Јавни позив за презентацију

Градска управа Града Ниша ,Секретаријат за планирање и
изградњу позива све заинтересоване на презентацију
урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко -архитектонског
обликовања површине јавне намене у широј зони у Пастеровој
улици у Нишу.
Дана 13.09. У петак у сали Скупштине Града Ниша у улици Николе
Пашића 24 са почетком у 11 сати,одржаће се презентација
урбанистичких и идејно архитектонских решења овог пројекта.

Донација
ЈКП
Медиана
за
најугроженије нишке породице

У Центру за социјални рад у Нишу данас су директори ове
установе и предузећа Зоран Јовић и Драгослав Павловић у
присуству градске већнице Тијане Ђорђевић Илић потписали
Уговор о донацији ,на основу којег ће Јкп Медиана донирати
овој установи огревно дрво за најугроженије породице.
Ради се о донацији која обухвата укупно 30 најугроженијих
породица у Нишу,на основу списка Центра за социјални рад.
Овим породицама Јкп Медиана обезбедиће по хиљаду килограма

огревног дрвета које ће такође бити и бесплатно транспортовано
до локација на којима живе ове породице.
Потписивањем уговора уз посредовање Града Ниша биће олакшана
ситуација ,када је у питању огрев ,најугроженијим породицама
које се налазе на евиденцији Центра за социјални рад.

Меморандум о сарадњи ЈКП
„Медијана“
и
Народног
универзитета у Нишу

У холу Градске куће, потписан је Меморандум о сарадњи између
ЈКП „Медијана“ и Народног универзитета у Нишу, двеју успешних
институција, чији је оснивач Град Ниш.
Предмет споразума је међусобна сарадња потписника у области
размене искустава, информација, као и заједничког учествовања
у пројектима у интересу обе стране споразума.
Потписници су се споразумели да ће по принципу реципроцитета:
Благовремено учинити јавним и међусобно доступним информације
о својим плановима, програмима, пројектима и активностима у
области стручног оспособљавања
Организовати обуке стручног оспособљавања за запослене у ЈКП
Медијана
из различитих области рада, а према исказаним
потребама и могућностима;

Сарађивати у планирању, креирању и спровођењу пројеката од
обостраног интереса за потписнице споразума.

ДЕЛЕГАЦИЈА НИША НА ФОРУМУ
ПАМЕТНИХ ГРАДОВА У КИНИ
Делегација Града Ниша коју су чинили помоћник Градоначелника
Милош Милошевић, директор ЈКП Медиана Драгослав Павловић и
директор ЈКП Паркинг сервис Дејан Димитријевић боравила је, на
позив и у организацији компаније Хуавеи, на традиционалном
Форуму паметних градова у Шенжену у Кини.
На Форуму су представљена достигнућа која су у овој области
остварена у већем броју градова у свету, и која ће, у сарадњи
са Компанијом Хуавеи, бити имплементирана и у Нишу.
Асоцијација паметних градова, тренутно окупља око 700
метропола, међу којима су и Пекинг, Сингапур, Барселона, Дубаи
и многи други. Циљ је стварање паметних дигиталних сервиса за
грађане који ће омогућити безбедније и паметније друштво и
амбијент.
Интеграција ових технологија ће помоћи градским управама да
изграде сигурно, интелигентно и ефикасно социјално и економско
окружење.
У склопу Форума, чланови нишке делегације имали су низ
састанака са представницима менаџмента Хуавеија, а уприличен
је и обилазак Централе Корпорације, као и командних центара из
којих се руководи комплетним системом паметних и безбедносних
сервиса града Шенжена који је водећи у свету по примених
високотехнолошких иновација у организацији функционисања
града.

