КОНСТИТУИСАН
ОДБОР
ЗА
МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА
3.9.2020. године
У Скупштини Града Ниша, 3. септембра 2020. године, одржана је
конститутивна седница Одбора за мандатно-имунитетска питања.
Председник овог скупштинског радног тела је мр Раде Рајковић,
а његови чланови су Горан Милосављевић, Мима Живковић, Иван
Крстић, Зоран Јанковић, Душан Тодоровић и Урош Вукановић.
Осим упознавања са Правилником о раду, Одбор је усвојио
предлог одлуке о
потврђивању мандата новоизабраним
одборницима Скупштине Града Ниша и доставио Скупштини Града на
одлучивање.

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.

Захтев
за
промену
цене
топлотне енергије, од дана
18.05.2020. године
Захтев за промену цене топлотне енергије са образложењем, број
03-1750/2 од 07.05.2020. године, Одлуку Надзорног одбора ЈКП
“Градска Топлана” Ниш, 1750/1 од 07.05.2020. године, са
прилозима И Мишљење саветодавног тела, број 1749/1 од
07.05.2020. године.
http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Zahtev-za-promenu-cenetoplotne-energije.pdf

Обавештење
о
терминима
тренинга
за
организације
цивилног друштва у оквиру
пројекта:
“Платформа
за
одговорно управљање јавним
финансијама”
Обавештење о терминима тренинга за организације цивилног
друштва у оквиру пројекта: “Платформа за одговорно управљање
јавним финансијама”

Текст Обавештења
Пријавни лист
Финални План Одржавања
Материјали

Листа вредновања и рангирања
програма ОСИ 2020.
Листа вредновања и рангирања програма ОСИ 2020.
Бодовна листа 2020.

Одлука Надзорног одбора ЈКП
“Градска топлана“ Ниш број
6108/6 од 29.11.2019. год. са
oбразложењем
Одлука Надзорног одбора ЈКП “Градска топлана“ Ниш број 6108/6
од 29.11.2019. год. са oбразложењем

МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ СРПСКЕ У
СРБИЈИ
У оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“ у холу Градске
куће, у суботу 07.09. 2019. године, са почетком у 18:00
часова,
биће одржано књижевно вече писаца из Републике
Српске. Публици ће се представити писци Стеван Р. Стевић и
Јово Николић, водитељ Душко М. Петровић.
Представа Народног позоришта Републике Српске „Кокошка“,
аутора Николаја Велимировича Кољаде, у режији Предрага Штрпца,
биће одиграна у Народном позоришту у Нишу, у суботу
07.09.2019. године, са почетком у 20:00 часова.
Улаз је слободан.

Представљање
Извештаја
Европске комисије
ЕУ инфо кутак у Нишу и Делегација Европске уније у Србији
организовали су представљање Извештаја Европске комисије о
Србији за 2019. годину.

У име Града Ниша присутнима се обратила помоћница
градоначелника Марина Костић,која је поздравила госте и
истакла важност приближавања Србије европским стандардима и
вредностима и да Град Ниш на путу интеграција жели да пружи
свој пуни допринос.

Кључне налазе Извештаја у Нишу представила је шефица сектора
за европске интеграције у Делегацији ЕУ у Србији Радица
Нурсдорфер. У фокусу презентације били су економски аспекти у
оквиру процеса европских интеграција Србије.

Уводничари пред дискусију били су
Иван Павловић, из Канцеларије за локални економски развој и
пројекте Града Ниша и проф.др Бобан Стојановић, професор на
Економском факултету у Нишу и председник Друштва економиста
Ниша

Присутни су имали могућност да постављају питања и активно
учествују у дискусији
комисије о Србији.

о

овогодишњем

Најважнији закључци извештаја могу се
Делегације ЕУ у Србији.

Извештају

Европске

прочитати на сајту

Драган
Бошковић
лауреат
награде “Бранко Миљковић”

Награда за најбољу књигу песама у 2018. години “Бранко
Миљковић” коју додељује Град Ниш уручена је вечерас за збирку
песама” Аве Мариа! “песнику Драгану Бошковићу.

Награду је аутору уручила већница ресорно задужена за културу
Јелена Митровски.

У образложењу жирија наводи се да су имали “сложен задатак да
се определе за најбољу књигу песничке продукције претходне
године” јер је на конкурс стигло више од 150 песничких књига.

Поема Драгана Бошковића својим инвентивношћу и луцидношћу
отвара нове просторе српске поезије. Као достојан наставак
предходне књиге Тхе Цласх, она представља својеврсан амалгам
наученог, прочитаног и доживљеног који се прожимају на свим
нивоима текста – кажу из Нишког културног центра.

Драган Бошковић је песник и редовни професор савремене српске
књижевности на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу.
Објавио је седам научних монографија, а поезију објављује од
1995. године у часописима и зборницима.

Учесник је многих фестивала поезије, песничких манифестација,
а његове објављене књиге су: Одисеј, Вртоглавица, лаж и
Вавилон од картона, У једном телу, Исаија, Отац, The Clash,
Аве Мариа, Богуроџица.

Поезија му је превођена у часописима на украјински, пољском,
чешком,словеначком, шпанском и јапанском језику.

Добитник је песничких награда Матичев шал (1999), Бранкова
награда (1999) и Бранко Чопић (2005).

Државна
церемонија
обележавања битке на Чегру
Обележавање градске славе започело је јутрос службом у
обновљеној цркви светих бесребреника Козме и Дамјана у војној
болници ,а затим и поменом испред спомен капеле Ћеле Кула који
су служили свештеници нишке епархије предвођени владиком
Арсенијем.

Државна церемонија обележавања славне битке из 1809 године

одржана је на платоу код споменика на Чегру.
После молитве и помена чегарским јунацима,положени су венци
бројних делегација.

У име Града Ниша венце су положили заменик градоначелника
проф.др Милош Банђур,председник СГ мр Раде Рајковић и
помоћница градоначелника Марина Костић.

Церемонији је присуствовао државни секретар у Министарству
рада ,борачких и социјалних питања Зоран Антић.

И поред лошијих временских прилика ученици основне школе
“Чегар” извели су пригодан кутурно-уметнички програм.

