ОДЛУКA О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ КАНДИДАТА
КОЈИ
ОСТВАРУЈУ
ПРАВО
НА
ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ИЗНОСУ
СТИПЕНДИЈЕ У 2020. ГОДИНИ
ОДЛУКA О
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ КАНДИДАТА КОЈИ
ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ИЗНОСУ СТИПЕНДИЈЕ У
2020. ГОДИНИ

Одлука о избору кандидата
који
остварују
право
на
доделу стипендија и износу
стипендија у 2020.години
Одлука о избору кандидата који остварују право на доделу
стипендија и износу стипендија у 2020.години (03.07.2020.год.)

ПЕТ И ПО МИЛИОНА ДИНАРА ЗА

ПРОЈЕКТЕ ЗА МЛАДЕ
Поводом обележавања Међународног дана младих – 12. августа, у
Градској кући у Нишу свечано су уручени Уговориа о финансирању
и суфинансирању пројеката за младе у 2019. години, који се
финансирају по Јавном конкурсу који спроводи Град Ниш, односно
Секретаријат за омладину и спорт.
Представницима 18 невладиних организација И удружења ћији су
пројекти, по оцени независне стручне комисије, оцењени као
најбољи, Уговоре су уручили Градоначелник Ниша Дарко Булатовић
И Бранислав Качар, члан Градског већа ресорно задужен за
омладину и спорт
Градоначелник је поручио да ће брига за младе И њихову
будућност увек бити у фокусу ове градске власти.
‘’Улагање у будућност, у младе, у њихово образовање, науку,
спортске активности, је медју нашим приоритетима. Управо зато
И градимо Научно-технолошки парк, нову Ламелу Електронског
факултета, завршавамо давно започети Студентски дом, улажемо у
опремање И реконструкцију зграда основних И средњих школа.
Управо зато И објављујемо овакве конкурсе, И опредељујемо
значајна средства за младе И њихове пројекте. И то ћемо чинити
И убудуће’’, рекао је градоначелник Булатовић.
Иначе, ове године одобрено је финансирање 18 пројеката за
младе у укупном износу од 5.500.000 динара који се финансирају
са позиције Секретаријата за омладину и спорт. Јавни Конкурс
за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2019.
години расписан је за пројекте из тематских области у складу
са циљевима наведеним у Стратегији за бригу о младима Града
Ниша 2015-2020 и Локалном акционом плану за младе Града Ниша
2015-2020. Приоритетне области Конкурса су биле култура и
квалитет провођења слободног времена и запошљавање.

Уручене бесплатне сезонске
улазнице за базен најбољим
ученицима и студентима
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић уручио је данас најбољим
ученицима,студентима
и талентованим спортистима Ниша,бесплатне сезонске улазнице за
комплекс базена”Чаир”.

Циљ ове акције је да се и кроз овај вид награде ода признање
свим талентованим ученицима и студентима као и спортистима за
њихове
досадашње
успехе
на
свим
пољима
науке,
културе,уметности и спорта као и да се подстакну на даље
усавршавање и постизање још бољих резултата у циљу личне
промоције, популаризације својих школа, факултета и клубова
али и презентације Града Ниша, који уме да се одужи вредним,
паметним и упорним младим људима.

Жеља је да се кроз овакве акције утиче и на осталу младу
популацију нашег града да прихвати здрав стил живота.

Град Ниш и Универизитет у
Нишу расписали су конкурс “УНИ пракса 2019.”

Град Ниш и Универзитет у Нишу расписали су конкурс “У-НИ
пракса 2019.”

Град Ниш и Универзитет у Нишу расписали су Конкурс за учешће у
програму радне праксе, без накнаде, у јавним предузећима,
градским општинама, Градској управи и службама, установама
културе и спорта. Канцеларија за младе Града Ниша спроводи
пети пут по реду У-НИ праксу и ове године је предвиђено 49
места за студенте завршних година основних академских студија
и мастер студија.
“У-НИ пракса 2019.” студентима гарантује стицање практичног