Да подсетимо, Ниш је током недавног боравка државне делегације
Србије у Пекингу изабран за реализацију пилот пројекта у
имплементацији паметних технологија у нашој земљи. На тај
начин, Ниш ће постати први паметан град у Србији, а на
састанцима са кинеским партнерима анализирала се могућност за
увођење смарт технологија у области саобраћаја, комуналних
система и безбедности у Нишу.
Договорено је да врло брзо у Ниш стигне и делегација ове
кинеске корпорације са којом ће се дефинисати детаљи и
динамика реализације пројекта, који наш град спроводи у
сарадњи са Министарством телекомуникација Србије.

Потписан
меморандум
о
унапређењу
енергетске
ефикасности топлане
Помоћник директора Америчке агенције за међународни развој,
USAID Брок Бирман потписао је Меморандум о разумевању са
градоначелницима Ниша, Чачка и Панчева, чиме је отпочео нови
пројекат који има за циљ унапређење ефикасности градских
топлана у овим градовима. Меморандум су потписали
градоначелник Ниша Дарко Булатовић, градоначелник Панчева Саша
Павлов и заменица градоначелника Чачка Милица Дачић. Пројекат
за енергетску ефикасност у Србији трајаће две године, а његова
вредност је 2,1 милион долара.
Циљ је смањење потрошње енергената кроз побољшану ефикасност
грејања на локалном нивоу.
„Унапређење ефикаснотси топлана у Србији од кључне је важности
како би грађани Србије стално имали приступ поузданом и

приуштивом грејању“, рекао је Бирман. „
„Оквирни споразум који су потписали Влада Републике Србије и
Влада САД-еа је омогућио да данас потпишемо и овај меморандум.
Драго нам је да је УСАИД од више градова у Србији одлучио да
подржи у овоме и наш град. Верујемо да ће ово омогућити даље
кораке у унапређењу енергетске ефикасности и да ћемо као град
дати пуни допринос томе. Средства и све оно што ће следити у
другој фази верујем да ће бити искоришћено на прави начин за
унапређење енергетске ефиксаности која ће за последицу имати и
задовољство грађана али и уштеде које ће обезбедити сам
сисмет“, рекао је градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
Градоначелник Панчева Саша Павлов је истако да је енергетска
ефикасност и коришћење алтернативних извора енергије стратешко
опредељење града Панчева, а у прилог томе су и средства која
је Панчево привукло.
Милица Дачић, заменик градоначелника Чачка се, такође
захвалила на томе што их је USAID изабрао за овај пројекат.
„Покушавамо да кроз овакве пројекте пробудимо и еколошку свест
наших суграђана и надамо се да ћемо добити могућност да будемо
и у другог фази овог USAID-овог пројекта“, нагласила је Дачић.
Након потписивања Меморандума гости су обишли постројења
Гардске Топлане у Нишу.

ОБЕЗБЕЂЕН НОВАЦ ЗА ИЗГРАДЊУ

ВРТИЋА У НОВОМ СЕЛУ
У Београду су данас свечано потписани уговори о додели
бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе
политике за ову годину које је расписало Министарство без
портфеља.
Град Ниш је по овом пројекту, добио средства за помоћ у
изградњи вртића у насељу 9.мај у вредности од нешто више од 27
милиона динара, а уговор са министарком Славицом Ђукић
Дејановић потписо је Градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
Укупна вредност вртића, у коме ће бити места за малишане из
Новог села, али и суседних Чокота, Лалинца, Мрамора, Крушца и
других насеља, је око 52 милиона динара, а учешће Града у
реализацији пројекта 24 милиона.
”Изградња објекта почеће у најкраћем могућем року, а његовим
завршетком биће обезбеђено још најмање 100 места, што ће бити
од огромног значаја за овај део нашег града у коме живи много
деце, али већ деценијама нема ниједног вртића, и сада коначно
можемо рећи да се и на тај проблем ставља тачка”, поручио је
Градоначелник Булатовић

60 година Завода за урбанизам
У официрском дому данас је обележен вредан јубилеј.ЈП Завод
за урбанизам из Ниша обележио је укупно 60 година постојања и
рада.
Ова реномирана установа своје почетке бележи пре равно 60
година у тадашњем Нишу који је по просторном уређењу следио
неке знатно развијеније градове тога доба.

