да, уз помоћ
амбасада, продубе ту везу, и у будућности је прошире и на све друге
области живота.

ОДРЖАН ЖРЕБ ЗА КУП РАДИВОЈ
КОРАЋ 2019.
У Кристалној дворани хотела Хајат у Београду одржан је жреб за Куп
Радивоја Кораћа који ће бити одржан од 14. до 17. фебруара у Нишу.
Национални кошаркашки куп Србије традиционално ће угостити Спортски
центар ”Чаир”, у чијој ће се дворани, ове године, за трофеј надметати
Партизан, Црвена Звезда, Мега Бемакс, ФМП, Нови Пазар и Свети Ђорђе.
Како је истакнуто, Град Ниш и Кошаркашки савез Србије сарађују, на
обострано задовољство већ годинама, тако да је од 17 финалних турнира
Купа Србије у кошарци колико је одржано под именом легенде српске
кошарке, чак десет одржано у Хали Чаир, а ово ће бити пета година
узастопно како је Ниш домаћин финалне смотре најбољих кошаркашких
екипа Србије.
Председник Кошаркашког савеза Србије Предраг Даниловић рекао је да
очекује још један одличан турнир на коме ће љубитељи кошарке моћи да
уживају у одличној игри.
”Поред најбољих сениора, у Нишу ће тих дана бити и будућност српске
кошарке коју ће видети посетиоци Мини купа за пионире који ће бити
паралелно одржан у Нишу”, рекао је Даниловић и захвалио Граду Нишу на
дугогодишњој успешној сарадњи.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић поручио је да се Ниш већ много пута
доказао као одличан домаћин и да нема сумње да ће то бити и сада.
”Ниш ће пети пут заредом бити домаћин овог престижног националног
спортског догађаја. Сигурно да постоје разлози за то, а то су добра
организација, лепа атмосфера, одлична сарадња са КСС, спортски амбијент…
Свим учесницима желим добродошлицу у Царски град на Нишави, да
пружате добре партије и сви уживају у вашој игри, као и да сви понесете
најлепше утиске и опет нам се вратите”, рекао је Булатовић.

Парове су извлачили тренери АБА лигаша учесника завршног турнира Купа
Андреа Тринкијери (Партизан НИС), Милан Томић (Црвена звезда МТС), Дејан
Милојевић (Мега Бемакс) и Владимир Јовановић(ФМП).
Жреб је одлучио да се у четвртфиналу, 14. фебруара састану ФМП – Свети
Ђорђе и Партизан НИС – Нови Пазар, а у петак, 15. фебруара Мега Бемакс –
Борац и Црвена звезда МТС – Динамик.
Победници ова четири сусрета у суботу ће одмерити снаге у полуфиналу, а
финални меч биће одржан у недељу, 17. фебруара.

