Градоначелник обишао
помоћ и Топлану

Хитну

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је дежурне службе
нишке Хитне помоћи и јкп Градска топлана.Хитна помоћ реаговала
је у селу Кравље које је завејано сметовима ,алу уз помоћ
ватрогасаца екипа је стигла на одредиште.
Све екипе реаговале су на ауто путу према Лесковцу где се
догодила тешка саобраћајна несрећа,када се преврнуо аутобус из
Македоније. За сада нема позива када су у питању повреде услед
падова на снегу ,а све екипе су у приправности и спремне за
правовремену реакцију.
У јкп Градска топлана стање је на задовољавајућем нивоу.ЈКП
Градска топлана ради нормално и даљинско грејање се одвија
стабилно,а није забележен ни повећан број позива кол центру .У
току дана само је 13 суграђана звало топлану ,а овај број у
новембру месецу мањи је за хиљаду у идносу на исти период
прошле гидине.Уколико ноћи буду хладније са температуром испод
минус пет ,топлана ће радити 24 часа

Обилазак радова на санирању
водоводне мреже у Рујнику
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић кренуо је са дежурним
екипама јкп Наисус на терен у близини села Рујник где је због
хаварије на водоводној цеви обустављено водоснабдевање
мештана.Како је рекао градоначелник до хаварије је дошло још
пре месец дана ,али је он о томе јуче обавештен и већ данас је
са екипама водовода кренуо на терен како би се ситуација око

водоснабдевања овог сека нормализовала .До прекида у
водоснабдевању је дошло на месту удаљеном око 100 метара од
каптаже,па ће радници јкп Наисус данас и сутра употребом
расположиве механизације с обзиром на то да се ради о зимским
условима,покушати да у најкраћем року отклоне квар

ГРАДОНАЧЕЛНИК ОБИШАО РАДОВЕ
НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ КОД
ДОМА ЗДРАВЉА
Градоначелник Дарко Булатовић и директор ЈКП Паркинг сервис
Дејан Димитријевић обишли су данас радове на изградњи монтажне
двоетажне гараже на паркиралишту код Дома здравља.
Према речима директора Димитријевића грађевински радови
на новом паркиралишту са око 70 места биће завршени у наредних
десетак дана, а након техничких провера објекта и добијања
употребне дозволе, почеће и коришћење новог паркинг простора
који ће имати обезбеђење, видео надзор и много боље осветљење
од досадашњег паркиралишта.
Градоначелник Булатовић је нагласио да је ово само
почетак новог начина решавања проблема паркинг простора у
граду.
”После овог етажног паркиралишта, градиће се сличан објекат
великог капацитета на више нивоа на Синђелићевом тргу вредан
око 65 милиона динара, а захваљујући и улагању државе од скоро
60 милиона, гради се и нови велики паркинг на простору између
новог и старог Клиничког центра. Завршетком тих објеката,
вредних више од 150 милиона динара, град, односно грађани
добиће више од 200 нових места за паркирање у најфреквентнијим

деловима Ниша”, рекао је Булатовић.
Иначе, вредност нове гараже и паркиралишта код Дома
здравља је око 30 милиона динара, обезбеђених из средстава ЈКП
Паркинг сервис. Цена паркирања биће 40 динара по сату, без
временског ограничења, а у току ноћних сати, односно у време
када Дом здравља не ради, објекат ће бити на располагању и
грађанима из околних зграда за плаћеним зонским картама за
паркирање.