Са развојем града ,развијао се и завод чији су просторни
планови и архитектонски домети више пута награђивани током
богате историје.Стручњаци из Ниша учествовали су у изради
архитектонских решења и просторних урбанистичких планова у
многим градовима чиром некадашње Југославије.
На свечаности у Официрском дому међу бројним званицама био је
и градоначелник Ниша Дарко Булатовић
који је запосленима
честитао јубилеј и истакао да је права реткост данас пронаћи
инситуцију која траје шест деценија и функционише са једнаком
стручношћу и знањем свих ових година.
Градоначелник је нагласио и значај овог завода чији су
стручњаци кроз неколико деценија свога рада просторно и
урбанистички поставили темеље модерног града.

ИСПУЊЕНО ОБЕЋАЊЕ ВЕЛЕПОЉЕ
ДОБИЈА УРЕДНО ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
Градоначелник Дарко Булатовић обишао је Велепоље како би се
уверио да ли се обећани радови на стварању услова за уредно
снабдевање овог и суседних села одвијају по плану.
Наиме, стари водосистем који је грађен седамдесетих година
средствима самих мештана је дотрајао и током летњих месеци
често се дешавало да Велепоље, Палиграце, па и Кравље и Горња
Трнава данима остану без воде.
”У наредних месец дана тај
инсистирају већ 20 година,
добиће водомере, каптаже и
функцији, а о примарној и
Наиссус, тако да ће људи у

проблем, на чијем решавању мештани
биће коначно решен. Сва домаћинства
резервоари се чисте и биће поново у
секундарној мрежи ће бринути ЈКП
овом селу моћи да одахну и да буду

сигурни да ће увек имати најквалитетнију воду у својим
домовима”, рекао је Градоначелник.
Он је додао да ће у наредних неколико дана бити замењене и све
неисправне уличне сијалице, а где недостају биће постављене и
нове јер, како је рекао, услови за живот у селу морају бити у
највећој могућој мери изједначени онима у граду и, у разговору
са мештанима, поручио да ће се овог пролећа и лета интензивно
радити и на сређивању саобраћајница и атарских путева, али и
на увођењу Велепоља у градски систем одвоза смећа.

РЕШАВАЊЕ
ВОДОСНАБДЕВАЊА
МОРАВСКИХ СЕЛА
Екипе ЈКП“Наиссус“ су, са првим лепим данима, изашле на терен,
и, пре отварања грађевинске сезоне, оператива је отпочела
послове зацртане планом пословања за 2019-ту годину.
Поред села Миљковац, екипе нишког водовода обавља санацију
Моравског система изворишта “Пештер“. Цевовод пречника 200 мм
поставља се у дужини од 1800 метара. Просечна издашност
изворишта је 20 литара, а максимална 40 литара у секунди.
Санирањем постојећег цевовода и укључивањем у систем
изворишта“Пештер“, које је јесенас комплетно реконструисано
растеретиће се и пумпна станица “Наис“.
– Извориште “Пештер” после 15 година ставља се у функцију и
заједно са њим формирамо у великој мери један, рекао бих,
аутономан водоводни систем који ће покрити 10 села. Чињеница
да се налазимо на месту, где је до сада вода стизала чак из
изворишта“Љуберађа“, удаљеног сто километара, најбоље говори
шта ми добијамо стављањем у функцију овог изворишта”, рекао је
градоначелник Ниша Дарко Булатовић који је обишао радове.