стручног искуства у раду, потврду о обављеној пракси коју
издаје Град Ниш и Универзитет у Нишу, могућност добијања
препоруке од стране институције у којој студент обавља праксу
и признавање праксе као додатне активности од стране
образовних институција у виду три ЕСПБ бода.
Пракса за студенте без накнаде ће се одржати августа месеца
2019. године у трајању од месец дана, а рок за пријаву је
петак, 19. јул 2019. године. Заинтересовани студенти могу
конкурисати на више позиција, које могу наћи у Каталогу
позиција.
Текст Конкурса за студенте и пропратна документација је
доступна на сајту Града Ниша www.gu.ni.rs и Универзитета у
Нишу www.ni.ac.rs. За пријаву на овај конкурс потребно је
припремити пријаву (у електронској и штампаној форми), потврду
о студирању (скенирану и у штампаној форми), копију прве
странице из индекса (скенирану и у штампаној форми) и
доставити на е-маил адресу unipraksa@gmail.com уз навођење
наслова е-маила ПРИЈАВА за У-НИ праксу 2019, као и у штампаној
форми на адресу: Официрски дом, Орловића Павла 28а, 18 000
Ниш, уз назнаку на коверти ПРИЈАВА за У-НИ праксу.

Конкурс за студенте 2019
Каталог позиција 2019
Пријавни формулар за студенте 2019

Додела

стипендија

талентованим спортистима
На свечаности у Градској кући уручене су стипендије најбољим
младим спортистима града Ниша.
Стипендије се исплаћују сваког месеца, а председник комисије
која је спровела конкурс био је проф.др Милован Братић.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић уручио је добитницима
уговоре о стипендирању.
„Често смо на мети критика ,јер овај град пуно улаже новца у
спорт ,али сматрамо да је то улагање у будућност и да уложено
спортисти враћају на прави начин ,рекао је градоначелник
Булатовић и најавио исплату свих заосталих стипендија за
данас,а затим надаље утврђеном месечном динамиком.
Комисија је оценила да ове године од пријављених кандидата
њих 60 испуњава услове,што је укупно 9 спортиста више у односу
на прошлу годину.
Ово само потврђује да су кандидати за градске стипендије били
успешни на спортским теренима, да су испунили очекивања својих
клубова, тренера и града Ниша.

ПРИЈЕМ ЗА ЧЛАНОВЕ УЧЕНИЧКОГ
ПАРЛАМЕНТА
Заменик градоначелника Ниша проф. др Милош Банђур примио је

у

Градској кући Ученички парламент ОШ “Бубањски хероји”
у
пратњи директорке Верице Раденковић и педагогице Драгане
Стевановић. Представници Ученичког парламента одржали су
презентацију о активностима њихове организације, међу којима

се истичу хуманитарне акције, борба против вршњачког насиља и
болести зависности, безбедност на интернету и друго. Заменик
градоначелника је ђацима представио рад локалне самоуправе и
упознао их са системом функционисања градске управе.
Ученици су потом обишли Градску кућу а договорена је и даља
сарадња у циљу побољшања и унапређења услова и рада наших
најмлађих суграђана.

Додељене стипендије ученицима
и студентима
Најбољим нишким ученицима и студентима данас су у Официрском
дому уручени уговори о стипендирању. Стипендирање најбољих
академаца у складу је са Одлуком о подстицају развоја
талентованих ученика и студената.
Као један од видова подстицаја Град је предвидео стипендирање
талентованих ученика и студената, који су постигли натпросечне
резултате у досадашњем школовању. Под надпросечним резултатима
подразумева се висока просечна оцена и изузетни резултати на
такмичењима.
Уговоре о стипендирању студентима је уручио градоначелник Ниша
Дарко Булатовић који је нагласио да амбиција, као и огроман
рад и труд, неминовно воде успеху, чему су велики допринос,
поред ученика, дали и њихови наставници и родитељи.
Ове године стипендирју се двадесет двоје средњошколаца и 85
студената,а износ средстава је виши у односу на прошлу годину
и износи 6800 динара месечно .
Средства која стипендистима следују од јануара ове године Град

ће наредних дана уплатити у једнократном износу.

