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
здравље,а затим је заједно са Бојаном Васковићем колегом из Лексингтон
бенда отпевао песму Пукни зоро.
Лексингтон бенд је окупљене на централном тргу забављао до два часа иза
поноћи.“Нека се Нова година познаје по овој вечери”, рекао је Бојан Васковић
пожелевши Нишлијама срећнију и веселију Нову годину.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је током новогодишње ноћи
дежурне екипе Јкп Медијана,затим дежурне у полицији и хитној помоћи и
екипе ватрогасаца, који су се током ноћи старали о чистоћи,безбедности и
здрављу грађана.Ноћ је протекла релативно мирно,а у нишком породилишту
чекала се прворођена беба у 2019.години,али до раних јутарњих сати се то
није десило па ће се прва беба родити вероватно током првог дана нове
године.
После поноћи градоначелник је обишао са дежурним лекарима повређене у
тешкој саобраћајној несрећи код Доњег Међурова који се опорављају у
Клиничком центру и пожелео да се успешно опораве од последица ове
несреће.

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

О информисању и младима у
Официрском дому 20.8.2018.
године
У понедељак 20. августа, 2018.године у Официрском дому биће одржане
едукације и конференција на тему информисања младих. Почетак едукација
заказан је за 10 часова, а завршна конференција почиње у 15.30 чаосва.
Догађај је намењен свим младима Града Ниша, а учешће у било ком сегменту
је бесплатно. Овај догађај се реализује у оквиру пројекта „Информисање без
блокаде за све младе“, који финансира Министарство омладине и спорта, а
спроводи Канцеларија за младе Града Ниша и Омладински едукативни
центар. Догађај је посвећен информисању младих, стварању нових начина за
побољшање информисаности и њихово активно укључивање у сам процес
информисања. Едукације ће се бавити иновативним начинима за пласирање
информација, њиховом проналаску и сортирању, као и како да се млади сами
ангажују у области информисања. Разговараће се и о томе које су то

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
самоуправи”.
Општи циљ пројекта је побољшање делотворности и административних
капацитета јединица локалне самоуправе кроз успостављање
професионалног система обуке и унапређење функције управљања људским
ресурсима ради већег степена ефикасности и задовољства грађана радом
локалних самоуправа.
Пројекат је покренут почетком 2016. године и реализоваће се у потпуности
до краја 2017. године у партнерству са Министарством државне управе и
локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина. Укупан
буџет овог пројекта износи 2 милиона евра и финансирају га Европска Унија и
Савет Европе.

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 (Бач,
Београд, Бујановац, Чачак, Крагујевац, Краљево, Лозница, Медвеђа, Ниш,
Нови Сад, Панчево, Пирот, Рашка, Савски венац, Смедерево, Стари град,
Сврљиг, Трстеник, Ваљево, Зрењанин) за спровођење пакета подршке за
унапређење функције управљања људским ресурсима и у тим општинама су
имплементирани посебни пакети консултантске подршке.
У овим општинама спроведене су бројне активности у програму пакета
подршке: општине и градови су усвојили политике управљања људским
ресурсима; одржан је сет обука за запослене из области управљања људским
ресурсима; унапређени су правилници о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места и друга релевантна документа; општине и
градови су по први пут кренули у процес анализе потреба за стручним
усавршавањем и планирање развоја капацитета запослених.

Резултати пројекта
16 тродневних регионалних обука на тему „Управљање људским
ресурсима у локалној самоуправи“ ( 250 учесника током 2016; 373
учесника током 2017.);
146 учесника прошло је кроз деветонедељну онлине обуку;
4 регионална инфо дана о пакетима подшке за 20 пилот општина;
У 20 општина и градова имплементирани су посебни пакети
консултантске подршке;
1106 учесника из 50 различитих општина учествовало је током 2017.
на обукама из следећих области: Управљање људским ресурсима;
Правни и институционални оквир; Оцењивање и формулисање радних
циљева; Управљање променама;
Израђено је 34 модела аката за лакшу, бржу и квалитетнију примену
савремених принципа управљања људским ресурсима у локалној
самоуправи;
Одговорено на више од 200 упита из локалних самоуправа преко
интернет странице намењене подршци градовима и општинама за

примену Закона о запосленима у АП и ЈЛС.