”Сада радимо реконструкцију, неких 1400 метара до
изворишта“Пештер“ и 300 метара до резервоара Миљковац, одакле
ће вода гравитационо ићи и снабдевати села: Миљковац, Паљину,
Горњу Топоницу, Доњу Топоницу, Доњу Трнаву, Суповац, Мезграју,
Трупале и Вртиште, и на тај начин се трајно решава проблем
водоснабдевања моравских села – додао је
градоначелник
Булатовић.
Директор ЈКП Наиссус Игор Вучић је нагласио да се тренутно
ради реконструкција цевовода од каптаже “Пештер“ до
резервоара“Миљковац“.
”У питању је полиетиленска цев 200 мм, у дужини од неких 1800
метара. Вредност радова износи 6,5 милона динара без пдв-а, а
рок за завршетак је крај априла. Треба истаћи да средства за
ову инвестицију обезбедио ЈКП “Наиссус“ ванредним залагањем
свих ресурса и посебно одговорним економичним пословањем.
Очекујемо да ћемо ове радове завршити у року и оспособити
Моравски водовод да ради у свом пуном капацитету. Да појасним,
укупне потребе десетак моравских села су око 30 литара у
секунди, а само са изворишта“Пештер“ ћемо добијати најмање 20
литара у секунди, што ће обезбедити довољан капацитет за
сигурно и редовно водоснабдевање” – закључио је директор
ЈКП“Наиссус“ Игор Вучић.
Градска општина Црвени крст има 25 села код којих је приоритет
комунална инфраструктура, истакао је председник општине Црвени
крст, проф. Др Мирослав Милутиновић и додао:
– Овде се приступило решавању проблема водоснабдевања и
конкретно се решава 10 села. Сигуран сам да убудуће неће бити
притужби на редовно снабдевање водом. Овај водовод је до сада
био неупотребљив, и захваљујући “Наиссус“, сигуран сам да ће
ових 10 села увек имати питку воду.
Како кажу у Наиссус-у, овим пројектом омогућује се стабилно и
редовно снабдевање свих корисника на простору моравских села,
а уједно се и смањују трошкови дистрибуције воде из удаљених

изворишта, као и трошкови струје на пумпној станици“Наис“.

ПОТПИСАН ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ
УГОВОР ЗА ЈАВНА И ЈАВНА
КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА
У градској кући у Нишу данас је свечано потписан Посебни
колективни уговор за Јавна и Јавна комунална предузећа чији је
оснивач
Град Ниш.
Најважнији документ којим се дефинишу односи послодавца, у
овом
случају Града, и запослених у јавним и Јавно комуналним
предузећима у
Нишу потписали су, у име Града, Градоначелник Дарко Булатовић
и
представници две репрезентативне синдикалне организације у
овом сектору
у Нишу. Испред Синдиката запослених у комунално-стамбеној
делатности
Града Ниша потпис на Уговор ставио је председник Градског
одбора овог
синдиката Гроздан Митић, а испред синдиката ”Независност”, то
је учинио
Оливер Цветковић главни повереник Гранског синдиката
саобраћајних и
комуналних делатности.
Како је истакнуто, данашњи чин само је окончање процеса
преговарања који је трајао готово годину и по дана, и који би,
нагласили су
представници синдиката, као последицу требало да донесе боље

услове
рада и да гарантује додатна права запосленима у овој
делатности.
Градоначелник Булатовић је истакао да нема сумње да су послови
који
се односе на водоснабдевање, грејање, одржавање јавне хигијене
и јавних
површина и остали – послови од општег интереса, на добробит
Града и свих
наших суграђана.
”Зато користим прилику да се свим запосленима у комуналном
сектору, а којих има око 3.000, захвалим на заиста великом
труду, раду и
залагању да наш град и живот у њему учине пристојним и
пријатним свим
нашим суграђанима”, рекао је Булатовић и подвукао да је овај
колективни
уговор резултат напорних преговора између представника Града и
репрезентативних синдиката којима се захваљује на показаној
озбиљности
и спремности на компромисе.
”Заједнички циљ и намера свих нас била је да побољшамо и
унапредимо статус и права запослених у јавно-комуналним
сектору. Наша
намера је била да, у домену својих могућности, обезбедимо и
додатне
повољности и права која ће једнако и равноправно уживати сви
запослени
који су њима обухваћени”, рекао је Градоначелник Ниша.

