Бесповратна средства за нишке

За мере „Унапређење конкурентности фирми које користе услуге
Start up центра и Coworking простора“ и „Унапређење сарадње
привреде и научно-образовних институција“укупно 10 субјеката
добило је средства на основу програма развоја.

ЗАВРШЕНА
РЕКОНСТРУКЦИЈА
ГЛАВНЕ
УЛИЦЕ
У
ГОРЊЕМ
МЕЂУРОВУ
Радови на реконструкцији главне улице у Горњем Међурову
су завршени.
Градоначелник Дарко Булатовић обишао је, са сарадницима
завршне радове на асфалтирању ове важне саобраћајнице.
Он је истакао да је изузетно задовољан јер је улица
завршена у најкраћем могућем року, и да је ово почетак
комуналног уређења овог насеља после дугог низа година без
икаквих улагања.
Радови на реконструкцији деонице дуге око 400 а широке
5,5 метара, која је и била најтеже оштећена, отпочели су 1.

динара, обезбеђених
саобраћајница.
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ПРИЈЕМ
ЗА
СТУДЕНТЕ
И
ПРОФЕСОРЕ ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ
У Градској кући одржан је пријем за професоре и
студенте Факултета уметности у Нишу који су се са међународног
такмичења у Канади вратили са прегршт медаља, а чак три
златне.
Заменик Градоначелника Милош Банђур истакао је да му

на Светском трофеју акордеониста, што ће свима, како су рекли,
представљати огроман подстрек за наставак студирања и рада.

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање
предлога за доделу највишег
јавног признања Града Ниша
Награде ”11. ЈАНУАР”
Награда ”11. ЈАНУАР” је највише признање Града Ниша које се
додељује за изузетна достигнућа која чине допринос афирмацији

Ниша”, улица Николе Пашића број 24, или у електронској форми
на e-mail: komisije.sg@gu.ni.rs
Неблаговремени и непотпуни предлози неће се разматрати.
СКУПШТИНА ГРАДА НИША – КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ ГРАДА НИША
П р е д с е д н и к
Мр Раде Рајковић

Додељене потврде учесницима
програма У-НИ пракса 2018.
Представници Града и Универзитета у Нишу уручили су студентима
данас у Великој сали Универзитета у Нишу потврде о обављеној
радној пракси. Пракса је трајала месец дана, током новембра
2018. године, без накнаде, у јавним предузећима, Градској
управи и службама, установама културе и спорта и градским
општинама.

У-НИ пракса 2018. је замишљена као пројекат помоћи младим
људима, студентима завршне године основних студија и
студентима мастер студија високообразовних институција
Универзитета у Нишу, да за време, и након свог студирања,
месец дана раде у јавном сектору. Пружа могућност студентима
да стекну искуство у различитим областима. Рад у јавном
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признавања праксе као додатне активности од стране образовних
институција у виду 3 ЕСП бода.
Ове године на пракси је учествовало 30 студената. Сви
практиканти и ментори су попунили евалуациони упитник који се
односи на праксу како би се дефинисале смернице и предлози за
унапређење праксе за наредну годину. Општа оцена програма У-НИ
пракса 2018 је одлична по мишљењу и практиканата и ментора.
Циљ У-НИ праксе за наредни период је да се прошири и на
приватни сектор.

ОБЕЛЕЖЕН
УМЕТНОСТИ
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свој Факултет уметности који је за ово кратко време израстао у
храм културе и уметности Ниша. Градоначелник је нагласио
спремност Града да на сваки начин помогне и ојача унапређење
научног рада на Универзитету чији је Факултет уметности један
од најзначајних сегмената.
”То је Град радио до сада, а радиће и убудуће, јер наука,
образовање, уметност и култура су темељи на којима се заснива

инвалидитетом којој је присуствовао и градоначелник Ниша Дарко
Булатовић.
Ове године удружења особа са инвалидитетом функционишу
финансијски стабилније и могу да реализују своје програме без
већих потешкоћа.
Градоначелник је најавио
издавајање још додатних милион
динара из буџета за два нова удружења.
Представници удружења и организација заједнички су оценили да
је приступачност градским институцијама веома добра и да
надлежни показују спремност да изађу у сусрет свим захтевима
организација.
На свечаној седници презентован је и пројекат Унапређења
приступачности Града Ниша,под називом “Један лаки километар”о
томе како да инфратструктурне целине у граду буду доступније
инвалидима.

Пријем за амбасадора Данске
Амбасадор Данске у Србији, Њ.Е. Андерс Хоугор, састао се данас

присуство, проширили су се изван данских граница. Тренутно

kler@gu.ni.rs.
Додатак: Програм развоја Града Ниша за 2019. годину – Радна
верзија

