РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист
Града Ниша“, број 130/17 и 104/18), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 13.12.2018. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е О РЕАЛИЗАЦИЈИ И ФИНАНСИРАЊE ПРОЈЕКТА
„АНАЛИЗА КАДРОВСКИХ ПОТРЕБА ИНДУСТРИЈСКИХ ПРЕДУЗЕЋА У ГРАДУ
НИШУ: РАЗВОЈ КОНКУРЕНТНИХ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА“
I
Град Ниш прихвата реализацију и финансирање пројекта „Aнализа кадровских
потреба индустријских предузећа у Граду Нишу: развој конкурентних образовних профила“.
II
Циљ Пројекта је унапређење производних процеса и процедура, кроз имплементацију
знања и вештина реално потребних привреди, у научно-образовни процес, кроз анализу
потреба за кадровима у индустријским предузећима која послују на територији Града Ниша.
III
Носилац пројекта је Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу, a
партнер на пројекту је Град Ниш.
IV
Укупна вредност пројекта је 1.000.000,00 динара. Град Ниш финансира пројекат у
пуном износу.
Средства за ову намену су предвиђена у буџету Града Ниша за 2018. годину: Програм
15-опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001-функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 490-економски послови некласификовани
на другом месту, буџетска позиција 425/3, економска класификација 424-специјализоване
услуге.
Време реализације пројекта је 9 месеци.
V
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да са носиоцем пројекта Српском
академијом науке и уметности, Огранак САНУ у Нишу, потпише уговор о реализацији и
финансирању пројекта.
VI
Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској управи
Града Ниша-Секретаријату за финансије, да реализују ово решење.
Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској
управи Града Ниша-Секретаријату за финансије.
Образложење
Пројекат „Aнализа кадровских потреба индустријских предузећа у Граду Нишу:
развој конкурентних образовних профила“ има за циљ унапређење производних процеса и
процедура, кроз имплементацију знања и вештина реално потребних привреди, у научнообразовни процес, кроз анализу потреба за кадровима у индустријским предузећима која
послују на територији Града Ниша.
Пројекат је фокусиран на повезивање привреде и образовања, али и научноистраживачких активности усмерених на привредна кретања и тзв. примењену економију.
Први сегмент, повезивање привреде и образовања усклађен је са циљевима успостављања
дуалног образовања, где се студенти основних студија, кроз унапређење наставног процеса,
усмеравају ка савладавању знања и вештина потребних потенцијалним послодавцима.

Други део пројекта је повезивање научно-истраживачких активности и привреде и то
кроз укључивање студената докторских студија у примењена истраживања која обухватају
анализе кадровских потреба сектора индустријске производње на територији Града Ниша и
прецизно одређивање сегмената у којима се јавља mismatch на тржишту рада, између
понуђених образовних профила и реалних потреба привреде за одређеним профилима.
Крајњи исход истраживања, када је реч о образовном процесу на Економском факултету је
унапређење производних процеса и процедура, кроз имплементацију знања и вештина
реално потребних привреди, у научно-образовни процес.
Пројекат се односи и на циљеве локалног економског развоја у смислу стварања
повољног пословног амбијента за инвестирање, подстицање иновативног и предузетничког
понашања, развој предузетништва кроз развој људског капитала и подстицање повезивања
научно-образовних процеса и привреде.
Предложени пројекат представља проширивање сарадње са Универзитетом и
огранком САНУ у Нишу предвиђене Програмом локалног економског развоја Града Ниша за
2018. годину („Службени лист Града Ниша“ бр. 66/2018).
Носилац пројекта је Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу, a
партнер на пројекту је Град Ниш, који финансира пројекат у пуном износу.
Укупна вредност пројекта је 1.000.000,00 динара.
Средства за ову намену су предвиђена у буџету Града Ниша за 2018. годину: Програм
15-опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001-функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 490-економски послови некласификовани
на другом месту, буџетска позиција 425/3, економска класификација 424-специјализоване
услуге.
Време реализације пројекта је 9 месеци.
Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да са носиоцем пројекта Српском
академијом науке и уметности, Огранак САНУ у Нишу, потпише уговор о реализацији и
финансирању пројекта.
На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за локални
економски развој Града Ниша, Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог
решења.
Број: 1506-10/2018-03
У Нишу, 13.12.2018. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић
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АНЕКС 1. ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА И ПРОЈЕКТУ
1.1. Организација која подноси пројекат (потенцијални корисник средстава и
носилац пројекта):
Пуно име организације (како је наведено
у документу о регистрацији):
Координатор пројекта:
Руководилац пројекта:
Пројектни тим:

