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
доприносе општем напретку и угледу нашег Града, као и да је
непристрасно и објективно донела одлуку да добитници Награде
„11. јануар“ за 2020 годину буду:
у конкуренцији колектива:
–

ДОМ ЗДРАВЉА

–

„ЛУТАЈУЋА СРЦА“, музичка група

У

конкуренцији појединаца:

– мр НОВИЦА С. РАНЂЕЛОВИЋ, економски историчар и публициста,
научни радник
– МИЛОЈЕ БРАНКОВИЋ, директор ЕКОТРЕЈДБГ у Нишу и почасни

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.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
НАГРАДИ
”11.
ЈАНУАР”
ЕМИСИЈИ БЕЛАМИ ПОПОДНЕ

О
У

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

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености
обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.
Председник

Боан Џунић

линк ка позиву

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
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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

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.

