Јавна расправа о медијским
садржајима РТС-а
У Скупштини Града одржана је јавна расправа на тему медијских садржаја
РТС-а, уз учешће директора ове медијске куће Драгана Бујошевића И
уредника програма.
Расправи је присуствовао И градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић.
“Од медијских јавних сервиса тражи да уважава захтеве јавности и за своје
деловање одговара управо тој јавности, са општим циљем који се састоји у
остваривању људских права и слобода, размени идеја и мишљења, неговању
вредности демократског друштва, као И толеранције и разумевања.
Очување и изражавање културног идентитета српског народа и националних
мањина, такође је прецизирано законским решењима, а обавезно је и да се
националним мањинама обезбеди да могу да прате одређене програмске
целине и на свом матерњем језику и писму.
Формиране дугогодисње навике код просецног гледаоца на основу вецине
истразивања говоре да се у погледу информативних емисија највише гледају
програми јавних медијских сервиса”,рекао је градоначелник Ниша И истакао
да смо нажалост у последње време сведоци пласирања непримерених
медијских садржаја у етар од стране приватних телевизија ,где се по сваку
цену емитовањем неквалитетних И понекад вулгарних садржаја подиже
гледаност,тако да је утолико И важност ове расправе већа ,јер директно
грађани могу да се укључе у креирање одређених медијских садржаја који се
емитују на програмима јавног сервиса ,што наравно није случај када су у
питању приватни медији.

Нови колектор у близини насеља
Виногради
Завршетак колектора у насељу Виногради створиће услове за регуларан
одвод отпадних вода, изјавио је градоначелник Ниша проф.др Зоран
Перишић, приликом обиласка почетка радова на тој деоници колектора.

Вредност радова је четири милиона динара, што са пођеднаким износом
финансирају Министарство привреде и град Ниш, а рок за завршетак радова
је 90 дана.
“Овај колектор је логички завршетак нечега што је нелогично урађено,јер је у
насељу Виногради направљен колектор који се не излива нигде,па се све
отпадне воде изливају на пут.Тако није смело да се уради ,јер је претила
опасност од заразе,али захваљујући једном од заједничких пројеката који
реализујемо са Министарством привреде решавамо овај проблем изградњом
колектора у правцу према “Циганском кључу” где се у будућности очекује
изградња постројења за пречишћавање отпадних вода”,рекао је
градоначелник приликом обиласка.