Правни статус организације (приложити
документацију о регистрацији
организације):
Службена адреса:
Телефон/фах:
E-mail адреса:
Контакт особа (име, презиме и функција
у организацији):

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И
УМЕТНОСТИ, ОГРАНАК САНУ У НИШУ
Академик Нинослав Стојадиновић,
председник Огранка САНУ у Нишу
проф. др Јелена Станковић, Економски
факултет у Нишу
(1) Академик Нинослав Стојадиновић,
Српска академија наука и уметности
(2) Проф. др Јелена Ј. Станковић, Економски
факултет у Нишу

(3) Проф. др Марија Џунић, Економски
факултет у Нишу
(4) Проф. др Весна Јанковић Милић,
Економски факултет у Нишу
(5) Проф. др Срђан Маринковић,
Економски факултет у Нишу
(6) Проф. др Драгана Раденковић Јоцић,
Економски факултет у Нишу
(7) Проф. др Тадија Ђукић, Економски
факултет у Нишу
(8) Доц. др Милица Ђорђевић, Економски
факултет у Нишу
(9) Марина Станојевић, Студент докторских
студија и сарадник Центар за економска
истраживања Економског факултета у Нишу
(10) Ивана Марјановић, Студент докторских
студија Економског факултета у Нишу и
истраживач приправник у Иновационом
центру Универзитета у Нишу
(11) Милица Јовановић, Студент докторских
студија Економског факултета у Нишу и
истраживач приправник у Иновационом
центру Универзитета у Нишу
(12) Милица Ђокић, Студент докторских
студија Економског факултета у Нишу и
истраживач приправник у Иновационом
центру Универзитета у Нишу
Научна установа

Универзитетски трг бр. 2, 18000 Ниш
018/ 257 997
sanuni@junis.ni.ac.rs
Нинослав Стојадиновић, председник
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1.2. Назив пројекта:
Aнализа кадровских потреба индустријских предузећа у Граду Нишу: развој
конкурентних образовних профила

1.3. Локација на којој се одвијају пројектне активности:
Огранак САНУ у Нишу, Економски факултет Универзитета у Нишу и активнности
прикупљања података и потписивања уговора о коришћењу база података које ће се
обављати на терену.

