ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДРУГОГ ФОРУМА НАПРЕДНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Други Форум напредних технологија-потенцијали Града Ниша, успешно је одржан 15.
и 16. новембра у Официрском дому, у центру Ниша.
На пет панела, у току два дана Форума, учествовало је 25 панелиста и 250 учесника,
представило се 30 компанија из области електронике, машинства, информационих
технологија, 16 образовно-научних институција и 7 институција за подршку. Форум су
посетили представници министарстава, релевантних државних агенција, донатори,
економски представници амбасада у Србији, представници привреде, научних и
образовних институција Ниша и региона, као и главног партнера Форума-Телекома
Србија.
Форум су свечано отворили потпредседник Владе Србије Расим Љајић и градоначелник
Ниша Дарко Булатовић.
Првог дана Форума одржане су две презентације и три панела.
Панели:
1. „Ниш-град напредних технологија, потенцијали града Ниша, на коме су
учествовали директор РАС-а Жељко Сертић, помоћник министра за
телекомуникације Сава Савић, саветница министра просвете за дуално
образовање Габријела Грујић, секретар Удружења ПКС Јелена Јовановић,
директор у Телеком АД Србија Бранко Стефановић, градоначелник Ниша
Дарко Булатовић, декан Електронског факултета у Нишу Драган Јанковић,
Eric de Candido, Integrated Micro-Electronics, Inc. (IMI), власник Поглед
Телекомуникације д.о.о. Ниш Братислав Миловановић
2. „IT трендови“





Cyber security на интернету и мобилним уређајима: (WEB, e-mail, social
networks), Information Security Manager, Comtrade Ненад Андрејевић
Решење за сигурност података - Kingston енкриптоване USB меморије,
Business Development Manager – Балкан регион Дејан Шкулетић, Kingston
Technology Europe
Пословање у Cloud-u и са Cloud-om, Маја Голубовић, Software Product
Manager, KimTec
Нове електронске услуге Привредне коморе Србије, Небојша Гарић,
директор Центра за IT Привредне коморе Србије

3. „Искористимо шансу“
 „Клијенти у 100 земаља-шта је тајни састојак“, Срђан Томић, шеф
сектора HW, MikroElektronika
 „Индустрија 4.0.“, Juergen Kapenmann, GIZ
 „Подршка ЕУ иновационом сектору Србије, Наталија Сандић, менаџерка
програма-међунардона сарадња и финансирање, Фонд за иновациону
делатност
Презентације:
1.„Утицај дигиталне трансформације на функционисање града“ – Жељко Вујиновић,
General Manager, Microsoft Srbija
2.„Телеком пословна решења“ - Милка Радивојевић Перишић,Телеком Србија

На крају првог дана Форума успешно је реализован B2B-бизнис са бизнисом и бизнис
академијом, са циљем повезивања Hi-Tech предузећа, академије и представника
образовних институција из региона. То је био први догађај са тим концептом у нашем
региону и за њега је било пријављено 70 учесника.
Други дан Форума почео је отварањем Сајма запошљавања и професионалне
оријентације. Сајам су отворили министар рада, запошљавања, борачких и социјаних
питања Александар Вулин, заменик генералног директора Националне службе за
запошљавање Драган Сикимић и помоћница министра просвете за средње образовање
Снежана Марковић. Подељене су и награде најуспешнијима у четири категорије: за
највећи допринос развоју IKT сектора у региону, за најуспешнију IKT компанију у
региону, најбољем студентском раду из IKT области и најбољем младом
предузетничком тиму. Након тога су уследила и два последња панела, презентација и
округли сто:
1) Примери успеха у три сектора( Advanced security technologies, безбедност у IT-у
HostingBuy, хостинг провајдер, Logik пословна решења, пословни софтвер
2) Образовање и наука као покретач будућностиi. Излагачи: Драган Јанковић,
Декан Електронског факултета; Бојан Ристић, direktor ITS ( Comtrade),
Дејан Благојевић, директор ВТШ Ниш, тема: Реформа високог образовања
Презентација:
1) Информационе технологије и иновације, Технологије сигурних тансфера . Joseph
Thompson, извршни директор AID:Tech
Округли сто:
1) Потенцијали образовања у области IKT
Организатори, учесници и посетиоци Другог Форума напредних технологијаПотенцијали Града Ниша, задовољни су постигнутим резултатима и инсистирају на
континуираним активностима које би и у наредним годинама имале за циљ
презентовање Града Ниша као центра напредних технологија на бази постојећих
институционалних и производних ресурса, представницима надлежних министарстава,
истраживачко-развојних институција,донаторске и дипломатске заједнице.
И овогодишњи Форум напредних технологија карактерисала је сарадња свих њених
учесника и носилаца активности, окупљених око заједничке идеје-Ниша града
напредних технологија. Помоћ партнерских институција допринела је успешности
организације скупа и обезбедила виши ниво реализације свих активности.

