ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
ГОСТ ОТВОРЕНИХ ВРАТА НА ТВ
БЕЛАМИ
Председник Скупштине Града Ниша Бобан Џунић био је гост
емисије Отворена врата на ТВ Белами, у оквиру пројекта „Да се
твој глас чује“. Председник је говорио о функционисању
градског парламента, о унапређењу транспарентности,
ефикасности и јавности у раду Скупштине Града, о даљим
корацима када је пројекат Е-парламента у питању, као и
о
недавној посети швајцарске делегације
председницом швајцарског парламента.
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Емисију можете погледати на следећем линку:
https://youtu.be/epwDcGETsL0

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГОСТ БЕЛАМИ ЈУТРА

ГРАДА

10.11.2020.
Председник Скупштине Града Ниша био је гост емисије Белами
Јутро. Повод гостовања је посета председнице парламента
Швајцарске Изабел Море и амбасадора Швајцарске у Србији Урса
Шмида са сарадницима, који су у
Скупштини Града
присуствовали презентацији пројекта Е-парламент.

Емисију можете погледати на следећем линку:

https://youtu.be/cbBX2qYLZnk

ПРЕДСЕДНИЦА
ШВАЈЦАРСКОГ
ПАРЛАМЕНТА ПОСЕТИЛА СКУПШТИНУ
ГРАДА НИША
У оквиру званичне посете Републици Србији и Граду Нишу,
председница парламента Швајцарске Изабел Морет и амбасадор
Швајцарске Урс Шмид са сарадницима посетили су Скупштину Града
Ниша. Том приликом одржана је презентација пројекта Е
–парламент који је уз донацију Владе Швајцарске и
имплементацију од стране Програма за развој Уједињених нација,
намењен унапређењу транспарентности и остварењу уштеда у раду
Скупштине Града Ниша.
Председница парламента Швајцарске је у обраћању медијима
истакла да је демократија један од битних чинилаца мира, а да
овај пројекат значи могућност за грађане да учествују у
доношењу политичких одлука.
Председник Скупштине Града
Бобан Џунић истакао је да ова
донација која у виду техничке и софтверске
опреме износи
око 150 000 долара за нас има велики значај, јер ће на овај
начин парламент бити модернизован, а грађани и јавност ће у
сваком тренутку моћи да прате гласање и рад нишких одборника.

ОДРЖАНА 6. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ГРАДА НИША
Шеста седница Скупштине Града Ниша је, према Закључку Градског
штаба за ванредне ситуације Града Ниша, одржана у сали
Официрског дома, уз поштовање епидемиолошких мера, а на
дневном реду седнице нашле су се 23 тачке. Седница је, на
позив председника Бобана Џунића, почела минутом ћутања
митрополиту црногорско-приморском Амфилохију
Одборници су дали сагласност на коначни Нацрт уговора о јавноприватном партнерству за вршење услуга замене, реконструкције
и одржавања дела система јавног осветљења на територији Града
Ниша, што ће, како је председник Џунић у изјави медијима
истакао, унапредити енергетску ефикасност и донети уштеду у
оперативним трошковима јавног осветљења Града Ниша.
Такође, усвојене су одлуке о изменама и допунама одлука о
оснивању установа културе, одлуке о повећању основног капитала
ЈКП „Горица“ и ЈКП „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“,
решење о престанку права коришћења Основној школи „Мирослав
Антић“ којим Градска топлана преузима систем топлотне енергије
школе, решење о давању гараже у ТЦ „Амбасадор“ на коришћење
ЈКП „Паркинг сервису“.
Именован је директор Туристичке
организације Ниш и в.д. директора установе „Дивљана“. Осим
решења о именовању Комисије за награде Града Ниша, усвојена су
и предложена решења о разрешењу и именовању чланова управних,
надзорних и школских одбора.

САСТАНАК
СА
ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА

ШЕФОВИМА

Председник Скупштине Града Ниша Бобан Џунић одржао је данас
састанак са шефовима одборничких група. Разматран је предлог
дневног реда 6. седнице Скупштине Града Ниша, заказане за
понедељак 2.11.2020. године.
Председник је обавестио шефове одборничких група да ће седница
бити одржана у сали Официрског дома, уз поштовање свих
епидемиолошких мера које ће надлежне службе спровести, сходно
закључку Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша. С
тим у вези, председник је апеловао на придржавање мере ношења
маски свих присутних у сали током заседања, као и да ће, у
складу са својим надлежностима, применити меру опомене или
меру удаљења одборника, уколико дође до кршења прописаних
мера.

ЛИТУРГИЈА У ЦРКВИ СВЕТЕ ПЕТКЕ
ЛИТУРГИЈА У ЦРКВИ СВЕТЕ ПЕТКЕ
На празник Преподобне мати Параскеве – Свете Петке, 27.
октобра, председник Скупштине Града Ниша Бобан Џунић
присуствовао је великом освећењу храма и Светој архијерејској
литургији у цркви Свете Петке коју је служио Његово
преосвештенство епископ нишки Г.Г.Арсеније.

САСТАНАК
СА
ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА

ШЕФОВИМА

Данас је председник Скупштине Града Бобан Џунић одржао редован
састанак са шефовима одборничких група. Разматран је предлог
дневног реда 5. седнице Скупштине Града, која је заказана за
среду, 14. октобар 2020. године.

ИНИЦИЈАТИВА

ОБНАВЉАЊA

ПРОЈЕКТА

Поводом иницијативе Јасмине Бараћ Петровић, прве особе са
инвалидитетом која је одборник у Скупштини Града Ниша, о
приступачности органима Управе и скупштинској сали, за ТВ ЗОНА
Плус говорио је председник Скупштине Града Ниша Бобан Џунић.
Председник је истакао да је руководство Града веома посвећено
решавању проблема особа са инвалидитетом. Пројекат уградње
лифта у згради где се одржавају заседања Скупштине биће
обновљен и очекује се финансијска
подршка Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Уградњом лифта
Скупштина ће постати доступна не само особама са
инвалидитетом, већ и старијим особама и мајкама са малом децом
које користе колица.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ БОБАН
ЏУНИЋ ПРИСУСТВОВАО ИЗЛОЖБИ У
ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ
5.10.2020.
На позив директорке Историјског архива у Нишу Снежане Радовић,
председник Скупштине Града Бобан Џунић, присуствовао је
отварању ексклузивне изложбе посвећене првом почасном
грађанину нишком – краљу Милану. Овим поводом, председник
Џунић разговарао је са представницима Удружења за културу,
уметност и међународну сарадњу Адлигат, које је власник и
коаутор ове изузетне изложбе.

САСТАНАК
СА
ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА

ШЕФОВИМА

Данас је у Скупштини Града, а уочи одржавања 4. седнице
Скупштине града, одржан састанак шефова одборничких група.
Разматран је предлог дневног реда скупштинског заседања, које
ће се овога пута одржати у сали Скупштине Града, уз поштовање
свих препоручених епидемиолошких мера.