1.4. Кратак опис пројекта:
Пројекат је усмерен на повезивање привреде и образовања, али и научноистраживачких активности усмерених на привредна кретања и тзв. примењену економију.
Први сегмент, повезивање привреде и образовања усклађен је са циљевима успостављања
дуалног образовања, где се студенти основних студија, кроз унапређење наставног
процеса, усмеравају ка савладавању знања и вештина потребних потенцијалним
послодавцима.
Други део пројекта је повезивање научно-истраживачких активности и привреде и то
кроз укључивање студената докторских студија у примењена истраживања која обухватају
анализе кадровских потреба сектора индустријске производње на територији Града Ниша и
прецизно одређивање сегмената у којима се јавља mismatch на тржишту рада, између
понуђених образовних профила и реалних потреба привреде за одређеним профилима.
Крајњи исход истраживања, када је реч о образовном процесу на Економском факултету је
унапређење производних процеса и процедура, кроз имплементацију знања и вештина
реално потребних привреди, у научно-образовни процес.
Пројекат се односи и на циљеве локалног економског развоја у смислу стварања повољног
пословног амбијента за инвестирање, подстицање иновативног и предузетничког
понашања, развој предузетништва кроз развој људског капитала и подстицање повезивања
научно-образовних процеса и привреде.
Као такав, предложени пројекат представља Проширивање сарадње са Универзитетом и
огранком САНУ у Нишу предвиђене Програмом локалног економског развоја Града Ниша
за 2018. годину („Службени лист Града Ниша“ бр. 66/2018).
Истраживање које се спроводи у оквиру пројекта обухвата две фазе.
У првој фази истраживања планирано је спровођење и анализа анкете о радној снази (field
research о радној снази) која се спроводи са привредним друштвима партнерима, а која би
требало да пружи одговоре на питања везана за њихове кадровске потребе, образовне
профиле које су запошљавали у последњих 5 година, плановима за будуће запошљавање
радне снаге, али и одговоре који се тичу квалитета радне снаге и искуства са едукацијама
којима се тај квалитет потенцијално унапређује. Такође, у овом делу истраживања
предвиђене су и симулације тестирања за посао, које се спроводе са фокус групом од
минимум 30 студената основних студија, а које имају за циљ да се тачно одреде знања и
вештине који недостају образовном профилу који даје Економски факултет, а који се
очекују од стране потенцијалних послодаваца.
Други део истраживања базиран на подацима Националне службе за запошљавање и делом
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Републичког завода за статистику. На основу података Националне службе за
запошљавање, биће извршена процена времена за проналажење запослења (сталног и
привременог), за сваку од образовних група.
За високо образовање, анализа ће бити детаљнија и диференцијација ће се вршити са
аспекта образовних профила. Методи анализе су Kaplan-Meier естиматор и Cox регресија.
Наиме, реч је статистичким алатима који се у највећој мери користе у медицинским
истраживањима за процену времена преживљавања пацијената након одређених
интервенција. Њихова друга, значајна примена је на тржишту рада, где се на основу
података о степену образовања, образовном профилу, полу и старости појединца, као и
времену проведеном на евиденцију незапослених НСЗ, може одредити hazard rate, односно
процењено време потребно за проналажење посла групе одређењеног образовног профила
или степена образовања.
Очекивани резултат је да се емпиријски покаже да група високообразованих има најкраће
време у проналажењу привременог, или сталног запослења. Други резултат анализе биће
усмерен на утврђивање образовног профила који има најкраће време до проналажења
привременог или сталног запослења, те да се пружи одговор на актуелно питање да ли
се стручњаци из области ИТ заиста најбрже запошљавају у Граду Нишу? Ограничење овог
дела истраживања јесте чињеница да се анализа ради на основу званичних података НСЗ и
РЗС, што није увек и реална слика стања.
Синтезом добијених резултата, може се створити јасна слика о томе које образовне
категорије најлакше проналазе пут до привременог, или сталног запослења, али и да се
изврши својеврсна евалуација постојећих образовних профила (посебно када је реч о
студентима Економског факултета), те да се детерминише јасан предлог побољшања
научно-образовног процеса који би повећао ниво знања и вештина, као и конкурентност на
тржишту рада.
Активносту на реализацији пројекта су:
1. Креирање визуелног идентитета пројекта
2. Одржавање kick off састанка
3. Формирање упитника и спровођење анкете о радној снази
4. Припрема и организација симулације тестирања за посао
5. Успостављање сарадње са Националном службом за запошљавање и Републичким
заводом за статистику у циљу коришћења њихових база подтака.
6. Анализа прикупљених података, стематизација првих резултата истраживања и
припрема презентације на Научном семинару Економског факултета Универзитета у
Нишу, тема: Да ли имамо довољно (конкурентних) кадрова?
