КОНСТИТУИСАН
ОДБОР
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА

ЗА

Прва седница Одбора за административна питања одржана је у
петак, 28. августа 2020. године, у Скупштини Града Ниша. На
челу Одбора за административна питања је Никола Илић, а
чланови Одбора су Миљана Костић, Марко Љубеновић, Ивана
Цветковић, Вук Поповић, Дарко Николић и Милена Костадиновић.
Председник Скупштине Града Ниша Бобан Џунић присуствовао је
уводном делу седнице Одбора и том приликом пожелео добру
сарадњу и успешан рад овог скупштинског тела. Председник Бобан
Џунић нагласио је да ће чланови Одбора у свом раду имати сву
потребну стручну помоћ скупштинске службе и њега лично.
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1. седница ГВ – 28.8.2020.
1. Решење о задужењима Заменице градоначелнице и чланова
Градског већа Града Ниша за одређена подручја из
надлежности Града

НА
ПОЧЕТКУ
МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Председник Скупштине града Ниша Бобан Џунић гостовао је јуче
на Нишкој телевизији, у емисији Добар дан и том приликом
истакао да функцију председника Скупштине града Ниша сматра
веома одговорном и важном.

Председавати Скупштином града значи обезбедити потпуну
законитост у раду свих њених сегмената, обезбедити
конструктивну сарадњу са одборницима свих одборничких група,
усвајати круцијалне одлуке у вези са несметаним и још бољим
функционисањем града. Како је председник нагласио, то се може
постићи синергијом са извршним делом власти, уз руковођење
интересима свих грађана Ниша.
Такође, у извршењу задатака који предстоје, значајну улогу ће
имати и скупштинска тела
– одбори, комисије и савети.
Председник Бобан Џунић, свестан указаног поверења грађана на
изборима, исказао је отвореност за иницијативе не само
одборника у новом сазиву, који ће у том процесу имати стручну
помоћ скупштинске службе и њега лично, већ и свих грађана,
невладиног сектора и других установа и институција у граду.
Неспорна је чињеница да се ефективност у раду читаве градске
администрације треба подићи на виши ниво, на задовољство
грађана, као и будућих инвеститора који ће, уз подршку
председника Александра Вучића и
Владе Републике Србије,
реализовати своје инвестиције у нашем граду.

Обавештење да ће се од 01.09.
до 04.09.2020. год. обавити
III третман дезинсекције у

објектима
крпеља
у
Пчелица
Обавештење

да ће се

и
дезинсекција
двориштима
ПУ
од 01.09. до 04.09.2020. год. обавити

III третман дезинсекције у објектима и дезинсекција крпеља у
двориштима ПУ Пчелица

ИЗАБРАНА ДРАГАНА СОТИРОВСКИ
Одборници Скупштине града Ниша, изабрали су Драгану Сотировски
за нову градоначелницу Ниша. На њен предлог, за заменика
градоначелнице изабрана је Душица Давидовић, као и 9 чланова
Градског већа.
У његовом саставу ће бити: Слободан Ранђеловић, Соња
Милојковић, Адриана Анастасов, Ненад Станковића, Марија
Ранђеловић, Предраг Стојановић, Владислав Маријановић,
Мирослав Ђокић и Бранислав Качар.
Одборници градског парламента усвојили су и предлог да се за
заменика председника Скупштине града изабере Игор Новаковић.

Обавештење да ће се од 21.08.

до 22.08.2020. гoд. обавити
VI третман сузбијање одраслих
форми комараца на територији
града Ниша
http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Обавештење-да-ће-се-од21.08.-до-22.08.2020.-гoд.-обавити-VI-третман-сузбијањеодраслих-форми-комараца-на-територији-града-Ниша.pdf

Гостовање
председника
Скупштине, Бобана Џунића у
емисији „Између редова“
Гостовање можете погледати овде:

Između redovaKako će funkcionisati parlament grada Niša?Gost:
Boban Džunić, predsednik Skupštine grada NišaKo će biti
predsednik GO Mediana?Gost: Vladmila Bojanić, predsednica SO
Mediana
Publicerat av Dušica Dejić Fredag 21 augusti 2020

Обавештење
да
ће
се
19.08.2020.
год.
обавити
сузбијање ларви комарац на
територији локалне самоуправе
град Ниш-нишавски округ
Обавештење да ће се 19.08.2020. год. обавити сузбијање ларви
комарац на територији локалне самоуправе град Ниш-нишавски
округ

Обавештење
да
ће
се
21.08.2020. год. обавити IV
третман
дезинсекције
централне кухиње Младост
Обавештење да ће се 21.08.2020. год. обавити IV третман
дезинсекције централне кухиње Младост