Град Ниш и Универизитет у
Нишу расписали су конкурс “УНИ пракса 2018.”
Град Ниш и Универизитет у Нишу расписали су конкурс за учешће
у програму радне праксе, без накнаде, у јавним предузећима,
градским општинама, Градској управи и службама, установама
културе и спорта. Канцеларија за младе Града Ниша спорводи
четврти пут по реду У-НИ праксу и ове године је предвиђено 44
места за студенте завршних година основних академских студија
и мастер студија.
“У-НИ пракса 2018.” студентима гарантује стицање практичног
стручног искуства у раду, потврду о обављеној пракси коју
издаје Град Ниш и Универзитет у Нишу, могућност добијања
препоруке од стране институције у којој студент обавља праксу
и признавање праксе као додатне активности од стране
образовних институција у виду 3 ЕСПБ бода.
Пракса за студенте без накнаде ће се одржати новембра месеца

2018. године у трајању од месец дана, а рок за пријаву је
понедељак, 29.октобар 2018. године до 11 часова.
Заинтересовани студенти могу конкурисати на више позиција,
које могу наћи у Каталогу позиција.
Текст Конкурса за студнете и пропратна документација је
доступна на сајту Града Ниша www.gu.ni.rs затим Универзитета у
Нишу www.ni.ac.rs и Канцеларије за младе Града
Ниша http://kzm.ni.rs/ . За пријаву на овај конкурс потребно
је припремити пријаву (у електронској и штампаној форми),
потврду о студирању (скенирано и у штампаној форми), копију
прве странице из индекса (скенирану и у штампаној форми) и
доставити на е-маил адресу unipraksa@gmail.comм уз навођење
наслова е-маила ПРИЈАВА за У-НИ праксу 2018, као и у штампаној
форми на адресу: Официрски дом, Орловића Павла 28а, 18 000
Ниш, уз назнаку на коверти ПРИЈАВА за У-НИ праксу.
• Конкурс за студенте 2018
• Каталог позиција 2018
• Пријавни форулар за студенте 2018 (пдф)

ЗАВРШЕТАК ЈУЖНОГ КОЛЕКТОРА У
ОКТОБРУ
Деценијски проблем плављења у реону Зетске улице, Клиничког
центра, Чаира, услед великих падавина, ускоро ће бити решен.
Град Ниш финансирао је, износом од 40 милиона динара, изградњу
Јужног колектора. У току је трећа фаза радова и према речима
градоначелника Ниша Дарка Булатовића, читав посао биће завршен
у октобру месецу. „Након изградње Чаирског колектора, којим
смо успели да готово у потпуности санирамо проблем изливања у
овом делу нашег града, ускоро завршавамо и комплетан Јужни

колектор који ће се повезати са колектором ЕИ и водити отпадне
воде ка будућој Фабрици за пречишћавање отпадних вода.
Полагањем колекторске мреже до висине улице Сестре Баковић
ставићемо тачку на велике проблеме са којима су се сусретали
житељи овог дела Ниша“, изјавио је градоначелник. Иначе,
радове на изградњи треће фазе Јужног колектора изводи фирма
Пословност и у овој етапи радова, биће изграђен 301 метар
колекторске мреже.

РЕШЕН
ПРОБЛЕМ
ИЗЛИВАЊА
ОТПАДНИХ
ВОДА
У
ГОРЊЕМ
КОМРЕНУ ИЗГРАЂЕНА НОВА И
РЕКОНСТРУИСАНА
ПОсТОЈЕћА
КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић са сарадницима обишао је
данас радове на реконструкцији постојеће и изградњи новог дела
канализационе мреже у Горњем Комрену. После проблема са којима
су се мештани Горњег Комрена сусретали, нарочито у току
летњих месеци када је долазило до изливања отпадних вода и
стварања несносног смрада у улицама Браће Митић и Добросава
Ђорђевића, брзом интервенцијом Града и надлежних градских
предузећа овај проблем биће у потпуности решен у наредних пет
дана. „Пре месец и по дана обећали смо мештанима овог, горњег
дела Горњег Комрена да ћемо решити њихов проблем. Из програма
одржавања определили смо 1,5 милиона динара и реконструисали
постојећу и изградили део нове канализационе мреже чиме су се
стекли услови да се 30 домаћинстава, без икаквих трошкова,
прикључи на канализациону мрежу“, изјавио је данас у Горњем

Комрену градоначелник Ниша Дарко Булатовић. Према његовим
речима, урађено је 180 метара канализационе мреже, а извођач
радова било је ЈКП Наисус. Градоначелник је напоменуо да ће се
у наредним годинама радити и четврта фаза Хумског колектора,
од Горњег Комрена до Хума, како би се након окончања свих ових
радова прешло на сређивање улица.