7. Генерисање резултата друге фазе истраживања и дисеминација резултата кроз учешће
на научним и стручним скуповима.
8. Дисеминација резултата објављивањем радова у међународним и домаћим
часописима.
9. Припрема и огранизација округлог стола у Огранку САНУ у Нишу.
10. Припрема и организација meet-up догађаја у просторијама Економског факултета на
којима ће студенти учесници пројекта информисати своје колеге о резултатима,
знањима и вештинама које је неопходно стећи у циљу повећања конкурентности на
тржишту рада.
11. Припрема и организација завршног округлог стола у Градској кући и одржавање
презентације резултата доносиоцима одлука на локалном нивоу, представницима
привредне заједнице и високошколских установа са територије Града Ниша.
12. Припрема наративног и финансијског извештаја пројекта.
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1.5. Циљна група
Примарна циљна група су студенти, особе пријављене Националној служби запошљавања,
Факултет, Завод за статистику и остале релевантне институције, привредници и појединци.
За партнере на пројекту одабрано је осам привредних друштава, малих и средњих
предузећа, у области индустријске производње, која у Нишу тренутно запошљавају 2.309
радника. Критеријуми за селекцију партнера, осим величине предузећа и броја запослених
обухватају и делатност предузећа (области индустријске производње које су означене као
приоритетне у тексту позива – прехрамбена, ИТ и електро, машинска и логистика;
рециклажа је уско повезана, јер је директни добављач сировина и за машинску и за електро
индустрију – детаљни подаци о пословању дати су у прилогу).
Са појединим предузећима је већ успостављена сарадња током претходног периода кроз
заједничку реализацију семинара, едукација и истраживања. Очекивани исход је
продубљивање сарадње са постојећим и успостављање и формализација пословно-техничке
сарадње са новим партнерима из привреде.
Према подацима АПР-а, предузећа обухваћена истраживањем, а која су регистрована за
обављање делатности у оквиру прехрамбене индустрије у претходне 3 године показују
благи раст броја запослених (3%), а предузећа која припадају сектору ИТ и електро
индустрије показују раст од 197% посматрано према броју запослених. Логистичка
предузећа показују смањење броја запослених за 13%. Ови подаци указују правац
идентификовања потреба у наредном периоду и представљају смернице за спровођење
анализе кадровских потреба током имплементације пројекта.
Истраживање је усмерено на идентификацију потреба наведених партнера као послодаваца
за одговарајућим образовним профилима, као и утврђивање постојећег јаза у пословним
вештинама нових високообразовних кадрова. Утврђивање разлика између вештина
потребних за обављање пословних активности и вештина које поседују дипломирани
студенти, као и различитих димензија такве неусклађености на тржишту рада представља
први корак у процесу развоја и унапређења вештина радне снаге. Прецизније, испитивање
потреба за кадровима у различитим областима индустријске производње има за циљ да се
идентификују способности и вештине дипломираних студената које одговарају потребама
послодаваца и у том смислу покрене процес креирања квалификованог кадра који ће бити
носилац раста регионалне конкуретности, запослености и локалног економског развоја.
Анализирајући финансијске показатеље код предузећа партнера током претходне 3 године,
уочљиве су осцилације у погледу успешности пословања. Као неопходност се намеће
разматрање условљености финансијских резултата (нето добитак, пословни приход,
приходи од продаје, приходи од продаје производа и услуга) адекватним избором кадрова.
Са друге стране, истраживање је усмерено на јачање капацитета институција високог
образовања (Економски факултет Универзитета у Нишу, САНУ огранак у Нишу) да дају
допринос унапређењу вештина радне снаге које одговарају потребама локалног тржишта
рада. Указивањем на потребне реформе наставног плана и унапређење наставних метода,
истраживање представља својеврстан блик сарадње послодаваца и образовних институција
у области запошљавања.
Трећа група учесника на пројекту обухвата 4 истраживача студента докторских студија и
фокус групу од минимум 30 студената са којима се раде симулације тестирања за посао.
Активности предвиђене пројектом би требало да допринесу развоју вештина
дипломираних студената потребних на тржишту рада (са нагласком на интерактивне
вештине - способност доношења одлука, вештина решавања проблема, организационе и
комуникацијске вештине, адаптибилност), чиме се повећавају изгледи за лакшу транзицију
дипломираних студената ка стабилном запослењу.
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Фокус група од минимум 30 студената са којима се раде симулације тестирања за посао.
Циљ је унапређење наставно-образовног процеса тако да привреда има директан бенефит
кроз tailor made знања и вештине. Истраживање је усмерено на тачно одређивање
потребних знања и вештина студената Економског факултета првенствено, али и на
одређивање потребних образовних профила у складу са пословањем индустријских
предузећа на територији Града Ниша.

