СВЕЧАНО ДОДЕЉЕНИ УГОВОРИ О
СУБВЕНЦИЈАМА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
У оквиру мера Активне политике запошљавања коју заједнички
реализују Град Ниш и Национална служба за запошљавање, у Нишу
су данас уручени Уговори о субвенцијама другој групи предузећа
и предузетника у циљу поспешивања запошљавања и
самозапошљавања незапослених, а посебно категорија оних који
због старосне доби или неких других разлога теже долазе до
посла.
На свечаности у Градској кући уговоре о субвенцијама
корисницима програма уручили су Градоначелник Ниша Дарко
Булатовић, директор Националне службе за запошљавање Зоран
Мартиновић и директор нишке Филијале ове службе Бобан Матић.
Програми и мере Активне политике запошљавања су реализовани на
основу Споразума потписаног између Града Ниша и Националне
службе за запошљавање укупне вредности 72.727.000 динара. Oд
тог износа, учешће Града је 40 милиона динара, док је остатак
обезбеђен из средстава Националне службе, а резултат је
упошљавање 410 незапослених лица.
Градоначелник Булатовић је истакао да је пре само три године
износ који је Ниш издвајао за ову намену био 5 милиона динара,
а данас 40 милиона кроз неколико различитих Програма. Резултат
свих тих мера је, како је рекао, да данас имамо нешто више од
25 хиљада незапослених, а пре само неколико година на
евиденцији их је било више од 37 000.
”Истовремено са смањењем броја незапослених, расте и број
запослених у Нишу, и то пут којим ћемо ићи и убудуће, јер је
борба против незапослености један од главних циљева политике и
градског и државног руководства на којој истрајавамо”, рекао
је Булатовић.
Иначе, по програму мера Активне политике запошљавања
предвиђеним Локалним акционим планом запошљавања Града Ниша за
2018. годину, 118 корисника добило је субвенције по програму

за самозапошљавање, 168 за отварање нових радних места, 30 за
стицање практичних знања и 94 по програму јавних радова.
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Градоначелник Ниша Дарко Булатовић уручио је данас
у здању Официрског дома похвалнице и новчане награде ученицима
нишких основних и средњих школа, који су освојили једно од
прва три места на званичним републичким и међународним
такмичењима у појединачној конкуренцији или екипно.
У школској 2017/2018 години укупно 244ученика и 22
екипе су
освојили једно од прва три места на овим
такмичењима, од чега 114 ученика основних школа (који су
освојили укупно 150 награда) и 17 екипа, и 130 ученика средњих
школа (који су освојили 185 награда) и 5 екипа.
За награде за постигнуте резултате, из буџета Града
Ниша су издвојена средства у укупном износу од 3.195.000
динара.
С обзиром на то да се такмичења по календару Министарства
просвете, науке и технолошког развоја одржавају после термина
предвиђеног за доделу „Видовданских награда“, данас је
организовано награђивање.
Ове симболичне награде представљају подстрек за даљи рад и
напредовање,а градоначелник Ниша пожелео је честитајући младим
и талентованим ученицима и студентима,да остану овде у свом
граду и својој земљи.
“ Држава Србија и Град Ниш као локална самоуправа улажу

максималне напоре да се отварањем нових радних места ,млади
таленти задрже у земљи и да своје знање валоризују овде ,јер
је то главни интерес сваког здравог друштва које брине о
будућности и младим нараштајима“,рекао је градоначелник.
Видовданске награде, иначе се додељују
године.
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