ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ПОСЕТИО
ГРАД НИШ
Руководство Града Ниша разговарало је данас за заштитником грађана
Зораном Пашалићем о стању људских права и начинима за унапређење
остваривања права грађана на територији Града Ниша. Према речима
заменика градопначелника проф.др Милоша Банђура Град Ниш разликује се
од других градова у Србији по томе што градоначелник са својим
сарадницима сваког понедељка разговара са грађанима Ниша о проблемима
које имају, како са ЈКП и ЈП, тако и о њиховим личним проблемима који су
често егзистенцијалне природе. До сада је, према речима заменика Банђура
градоначелник разговарао са више од 1000 Нишлија и Нишлијки и многи
проблеми које су му они изложили су решени. Зоран Пашалић, заштитник
грађана Републике Србије захвалио се рукповодству града на досадашњој
сарадњи и стакао да Ниш у многим областима предњачи у односу на друге
градове у Србији, па и у односу на главни град. Он је истакао Ниш предњачи
у решавању социјалних питања која се тичу ОСИ, односу према старијима,
инклузији мањинских група, а да су проблеми на које се грађани најчешће
жале имовинске природе и спорост администрације у решавању многих
питања. Локална заштитница грађана Сања Стојанчић истакла је да се
грађани жале на проблем обједињене наплате, ЈКП Наисус и јавне
извршитеље. Према њеним речима од почетка године у Нишу је било укупно
620 предмета.

Oтворен 3.Форум напредних
технологиja
У Нишу je данас отворен 3.Форум напредних технологиja.
У присуству Расима Љајића потпредседника Владе и министра спољне и
унутрашње трговине ителекомуникација, скуп je отворио градоначелник

Ниша.
Овај пројекат је покренут како би се добила јасна слика о развојним и
инвестиционим капацитетима, могућностима и потенцијалима Града Ниша и
степену развијености сектора напредних технологија, како у локалној
заједници тако и на националном и регионалном нивоу и како би се
поспешила комуникација и сарадња истраживачко-развојних и образовних
институција са производним сектором.
Циљ ове конференције је позиционирање Града Ниша као центра напредних
технологија на бази постојећих институционалних и производних ресурса,
њихово јачање и успостављање традиционалног скупа који ће окупљати
сваке године стручњаке , размену искустава у овој области.