1.6. Опис проблема:
Показатељи привредне активности на територији Града Ниша, према подацима Агенције за
привредне регистре (АПР, Регистар мера и подстицаја регионалног развоја), јасно указују
на позитивне трендове када је реч о оснивању нових привредних друштава и предузетника.
Наиме, број новооснованих привредних друштава се повећао у односу на 2015. годину за
11,853% (са 2.995 у 2015. на 3.350, према последњем расположивом податку из 2018.
године. Истовремено, број предузетника има још значајнији пораст, са 7.614 у 2015.
години, на 9.056 према последњем расположивом податку из 2018. године, односно за
готово 19%. Такође, број угашених привредних друштава се у 2018. години смањио за
53,5% у односу на исти број 2015. године. Када је реч о предузетницима, број избрисаних
из регистра АПР-а се смањио у односу на 2015. годину за 64,7%. Ово јасно указује на
повећање броја потенцијалних послодаваца, али и веће потребе за радном снагом на
територији Града Ниша у односу на период од пре три године.
Оно што се намеће као актуелно питање јесте да ли образовни профили који постоје на
тржишту рада у потпуности одговарају потребама послодаваца? Ово питање се посебно
односи на курикулуме високо образованих кадрова, чија је улога од кључног значаја за
повећање продуктивности привреде, али и даљи развој технолошки интензивних
индустријских грана које су у стратешком фокусу Града Ниша.
Предложеним пројектом се врши анализа потреба индустријских предузећа за кадровима
на територији Града Ниша. Са друге стране, врши се и анализа компетенција студената и
утврђује постојање потенцијалног гепа. Исход анализе јесте унапредити научно-образовне
процесе, пре свега на Економском факултету у Нишу (фокус група студената са којима ће
се спроводити анализе је са Економског факултета). Тестирања ће бити усмерена на
области оперативног менаџмента, анализе пословања и финансијских извештаја, као и
знања и вештине из области рачуноводства. Исход пројекта јесте идентификовати
неопходне промене у наставном процесу на Економском факултету, евентуалне измене
постојећих силабуса предмета, или увођење нових предмета, којима би се повећала
конкурентност знања и вештина студената Економског факултета и то управо у складу са
потребама предузећа у области индустријске производње. Предузећа сарадници ће као
крајњи бенефит добити потенцијалне кадрове унапређених квалификација и вештина.
Такође, други битан циљ овог истраживања је да пружи емпиријску основу за процену
улоге, пре свега, високог образовања као компаративне предности на тржишту рада, у
смислу краћег времена проналажења привременог, или сталног запослења, те остваривања
сигурног материјалног положаја, у смислу превенције и смањења сиромаштва и
дугорочног побољшања демографске слике.
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1.7. Општи циљ пројекта:
Унапређење производних процеса и процедура, кроз имплементацију знања и вештина
реално потребних привреди, у научно-образовни процес, кроз анализу потреба за
кадровима у индустријским предузећима која послују на територији Града Ниша
1.8. Резултати пројекта:
Резултати
1. Креиран
визуелни
идентитет
пројекта
2. Одржан kick-off састанак
3. Формирање упитника и спровођење
анкете о радној снази
4. Успостављена
сарадња
са
Националном
службом
за
запошљавање
и
Републичким
заводом за статистику у циљу
коришћења њихових база подтака
5. Одржана презентације на Научном
семинару Економског факултета
Универзитета у Нишу
6. Резултати
истраживања
презентовани
на
научним
конференцијама
7. Резултати
истраживања
публиковани у часописима
8. Одржан округли сто у Огранку
САНУ у Нишу
9. Одржани meet-up догађаја у
просторијама
Економског
факултета
10. Одржана завршта презентација
резултата у Градској кући

