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ДОНЕТА ОДЛУКА О ДОБИТНИЦИМА
НАГРАДЕ „11.ЈАНУАР” ЗА 2020.
ГОДИНУ
Данас је у Скупштини Града Ниша одржана

II седница Комисије

за награде Града Ниша на којој је донета
Награде „11. јануар“ за 2020. годину.

одлука о добитницима

Поред председника Скупштине Града, који је по функцији и
председник Комисије за награде, седници Комисије присуствовали
су и чалнови – градоначелница Града Ниша Драгана Сотировски,
представник Универзитета у Нишу проректор проф. др Властимир
Николић, представник Епархије нишке протојереј ставрофор
Бранислав Цинцаревић и представник Војске Србије пуковник др
Слађан Христов.

На Јавни позив који је трајао од 1.12. 2020. године до 15. 12.
2020. године, стигло је 25 предлога – 16 за појединце и 9 за
колективе. Председник Скупштине Града Ниша Бобан Џунић, на
конференцији за медије истакао је да је
Комисија
имала
нимало лак задатак да награди најбоље међу најбољима, оне који
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конзул Мађарске у Србији
– САША СЕФЕРОВИЋ, постхумно, анестетичар Клиничког центра Ниш

Председник Бобан Џунић је у своје лично име и у име свих
чланова Комисије,
честитао добитницима на заслуженом
признању.
Награда се састоји од дипломе, статуете ”Ослободиоцима Града
Ниша” и новчаног износа и биће додељена на свечаној седници

затим решење
којим се Градској топлани дају на коришћење
котларница и трафостаница у ул. Булевар др Зорана Ђинђића у
Нишу и решење о постављењу заменика градског правобраниоца.

САСТАНАК ШЕФОВА ОДБОРНИЧКИХ
ГРУПА

15.12.2020.
Председник Скупштине Града Ниша одржао је састанак са шефовима
одорничких група, уочи одржавања 8. седнице Скупштине Града, која је
заказана за четвртак, 17. децемар, са почетком у 9:00 часова, у сали
Официрског дома.

ЈАВНИ УВИД ПЛАНА КВАЛИТЕТА
ВАЗДУХА ЗА АГЛОМЕРАЦИЈУ НИШ
Јавни увид ће трајати 15 дана, од 08. децембра 2020.године до
22. децембра 2020.године. У току трајања јавног увида
материјал за јавни увид биће изложен на званичној интернет
страници града Ниша (линк).
Јавни увид неће бити могућ у просторијама Секретаријата за
заштиту животне средине због тренутне епидемиолошке ситуације.
Градска управа града Ниша, Секретаријат за заштиту животне
средине, као носилац израде Плана квалитета ваздуха,
организује јавни увид у циљу упознавања јавности са садржајем
Плана и мерама које треба предузети у циљу очувања и побољшања
квалитета ваздуха и избегавања, спречавања и смањења штетних
последица по здравље људи и животну средину.
Заинтересована јавност може доставити примедбе и сугестије на
званични e mail, Zivotna.Sredina@gu.ni.rs до 22. децембра
2020. године.
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ЕМИСИЈИ БЕЛАМИ ПОПОДНЕ
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Председник Скупштине Града Ниша, Бобан Џунић гостовао је
27.новембра у емисији РТВ Белами – “БЕЛАМИ ПОПОДНЕ”. Тема
разговора са новинарком Маријом Милијић била је расписивање
конкурса за награду ”11. ЈАНУАР”, највишег признања Града Ниша
које се додељује за изузетна достигнућа која афирмишу Град у
привредним, друштвеним и другим областима. Председавао

Скупштине Града Ниша Бобан Џунић је по функцији председник
петочлане Комисије која је одржала конститутивну седницу и
усвојила план активности и текст јавног позива за достављање

Ниша поводом смрти Његове
светости патријарха српског
Господина
Иринеја
упутио

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
ГОСТ ОТВОРЕНИХ ВРАТА НА ТВ
БЕЛАМИ
Председник Скупштине Града Ниша Бобан Џунић био је гост
емисије Отворена врата