АКЦИЈА НИШАВСКОГ УПРАВНОГ
ОКРУГА „КАРАВАН“ ЗАВРШЕНА
САСТАНКОМ У ГРАДУ НИШУ
На другом састанку у Градској кући у Нишу, републички
инспектори Нишавског управног округа састали су се са
градоначелником, његовим замеником и члановима Градског већа,
помоћницима градоначелника, директорима ЈКП и председницима
градских општина. И овај састанак био је прилика да се укаже
на неке од уочених неправилности у раду предузећа и локалне
самоуправе али и договоре модалитети будуће сарадње ради
отклањања онога што су инспекори оценили као пропуст у раду и
неусаглашеност са законским решењима. Неке од неправилности,
како смо имали прилику да чујемо од градоначелника Ниша Дарка
Булатовића, су у међувремену отклоњене, а остало ће се
решавати у најскорије време. Једна од примедби односи се на
статус двојице градоначелникових помоћника који нису на
сталном раду а по новом Закону о локалној самоуправи морали би
да буду у сталном радном односу у Кабинету градоначелника.
Градоначелник је обећао да ће се његови помоћници о томе убрзо
изјаснити. Што се замерки на Правилник о организацији и
систематизацији радних места у Градској управи тиче, по налогу
Управе инспекције Нишавског управног округа оне су отклоњене
маја ове године, док ће се статус в.д.заменика начелника

Градске управе решити на некој од наредних седница Градског
већа. На данашњем састанку разговарало се и о стању нишких
пијаца, проблемима у области озакоњења, решавању проблема паса
луталица, раду инспекцијских служби града и др. Општи је
закључак да су овакви састанци и расправе важни и
конструктивни како би се брже и лакше решавали проблеми и
ефикасније радило.

ПОЧЕЛО
РЕШАВАЊЕ
ПРОБЛЕМА
ВОДОСНАБДЕВАЊА У СЕЧАНИЦИ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је Сечаницу где је
почело потписивање појединачних уговора мештана и ЈКП Наисус о
прикључењу на градски водоводни систем, чиме је отпочело и
решавање дугогодишњих проблема са водоснабдевањем и
нагомиланим дуговањима према овом јавно комуналном предузећу.
На иницијативу Савета грађана, и уз подршку Градоначелника,
постигнут је договор да ЈКП Наисус преузме надлежност над
сеоским водоводом и бригу о његовом одржавању, постави
водомере у свим домаћинствима која потпишу Уговор и тиме их
уведе у градски систем водоснабдевања.
На тај начин, како је истакао Градоначелник Булатовић,
омогућиће се реконструкција водовода и квалитетно одржавање
мреже, смањиће се губици у систему, а мештани овог села са око
300 домаћинстава, добиће уредно снабдевање водом. Са друге
стране решава се и проблем са неовлаштеним прикључивањем на
водоводну мржу и милионска дуговања настала у периоду док је
читаво село имало само један водомер, а велики део мештана
није плаћао утрошену воду.

Када сва домаћинства склопе уговоре са Наисусом, плаћаће
реални утрошак воде, уз обавезу да стара дуговања измире
солидарно, и то тако што ће дуг од 19 000 динара по
домаћинству, исплатити у 36 месечних рата од по 500 динара,
без додатних камата и трошкова.
Остатак дуга Град преузима на себе, и то тако што ће
инвестирати у реконструкцију водоводне мреже у селу, каже
градоначелник Булатовић уз напомену да је сличан договор већ
постигнут
са мештанима Матејевца, и да ће се и у другим
селима која имају сеоске или мешовите водоводе са бројним
проблемима и великим дуговањима, применити исти принцип, и
омогућити приступање и тих села градском систему за
водоснабдевање.

