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
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Обавештење за дезинсекцију
кухиње Младост
Обавештење да ће се 20.11..2020. године од 13 h године обавити
шести третман дезинсекције централне кухиње” Младост” у 2020.
години

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГОСТ БЕЛАМИ ЈУТРА
10.11.2020.

ГРАДА

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
–парламент који је уз донацију Владе Швајцарске

Е
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

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.

Обавештење да ће се 19.10. до
24.10.2020. год . до吠〲搊㔴до吾吾吾吾吾

третман дезинсекције пословних просторија града Ниша

Обавештење
да
ће
се
23.10.2020. год. обавити V
третман
дезинсекције
централне кухиње Младост

