8. седница ГВ – 01.10.2020.
Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш
одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу
ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара

7. седница ГВ – 01.10.2020.
1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о
оснивању Центра за дневни боравак деце, омладине и
одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш
2. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права
јавне својине Града Ниша у јавну својину Републике
Србије, непосредном погодбом и без накнаде, ради
реализације инвестиционог пројекта изградње постројења
за производњу лед расвете у аутомобилској индустрији –
Привредног друштва „Xingyu Automotive Lighting Systems“

Обавештење да ће се у периоду
од 05 до 09.10.2020. године
обавити
четврти
третман
дезинсекције
у
објектима

школа
и
четврти
третман
крпеља у двориштима школа у
2020. години
Обавештење да ће се у периоду од 05 до 09.10.2020. године
обавити четврти третман дезинсекције у објектима школа и
четврти третман крпеља у двориштима школа у 2020. години

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.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
БОБАН ЏУНИЋ ПОСЕТИО ПРАВНИ

ФАКУЛТЕТ У НИШУ
На иницијативу председника Скупштине града Ниша Бобана Џунића,
одржан је састанак са деканом Правног факултета у Нишу др
Гораном Обрадовићем. Тема састанка била је оквир будуће
сарадње Скупштине Града и Правног факултета, чији ће ефекти
бити значајни за обе институције.
Како је председник Џунић нагласио,

Скупштина Града тежи

модернизовању и иновирању рада парламента, те би ова сарадња
могла допринети овом процесу. Неке од предложених идеја су:
одржавање студентске праксе и заседања студентског парламента
у Скупштини града, присуствовање скупштинским заседањима,
симулације скупштинских седница где би студенти били у
председавајућој улози, организовање надметања у беседништву са
темама од локалног значаја.
Студенти овог факултета, неспорно су извор и добра база
кадрова која ће чинити окосницу свих сегмената рада локалне
самоуправе у будућности, као
и развоја нашег града.
Скупштина града је спремна да буде партнер у том процесу.