45 ГОДИНА НИШКЕ ТОПЛАНЕ
Свечаном седницом Надзорног одбора и скромном свечаношћу за
запослене, ЈКП Градска топлана Ниш обележила је јубилеј, 45
година рада и
постојања.
На данашњи дан 1973. године усвојен је Први Програм
топлификације и
донета одлука о Топланама и мрежама топлотне енергије за
подручја града
Ниша и Нишке бање. Доношењем ове Одлуке и оснивањем Градске
топлане,
створени су услови за увођење даљинског система грејања у
граду.
Године када је предузеће основано постојало је преко 100
појединачних и 6
блоковских котларница снаге од 1МW до 6 МW. Данас Градска
топлана Ниш

загрева 1.581.053,36 квадратних метара стамбеног простора и
377.144,07
метара квадратних.пословног простора.
Потрошачи се топлотном енергијом снабдевају из три објекта,
Топлане Криви
вир,
Топлане
Југ,
а
од
недавно
и
Топлана
&quot;Мајаковски&quot;. Укупна снага
топловодних извора данас је 254 МW.
Директор ЈКП Градска топлана Предраг Милачић је истакао да је
ово Јавно
комунално предузеће успешно окончало грејну сезону 2017/2018.
у коју је
ушло као једина топлана у Србији која је пре почетка сезоне
смањила цене
фиксног и варијабилног дела цене топлотне енергије.
Уједно, и наплата је у претходне две године на изузетно
високом нивоу, чак и
изнад стопостотне, што је створило услове да, по први пут,
Градска топлана
очекује да у наредну грејну сезону уђе без дугова према
добављачима и без
кредитних задужења, рекао је Милачић.
Што се унутрашње организације рада и односа са потрошачима
тиче,
директор Милачић наглашава да је у рад Надзорног одбора враћен
институт
празне столице, односно омогућено је да раду највиших управних
структура
учествују и представници потрошача, што је допринело већој
јавности у раду
и донело бројне позитивне резултате, пре свега, веће
разумевање са
корисницима.
Поред тога, у претходној години почео је са радом и Услужни
центар
Градске топлане, рекао је директор Милачић и најавио да ће,
врло брзо,

центар почети да ради и у поподневној смени и суботом.

ПОЧЕЛА РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ
КОД ТЕХНИЧКИХ ФАКУЛТЕТА
Ове недеље почела је реконструкција улице Александра
Медведева. Саобраћајница која спаја Булевар 12. фебруара са
Булеваром Николе Тесле и у којој су средње техничке школе и
чак три факултета, временом је претрпела тешка оштећења,
поправка више није била сврсисходна, тако да је неопходна
комплетна реконструкција.
Градски већник Милош Милошевић који је, са директором
Дирекције за изградњу града Небојшом Ловићем обишао
градилиште, рекао је да је ово важна саобраћајница и да је
реконструкција неопходна, између осталог, и због врло брзог
почеткa изградњe Научно-технолошког парка, што треба да
читавом овом делу града да потпуно другачији, модернији
изглед.
Директор Дирекције за изградњу Небојша Ловић рекао је да је
пројектована вредност 17 милиона динара, a инвестиција се
реализује из Програма периодичног одржавања. Поред коловоза и
земљане подлоге, истовремено ће, у сарадњи са ЈКП Наисус, бити
реконструисана и водоводна мрежа, а азбестне цеви замењене
новим, савременим.
По пројекту, рок за завршетак улице је 30 дана, али ће због
неопходности замене водоводне мреже тај рок бити
највероватније продужен на 45 дана, рекао је директор Ловић.

