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У Нишу је ноћас, изненада, преминуо Небојша Стевановић, секретар
Секретаријата за културу Града Ниша

Небојша Стевановић рођен је 1961. године у Нишу, где је завршио основну и
средњу школу и Правни факултет.

Имао је двадесетогодишње искуство у локалној самоуправи у области
културе, а од 2014. године обављао је дужност, најпре, начеллника Управе, а
потом и дужност Секретара Секретаријата за културу Града Ниша.

У својој професионалној каријери радио је и у Машинској индустрији Ниш (од
1988. до 1999. године), Секретаријату за општу управу (од 1999. до 2000.
године), обављао је дужност секретара Секретаријата за јавне службе (од
2000. до 2004. године) и био је запослен у Секретаријату за привреду (од
2004. до 2014. године),

Учествовао је годинама у организацији јавних градских манифестација у
области културе, Фестивала глумачких остварења играног филма „Филмски

Био је председник одбора за културу Еурорегиона Ниш-Софија-Скопље од
2002. до 2004. године и председник Стреличарског Савеза Србије 2 године.

Био је ожењен и отац двоје деце.

Време комеморације и сахране Небојше Стевановића биће накнадно
саопштени.

Отворени подаци Града Ниша

Град Ниш је од марта ове године кроз пројекат „Податке отвори, на мапи се
створи“ који Канцеларија за локални економски развој и пројекте реализује у
сарадњи са организацијом „Палго Смарт“, приступио пројекту „Отворени
подаци – отворене могућности“. Реч је о пројекту који на националном нивоу
спроводе Програм Уједињених нација за развој и Канцеларија за
информационе технологије и електронску управу, уз подршку Фонда за

података у отвореном формату, на овом пројекту су остварени изузетни
резултати, због којих је Град Ниш постао прва јединица локалне самоуправе
у Републици Србији која је отворила сетове података целокупне Градске
Управе, свих организационих јединица на нивоу секретаријата, укупно 17
секретаријата као и 12 јавних и јавно-комуналних предузећа. Ангажовањем
радне групе формиране од представника свих секретаријата и јавних
предузећа, отворено је 34 сета са више од 100 сетова и подсетова података и

у Нишу у оквиру овог пројекта износи 72.000,00 евра, уз учешће Града од
40%.
Доделом грантова у опреми, пословним и стручним обукама, умрежавањем и
менторингом подржаних корисника доприноси се оснаживању циљне групе,
смањењу сиромаштва и повећавају могућности запошљавања, уз примену
механизама за оснаживање развоја микро бизниса у циљним градовима и
општинама.

Посебна пажња у реализацији пројектних активности биће посвећена могућој
синергији између регионалних, националних и локалних иницијатива.

Хелп је у сарадњи са Градом подржао 483 корисника грантовима у опреми за
микро и мале бизнисе и седам кооператива од 2005. године кроз пројекте
економског оснаживања укупне вредности 1,9 милиона евра. Одрживост
подржаних бизниса износи више од 80%
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Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је у Градској кући амбасадора
Републике Индонезије у Србији Њ.Е. Мохамада Чандра Видја Јудху.

Градоначелник је пожелео добродошлицу индонежанском амбасадору и

сада представити публици чине га још јединственијим.

“Сада сам други пут у Нишу јер сам већ певао у овом граду на Новогодишњем
концерту. У Нишу је прелепо и велико ми је задовољство што једно овако
велико и захтевно дело изводимо у овом граду са маестром Андрићем.
Изводимо Росинијево дело “Стабат матер” које посебно захтевно за тенора
тако да се надам да ће публика доћи у великом броју”, рекао је Паоло
Атогонети из Италије.

Осим чланова Омладинске филхармоније, наступиће и хор Београдски

Град Ниш и Универзитет у Нишу расписали су конкурс “У-НИ пракса
2019.”

Град Ниш и Универзитет у Нишу расписали су Конкурс за учешће у програму
радне праксе, без накнаде, у јавним предузећима, градским општинама,
Градској управи и службама, установама културе и спорта. Канцеларија за
младе Града Ниша спроводи пети пут по реду У-НИ праксу и ове године је
предвиђено 49 места за студенте завршних година основних академских
студија и мастер студија.
“У-НИ пракса 2019.” студентима гарантује стицање практичног стручног
искуства у раду, потврду о обављеној пракси коју издаје Град Ниш и
Универзитет у Нишу, могућност добијања препоруке од стране институције у
којој студент обавља праксу и признавање праксе као додатне активности од
стране образовних институција у виду три ЕСПБ бода.
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Заменом завршног слоја асфалта на раскрсници код Кичева, данас се
завршава реконструкција коловоза у Вардарској улици од укрштања са
улицом Генерала Милојка Лешјанина до улице Јована Ристића. Радови, које
изводи предузеће Србија Аутопут и који су коштали око пет милиона динара,
отпочели су у понедељак и изведени су за само пет дана, јер је у питању

изузетно важна и оптерећена саобраћајница. Управо из тог разлога
раскрсница је асфалтирана у преподневним⠀ у⤠ⴱ㌲㠠ㄮ〰〠呣улицЄ㴄㠄⅂㵛ㄼ 쀀ꀀ 耀ܷ

Реновиран део зграде Ликовне
колоније у Сићеву
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је данас са сарадницима

поставку Историја Ликовне колоније.

“Поспешивање
младих Рома”

запошљивости

У Градској кући у Нишу градоначелник Дарко Булатовић потписао је
меморандум о сарадњи са представницима Фонда за образовање Рома о
реализацији пројекта поспешивања запошљавања припадника ове
националне мањине.

Ромима из Ниша пружа се могућност да се едукују и стичу стручну праксу из
области животних вештина кроз пројекат “Поспешивање запошљивости
младих Рома”, друга фаза.Пројекат реализује Фонд за образовање Рома, а у

До сада је у првој фази овог програма учествовало 780 младића и девојака
ромске националности, а од којих је њих 186 добило могућност обављања
стручне праксе, која би требало да буде њихов „пут до посла“. Реализована
су 182 плаћена стажирања.