Одлуке о подстицају развоја
талентованих
ученика
и
студената у 2019. години
Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената:
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и
студената о избору кандидата којима се не додељује стипендија
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и
студената о избору кандидата за доделу стипендија
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и
студената о одбацивању пријава

Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената
расписала је
Јавни позив за стипендирање талентованих ученика и студената у
2019. години.
Јавни позив је објављен на сајту Града Ниша и

огласним

таблама органа и служби Града у улици Николе Пашића број 24 и
улици Вожда Карађорђа број 16.
Обрасци пријава се могу преузети са сајта Града Ниша (са
следећих линкова):
ОБРАЗАЦ пријаве за ученике средњих школа

ОБРАЗАЦ пријаве за студенте високошколских установа
ОБАВЕШТЕЊЕ о обради података о личности
или у просторијама Секретаријата за образовање у улици Вожда
Карађорђа број 16.
Рок за подношење пријава је био 14. фебруар 2019. године.

Обележавање
„Међународног
дана енергетске ефикасности
2019“
Енергетски менаџер Града Ниша је по препоруци Министарства
рударства и енергетике организовао манифестацију обележавања
„Међународног дана енергетске ефикасности“ .
Образована је радна група састављена
секретаријата Градске управе.

од

представника

Циљ манифестације је био промотивна активност јачања свести о
уштеди енергије применом мера енергетске ефикасности у јавним
објектима Града Ниша.
Циљна група су ученици основних школа.
Министарство рударства и енергетике уз подршку GIZ-a је
донирало промотивне материјале у виду плаката, мајица за децу,
едукативне игре – Играјмо за енергију и приручнике за
наставнике.
Промо материјали су достављени свим основним школама.

Акцијом су обухваћене 84 основне и две специјалне школе.
Организована су школска такмичења у три категорије: ликовни
радови, литерарни радови и Слогани.
Победнички радови са школских такмичења су достављени радној
групи, која је образовала комисије за избор најбољих радова уз
помоћ стручних лица: професорице Иване Станковић – мр графике
из Уметничке школе и Слободанке Митровић професорице српског
језика и књижевности из гимназије Стеван Сремац.
Победници Градског такмичења су:
Категорија ликовних радова:
1. Сања Стојковић, ОШ Свети Сава
2. Бранкица Денић, ОШ Десанка Максимовић
3. Ања Радојковић, ОШ Лела Поповић
Категорија литерарних радова:
1. Ученици V и VI разреда, ОШ Надежда Петровић
2. Софија Радукић, ОШ Радоје Домановић
3. Лана Арслановић, ОШ Иво Андрић
Категорија Слогани:
1. Митар Стојковић, ОШ Десанка Максимовић
2. Вања Нешовић, ОШ Ратко Вукићевић
3. Анђела Костадиновић, ОШ Први мај
Радна група је доделила и три специјалне награде:
1. Николи Сталетовић, ликовни рад, ШОСО Царица Јелена
2. Бојани Томић и Марти Ђорђевић за плакат, ОШ Др Зоран
Ђинђић
3. Група ученика „Чувари природе“ за плакат „Штедимо воду“,
ОШ Учитељ Таса.
Наградни фонд за победнике је био из фонда Министарства,
мајице и игра за енергију.

Акцију и наградни фонд су допунила

Јавно комунална предузећа:

ЈКП Градска топлана, донирала свим победницима по један
дигитрон са соларном батеријом,
ЈКП Наиссус, донирао свим школама победника по 5 LED
сијалица
ЈКП Медиана донирала свим школама победника по једну
канту за рециклажни отпад и по једну садницу тује.
Централна манифестација: изложба радова ученика и Трибина
одржана је дана 14.03.2019. године у Свечаној сали
Универзитета у Нишу са почетком у 12 часова. У холу зграде
Универзитета организована је изложба радова ученика.
На трибини су тематски обрађене и презентоване активности:
Енергетског менаџера Града Ниша
Сектора за комуналне делатности и енергетику – Хранислав
Ђорђевић
Секретаријата за образовање – Бранка Ранђеловић
Секретаријата за заштиту животне средине- Јована Савић
представника ЈКП Медиана Ниш – Соња Поповић
представника ЕПС Дистрибуција огранак Ниш – Љубомир
Ранчић
По завршетку
такмичења.

трибине

додељене

су

Манифестација је и медијски пропраћена.

награде

победницима

