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ПОШТОВАНИ ГОСПОДИНЕ ГРАДОНАЧЕЛНИЧЕ, 

ГОСПОДИНЕ ПРЕДСЕДНИЧЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

НИША, 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ 11. ЈАНУАР, 

ОВОГОДИШЊИ ДОБИТНИЦИ ПРИЗНАЊА, 

ЈАВНЕ ЛИЧНОСТИ И ПРЕДСТАВНИЦИ МЕДИЈА, 

Сви ви који по било ком основу у име институције коју 

представљате или своје лично име присуствујете овом свечаном 

чину, 

Дозволите ми да се у име Универзитета у Нишу и свих 

факултета у његовом саставу, свих наставника, сарадника, а пре 

свега у име студената нашег Универзитета искрено захвалим Граду 

Нишу.  

Истовремено, желим да честитам и осталим организацијама и 

појединцима који су својим делом, по оцени Комисије, завредили 

ово ласкаво признање. 

У години када наш Универзитет обележава значајан јубилеј – 

пола века постојања и успешног развоја ово признање за нас 

представља стимуланс за даљи напредак.  



2 

 

Када се додељује најзначајније признање Града у коме неко 

живи и ради, остварује своју делатност, то говори да је добитник 

неко ко, не само да добро обавља свој посао, већ својим животом и 

делом значајно доприноси развоју и афирмацији Града, 

повећавајући његов углед свуда где представља себе и свој Град.  

Будите уверени да Универзитет у Нишу, сви његови факултети 

и сви појединци, наставници и научни радници, а нарочито наши 

студенти, свуда и на сваком месту достојно репрезентују свој 

Универзитет и свој Град. 

У својој богатој традицији у коју су своје знање, рад, енергију и 

ентузијазам уградиле генерације визионара наше академске 

заједнице, Универзитет у Нишу је узгајао интелектуалну елиту не 

само овог дела Србије, већ и много ширег региона.  

Добар део те елите данас седи у овој сали и, искрено се надам, 

поноси се звањем, а пре свега знањем које је стекао на 

Универзитету у Нишу. Исто тако, Универзитет се поноси свима 

онима који су стицали знања на нашем Универзитету, а та иста 

знања користе за добробит и напредак свог Града и бољи свет. 

Универзитет у Нишу са 13 факултета у свом саставу 

представља јаку интелектуалну основу за развој и успостављање 

партнерског односа са значајним привредним субјектима и 
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локалном самоуправом, али и међународним институцијама. Град 

Ниш и овим признањем потврђује да је свестан чињенице да Град 

Ниш не би био оно што јесте према себи и остатку света, да није 

универзитетски центар.  

Најбољи студенти нашег Универзитета граде мостове сарадње 

са еминентним европским и светским универзитетима, 

истраживачким центрима и мултинационалним компанијама, 

ширећи слику о Граду Нишу у свету и доводећи тај свет у наш Град. 

Град Ниш у свом Универзитету има одговорног и поузданог 

партнера за сигуран просперитет у свим областима, на кога увек 

може рачунати.  

Међусобна подршка и заједништво у реализацији пројеката 

најширег спектра отвара нове перспективе кроз заједничко улагање 

у најисплативију инвестицију – ЗНАЊЕ! 

Универзитет у Нишу овај Град чини градом младости и 

лепоте. Студенти Универзитета у Нишу, млади људи који због 

студија долазе у наш Град, доносе лепоту младости и енергију која 

може да покрене и којој треба пружити шансу да своје креативне 

идеје и ентузијазам овде засади, како би плодови најпаметнијег 

улагања – у знање, сазрели на нашем плодном тлу.  
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Наш заједнички задатак је да створимо услове да тако и буде, 

да сви ови млади људи или највећи број њих овде и остане.  

Радимо заједно на томе да пружимо младима шансу да 

младост и знање надограде искуством и створе од овог Града место 

у које ће и други пожелети да дођу, зато што се овде живи животом 

достојним човека. 

То ће нам бити награда већа од ове коју данас додељујемо и 

примамо. 

На томе ће нам бити захвална младост која гледа у своје узоре 

очекујући од њих модел свог будућег понашања. Одговорност да 

испунимо та очекивања је заједничка.  

Награду за испуњење очекивања наше младости примићемо 

заједно на церемонији коју ће неко можда назвати „БОЉА 

БУДУЋНОСТ“.  

Ја бих је назвао – НАШ НИШ. 

У име Универзитета у Нишу,  

Ректор, проф. др Драган Антић   

 