Одржана јавна расправа о
нацрту измена Статута Града
У сали Скупштине Града Ниша одржана је јавна расправа о нацрту измена
највишег акта Града Ниша-Статута. Основни разлог за измену Статута Града
Ниша је усаглашавање са важећом законском регулативом, будући да је
Статут донет још 2008.године и да је у међувремену на републичком нивоу
усвојен велики број закона којима је Статут морао да се прилагоди.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић сматра да ће предложене измене
Статута донети побољшање у раду нишке локалне самоуправе. Уместо 11
управа, на чији је досадашњи рад било доста замерки, у Нишу ће бити
успостављена јединствена управа на чијем ће се челу налазити начелник
кога бира Скупштина града Ниша. Градоначелник сматра да ће на овај начин
управа града бити ефикаснија и да ће те бољитке у раду осетити грађани.
Предложене измене Статута предвиђају и давање већих надлежности
градским општинама. Очекује се да измене Статута буду усвојене на
наредној седници градског парламента.

ПРОТИВГРАДНА
ОДБРАНА
ПОЈАЧАНА НОВИМ РАКЕТАМА
Девет функционалних лансирних станица, које у оквиру система
противградне одбране штите територију Града Ниша, од данас располажу са
још 50 нових ракета дугог домета.

Управа за пољопривреду и развој села је и ове године извршила набавку
пројектила, за које је из буџета Града Ниша издвојено 1.830 хиљада динара.
Ракете су већ додељене Републичком хидрометеоролошком заводу –
Радарском центру Ниш и данас су распоређене на терену.
”Станице које врше одбрану од града сада располажу са по 17 пројектила.
Укупан број ракета које Ниш има је 153, од чега је 16 кратког а остале дугог
домета. У овом тренутку, не постоји ни један град или општина у Србији која
има већи број пројектила по лансирном месту, а ја се искрено надам да ћемо
их неискоришћене пренети у следећу сезону. Када су градоносне падавине у
питању, временске прилике су ове године релативно стабилне, али у случају
погоршања, са садашњим бројем ракета се може адекватно деловати у
смислу спреачвања ове елементарне непогоде. Задатак нам је да заштитимо
територију читавог Ниша – имовину наших грађана и на градском и на
сеоском подручју, али као и увек, посебно апелујем на пољопривреднике да
осигурају своје засаде јер је то најбољи начин да управљају рицима од
елементарних непогода”- изјавио је Саша Стоиљковић, начелник Управе за
пољопривреду и развој села.

Списак пасивног дежурства у
периоду
празника
29.04.03.05.2016. год.
Инспекторе који пасивно дежурају, можете позвати на наведене бројеве
телефона, у периоду од 7.30 до 15.00 сати:
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ
дана 29.4.2016.год. – Александра Мирковић – 063/8-216-328
дана 30.4.2016.год. – Јасмина Мартиновић – 063/7-384-762
дана 01.5.2016.год. – Живица Јевђић – 064/ 833-00-80
дана 02.5.2016.год. – Дејан Мијалковић – 061/134-58-70

дана 03.5.2016.год. – Дренка Станисављевић – 064/30-43-101
САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА
дана 29.4.2016.год. – Милош Крстић – 064/833-0-324
дана 30.4.2016.год. – Милан Николић – 064/833-0-322
дана 01.5.2016.год. – Милан Николић – 064/833-0-322
дана 02.5.2016.год. – Зоран Јовановић – 064/833-0-323
дана 03.5.2016.год. – Зоран Јовановић – 064/833-0-323
ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОРИ:
Малбаша
……………………29.4.2016.год……………….064/8330305

Марина

Гордана
Б.
Стевановић………………30.4.2016.год……………….064/8330359
Грмуша
Иван……………………………
1.5.2016.год……………….064/8824515
Спалевић Љубомир…………………….2.5.2016.год……………….063/483606
Марина
Јанковић………………………..3.5.2016.год……………….064/8330337

Комунална полиција
Булевару Немањића

и

на

Нова станица Одељења комуналне полиције Града Ниша – Подручна
организациона јединица Исток на адреси Булевар Немањића бр.69. код
тржног центра „Зона 2“. У овом станици је ангажовано 15 комуналних
полицајаца и на овај начин ће Одељење комуналне полиције бити још ближе
грађанима, моћи ће брже и ефикасније да поступа по пријавама грађана и да
осигура већи ниво комуналног реда и комуналне свести у граду.
У новој полицијској станици грађани ће моћи да поднесу личне или писане
пријаве и предлоге. Грађани ће телефонске пријаве моћи и даље да подносе
на број телефона 018/415-02-01, а такође могу да се обрате и путем е-маила
Одељења: комунална.полиција@гу.ни.рс.

