Председник Скупштине
Мр Раде Рајковић

Рођен је 24. јуна 1970. године у Нишу.
Основну школу и две године усмереног образовања завршио je у Нишу, а
трећу и четврту годину у Медицинској школи у Лесковцу, смер фармацеутски
техничар.
Дипломирао je 1999. године на Технолошком факултету у Лесковцу са
оценом 10, на смеру за хемијско и биохемијско инжењерство.
2012. године, на државном Универзитету у Скопљу „Св. Кирил и Методиј“,
стекао је звање магистра микробиолошких наука.
Током студија обављао је неколико руководећих функција у студентским
организацијама, од којих су најважније: председник Савеза студената
Технолошког факултета, председник Савеза студената Универзитета у Нишу
(од 1996. до 1998. године), да би 1997. био изабран и за председника Савеза
студената Србије.
Учесник је и организатор многобројних студентских манифестација у земљи и
иностранству, а као представник тадашње Југославије учествовао је на

Светском конгресу студената у Белгији. Као члан Управних одбора
Студентског центра Ниш, Студентске поликлинике и Студентских
одмаралишта Србије, активно је учествовао у њиховом раду и подизању
квалитета услуга ових установа студентског стандарда.
Августа 1999. године, решењем Владе РС, а на предлог студентских
организација из Ниша, именован је на место директора Студентског
културног центра Ниш. На том месту, за кратко време, успео је да од
Студентског културног центра Ниш направи једну од најзначајнијих
културних установа на југу Србије. У том периоду, СКЦ добија и награду
„Златни знак“ – највише признање Универзитета у Нишу.
Новембра 2005. године, Решењем Владе РС, именован је за директора
Студентског центра Ниш. За остварене резултате у 2008. години, од Фонда
за културу квалитета и изврсност, Привредне коморе Србије и Министарства
економије и регионалног развоја Републике Србије, Студентски центар Ниш
добија Националну награду за пословну изврсност у области „лидерство и
ресурси“. Центар за економске анализе сврстао је 2014. године Студентски
центар Ниш међу најуспешније привредне субјекте у Србији.
Као директор, у досадашњем раду у установама студентског стандарда,
првенствено се руководио интересима студената, тј. корисника услуга и
интересима запослених, стриктно поштујући важећу правну регулативу и
прописе. Усавршавао се тако што је учествовао у бројним обукама и стекао
важне сертификате из широког спектра области, као што су образовање,
менаџмент, заштита животне средине, квалитет и безбедности исхране итд.
У претходном периоду је добијао бројне награде и признања, а нека од
најважнијих јесу:
Светосавска награда Министарства просвете Републике Србије, за
посебан допринос развоју образовања и васпитања;
Златна значка Интернационалних хорских свечаности;
Награда „Менаџер града Ниша“, за изузетне резултате у производњи
и унапређењу привреде;
Златна плакета, од стране Удружења самосталних привредника и
занатлија;
Споменица манастира Хиландар;

Оскар квалитета, национална награда за пословну изврсност Србије у
области „лидерство и ресурси“;
Као учеснику рата 1999. године, додељено му је признање за
храброст и резултате у изградњи и јачању борбене готовости Војске
Југославије у одбрани отаџбине од НАТО агресије.
Раде Рајковић је председник Градског одбора Покрета социјалиста у Нишу.
Ожењен је и отац две кћери.

