Одлуке о подстицају развоја
талентованих
ученика
и
студената у 2019. години
Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената:
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о
избору кандидата којима се не додељује стипендија
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о
избору кандидата за доделу стипендија
Одлука Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената о
одбацивању пријава

Комисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената расписала
је
Јавни позив за стипендирање талентованих ученика и студената у
2019. години.
Јавни позив је објављен на сајту Града Ниша и огласним таблама органа и
служби Града у улици Николе Пашића број 24 и улици Вожда Карађорђа број
16.
Обрасци пријава се могу преузети са сајта Града Ниша (са следећих
линкова):
ОБРАЗАЦ пријаве за ученике средњих школа
ОБРАЗАЦ пријаве за студенте високошколских установа
ОБАВЕШТЕЊЕ о обради података о личности
или у просторијама Секретаријата за образовање у улици Вожда Карађорђа
број 16.
Рок за подношење пријава је био 14. фебруар 2019. године.

Град
Ниш
2019.годину

дочекао

нову

Неколико хиљада Нишлија Нову годину дочекало је на Тргу краља Милана уз
Жељка Васића и Лексингтон бенд.
Традиционалним ватрометом обележен је почетак 2019. године.
Жељко Васић, који је први наступао, свим грађанима је пожелео добро

Честитка Начелника Градске
управе града Ниша поводом
предстојећих празника
Честитка Начелника Градске управе града Ниша поводом предстојећих
празника
Свим својим суграђанима честитам предстојеће новогодишње и божићне
празнике уз жељу да наредну годину проведу у здрављу, миру и благостању
и да остану наш најбољи колектив у стварању ефикасног сервиса грађана.
Начелник Градске управе града Ниша Љубиша Јанић

информације и садржаји битни за младе и како они долазе до њих. На
завршној конференцији обратиће се професионалци из области
информисања или пласирања производа или услуга путем интернета.
У прилогу се налази комплентна агенда догађаја.

Граду Нишу Сертификат за
унапређење
функције
управљања људским ресурсима
Граду Нишу додељен је сертификат за успешно усвајање Пакета подршке за
унапређење функције управљања људским ресурсима у локалној самоуправи.
У име Града Ниша сертификат је примила в.д. заменика начелника Градске
управе Катарина Митровски на завршној конференцији пројекта “Управљање
људским ресурсима у локалној самоуправи” у Београду. Овај пројекат, који је
спроведен уз финансијску подршку Савета Европе и Европске уније,
имплементирао је Савет Европе у сарадњи са Министарством државне
управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина.
Општи циљ пројекта је побољшање делотворности и административних
капацитета јединица локалне самоуправе кроз успостављање
професионалног система обуке и унапређења функције управљања људским
ресурсима ради већег степена ефикасности и задовољства грађања радом
локалних самоуправа.
Имајући у виду да је реформа јавне управе усмерена на повећање степена
ефикасности јавне управе и задовољства грађана радом локалних
самоуправа, овај пројекат је успоставио оквир за систематизовано и
ефикасно управљање људским ресурсима у локалној администрацији.
У оквиру пројекта одржане су обуке и е-обуке из области стручног
усавршавања и управљања људским ресурсима, израђено је више од 30
модела аката за ефикаснију и квалитетнију примену у пракси и пружена је
консултанстка подршка приликом успостављања функција управљања
људским ресурсима у локалним самоуправама.

Мотив Града Ниша за учешће у овом пројекту је тенденција да постане добра
управа по мери грађана, која је оријентисана на пружање брзих и ефикасних
услуга. Такође, промене у регулативама налажу унапређење рада локалних
самоуправа у домену управљања људским ресурсима. Град Ниш је једна од
20 пилот јединица локалних самоуправа које су учествовале у овом пројекту.

КВАЛИТЕТНА ЈАВНА УПРАВА КАО
ПРАВО ГРАЂАНА СРБИЈЕ
Европска унија дефинише реформу јавне управе као један од три стуба
просеца проширења за земље Западног Балкана, заједно са владавином
права и економским управљањем и зато је већ неколико година уназад, јавна
управа темељна реформска област у нашој земљи.
Савет Европе и Европска унија препознали су изазове са којима се у свом
развоју суочавају локалне самоуправе у Републици Србији и подржали су
Министарство државне управе и локалне самоуправе у покретању и
спровођењу пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној

Пакет подршке за 20 пилот општина
Савет Европе спровео је конкурс, где је од великог броја пријављених
градских и општинских управа – чак 92, издвојио 20 пилот општина (

примену Закона о запосленима у АП и ЈЛС.
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