Посета председника Скупштине
седишту Јуре у Словачкој
Председник Скупштине Града Ниша, проф. др Миле Илић, борави
тренутно у радној посети Словачкој, чији је првенствени циљ обилазак
седишта Јура корпорације за Европу, недалеко од Братиславе. У делегацији
Града Ниша су још и начелник Нишавског управног округа др Александар
Цветковић, као и начелнкик инспекције рада мр Радомир Николић.
Проф. др Миле Илић је већ током првог дана посете разговарао са
генералним директором Јура корпорације за Европу, као и са генерелним
менаџером Јуре за Србију, пре свега о пословању и тржишној позицији овог
предузећа, о стању запослених, као и о сарадњи између Града и Јура
корпорације.
Иначе, Јура запошљава око 2.000 радника, а на састанцима је констатовано
да је, и поред почетних примедби запослених на услове рада и њихов радно –
правни статус, ситуација у многоме побољшана и да ће се она и даље
унапређивати.
У тренуцима када је јако тешко обезбедити стране инвестиције и када
поједине велике компаније, због економске кризе одустају од улагања у Град
Ниш, јако је битно задржати постојеће инвеститоре и наставити сарадњу.
Зато и ова радна посета Словачкој има за циљ да се обезбеди стабилизација
пословања Јура корпорације у Нишу, да се обезбеди дугорочна сигурност
радника и отворе нови видици за сарадњу са Градом.
Председник Скупштине Града Ниша ће током посете разговарати и са
генералним директором КИА моторса, о потенцијалима економске сарадње
овог аутомобилског гиганта са Градом Нишом.

Додељене
стипендије”

“Константинове

На Универзитету у Нишу најбољим студентима ове високошколске
институције додељене су “Константинове стипендије “и признања за
школску 2013/14. годину.
“Константинову стипендију” покренули су 2012/13. године компанија Филип
Морис и Град Ниш у сусрет години обележавања 17 векова Миланског едикта
желећи да пoдстaкну успeх у oбрaзoвaњу студeнaтa и тако дoпринeсу
дугoрoчнoм рaзвojу Нишa.
“Константинова стипендија” је намењена по једном, најбољем студенту са 13
факултета Универзитета у Нишу одабраном путем јавног конкурса, који се
реализује у оквиру Програма “Покрени се за будућност”.
Константиновом стипендијом је награђен академски успех и друштвени
ангажман по једног најбољег студента са сваког од 13 факултета
Универзитета у Нишу. Стипендије у износу од 175. 000 динара добили су:
Марија Топаловић студенткиња треће године Медицинског факултета,
Александар Николић, студент прве године мастер студија Грађевинскоархитектонског факултета,
Снежана Крстић, студент прве године мастер студија Учитељског факултета
у Врању,
Душан Миленковић, студент четврте године Филозофског факултета,
Ненад Живић, студент прве године мастер студија Природно-математичког
факултета,
Александар Михајловић, студент четврте године Правног факултета,
Марко Јовановић, студент треће године Економског факултета,
Неда Домановић, студент треће године Факултета заштите на раду,

Никола Симић, студент прве године мастер студија Електронског факултета,
Сандра Стаменковић, студент ћетврте године Технолошког факултета у
Лесковцу,
Никола Петковић, студент мастер студија Факултета уметности,
Емилија Стојановић, студент треће године Факултета спорта и физичког
васпитања и
Милица Стефановић, студент друге године мастер студија Машинског
факултета.
За изузетан успех на факултету и преданост друштвено-корисном раду,
признањима су награђена још три студента:
Петар Пешић, студент четврте године Правног факултета,
Милан Нешић, студент четврте године Природно-математичког факултета и
Стефан Ђорђевић, студент прве године мастер студија факултеа спорта и
физичког васпитања.
Град Ниш на свечаности представљао је заменик градоначелника Љубивоје
Славковић који је честитао свим лауреатима и пожелео пуно успеха у даљем
наставку њихових каријера. Поред представника компаније “Филип Морис” у
додели признања најбољим студентима учествовао је и проректор
Универзитета у Нишу проф. др Добрица Живковић.

Рукометашицама Србије уручена
плакета цара Константина
Рукометашице Србије у петак су се опростиле од Ниша, где су у
прелиминарној фази светског првенста забележиле четири победе и
један пораз. За срећан у пут у осмину финала рукометашице су добиле

плакету Цара Константина, коју је градоначелник проф. др Зоран Перишић
уручио капитену селекције Андреи Лекић. У знак захвалности за одлично
организовано првенство у Нишу, градоначелнику је поклоњена лопта са
потписима свих рукометашица.
Пре почетка дуела са Кином, градоначелник Ниша професор др. Зоран
Перишић уручио је плакету града Ниша капитену Андеји Лекић.
“Ниш вас воли и увек ће бити уз вас. Желим Вам да освојите златну медаљу”
– поручио је градоначелник Перишић.
Селекција србије вечерас у Комбанк арени игра против Јужне Кореје”. Биће
то јако тешка утакмица. Кореја је незгодан противник, нешто попут Јапана.
Играју дубоке одбране, али ми ћемо се спремити за тај дуел. Задавале су
доста проблема селекцијама из групе “А” у Београду, али су и Црна Гора и
Француска биле боље од њих. Свесни смо тежине дуела, али имамо довољно
времена да се спремимо”, најавио је тренер наших рукометашица Саша
Бошковић.

Божићни концерт у Градској
кући
Под покровитељством градоначелника Ниша проф. др Зорана Перишића,
а у организацији Генералног конзулата Републике Бугарске у Нишу и
Музичке школе “Др Војислав Вучковић” у Градској кући одржан је свечани
Божићни концерт.
На програму су била дела светски познатих композитора, која су одличним
извођењем ученика музичке школе презентована нишкој публици.
Свечаности су присутвовале бројне званице из друштвено-политичког
живота града међу којима и генерални конзул Републике Буграске у Нишу
господин Атанас Крстин.