Индикатори (показатељи) за резултате

1. Креиран лого пројекта,линк до
електронске странице пројекта, формиран
ppt који ће служити за презентовање
резултата пројекта
2. Потписи присутних, фотографије,
извештаји медија
3. Попуњени упитници
4. Потписани уговори/споразуми о сарадњи
и уступању података
5. Програм рада Научног семинара,
фотографије, извештаји медија
6. Програми рада, фотографије
7. Доказ/потврда да је рад у поступку
рецензије, прихваћен за објављивање, или
подаци о часопису где је рад објављен
8. Програм рада, фотографије, извештаји
медија
9. Потписи присутних, фотографије
10. Програм рада, фотографије, извештаји
медија

1.9. Групе активности:
Активности
Прикупљање података
Организовање округлог
стола
Публиковање резултата
кроз научне радове
Припрема извештаја и
организација
презентације резултата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

Имплементатор
Пројектни тим
Пројектни тим
Пројектни тим
Пројектни тим
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1.10. Праћење и процена постигнућа (мониторинг и евалуација):
Носилац пројекта је Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу,
финансијер и партнер на пројекту је Град Ниш.
Међусобни односи партнера ће бити регулисани посебним уговором о реализацији и
финансирању пројекта. Пренос средстава Српској академији науке и уметности, Огранак
САНУ у Нишу, у складу са потписаним Уговором, на рачун бр. 840-628664-10; ПИБ
101511919; матични број 07003218.
Град Ниш као финансијер пројекта, врши мониторнинг и еваулацију над реализацијом
пројкета, а Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу је носилац
реализације пројекта. Носилац пројекта је у обавези да Канцеларији за локални економски
развој и пројекте доставља финансијске и наративне извештаје о реализацији пројекта са
финaнсијском документацијом о утрошеним средствима.
2. ПАРТНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (уколико је планирано да се пројекат реализује у
партнерству са другом организацијом)
2.1. Основни подаци о партнерској организацији:
Пуно име организације (како је наведено
у документу о регистрацији):
Правни статус организације (приложити
документацију о регистрацији
организације):
Службена адреса:
Телефон/фах:
E-mail адреса:
Контакт особа (име, презиме и функција
у организацији):

Град Ниш
Локална самоуправа
Николе Пашића 24.

2.2. На који начин ће пројектно партнерство бити координисано
Носилац пројекта је Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу, а
партнер и финансијер пројекта је Град Ниш.
Међусобни односи партнера ће бити регулисани посебним уговором о реализацији и
финансирању пројекта.
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3. ПРИКАЗ БУЏЕТA
Рбр.

Радови/трошкови

1.

Tрошкови спровођења
истраживања и израда
анализа
Tрошкови публикација
(студија, анализа и
извештаја о
истраживањима)
Ауторски хонорари
УКУПНО

2.

3.

Јед.мере

јединица
-

Цена по
јединици
-

Трош/динара
240.000,00

490.000,00

270.000,00
1.000.000,00

Трошкови пројекта су изражени са ПДВ-ом
Пројекат у целости финансира Град Ниш средстивма из буџета Града предвиђеним за 2018.
годину.
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4. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА
Ја доле потписани, одговоран за пројекат у име организације подносиоца пројекта,
потврђујем да су:
(а) информације изнете у предлогу пројекта тачне
(б) да подносилац пријаве испуњава све услове из конкурсне документације да учествују у
реализацији овог пројекта
(ц) да подносилац пријаве и особе предвиђене за реализацију пројекта имају и
професионалне компетенције и наведене квалификације
Име и презиме:
Организација:
Функција у организацији:

академик Нинослав Стојадиновић
Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у
Нишу
Председник Огранка САНУ у Нишу

Потпис:
Датум и место:
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5. ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОЈЕКТА – Попуњавају само организације које имају
партнерство, свака организација појединачно
Ја, доле потписани, у име Града Ниша, партнерске организације пројекта потврђујем да
сам:
(а) прочитао целокупан предлог пројекта
(б) да сам сагласан са садржајем предлога пројекта
(ц) да сам сагласан са садржајем партнерског споразума који дефинише улогу партнерске
организације у име које потписујем ову изјаву
Име и презиме:
Организација:
Функција у организацији:

Дарко Булатовић
Град Ниш
Градоначелник

Потпис:
Датум и место:
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