Запошљавање
особа
са
инвалидитетом у оквиру јавних
радова
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је са сарадницима
особе са инвалидитетом које су у оквиру пројекта запошљавања
на основу јавних радова, запослене у ЈКП Обједињена наплата.
У питању су 10 особа, које раде послове неопходне службама
Обједињене наплате и то у периоду од 3 месеца.
Уговор са овим радницима је потписан 1. септембра и они ће на
овим позицијама бити закључно са 1. децембром.

“У-НИ пракса 2017.”
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и члан Градског већа за
омладину и спорт Бранислав Качар уручили су данас у Градској
кући потврде о обављеној радној пракси у трајању од месец
дана, августа 2017. године, у јавним предузећима, градским
управама и службама, установама културе и спорта и градским
општинама, без накнаде, студентима завршне године основних
студија и студентима мастер студија високообразовних
институција Универзитета у Нишу.
“У-НИ пракса 2017.” је замишљена као пројекат помоћи младим
људима, да за време, и након свог студирања, месец дана раде у
јавном сектору. Пружа могућност студентима да стекну искуство
у различитим областима. Рад у јавном сектору је одлична
прилика да се професионално развијају и стекну потребне
вештине. Циљ праксе за студенте је стицање практичног стручног

искуства у раду, прибављање Потврде о обављеној пракси коју
издаје Град Ниш и Универзитет у Нишу, могућност добијања
препоруке од стране институције у којој студент обавља праксу
и могућност признавања праксе као додатне активности од стране
образовних институција у виду 3 ЕСПБ бода. Послато је 34
пријаве студената, за 105 места за студенте (односно 59
различитих позиција) у оквиру 20 институција Града Ниша, при
чему је 31 студент започео и завршио праксу августа месеца.
Сви практиканти и ментори су попунили евалуациони упитник
праксе како би се дефинисале смернице за наредну годину.
У-Ни пракса је од стране практиканата који су били распоређени
на неку од позција у институцијама јавног сектора, оцењена
изузетно добро.
Циљ У-НИ праксе за наредни период је да се прошири и на
приватни сектор.

СВЕ СПРЕМНО ЗА ПОЧЕТАК ГРЕЈНЕ
СЕЗОНЕ
Сви радови на реконструкцији топловодне мреже које је Градска
топлана планирала, завршени су на време и све је спремно за
почетак грејне сезоне, изјавио је данас приликом обиласка
градилишта код Ватрогасног дома градоначелник Дарко Булатовић.
После дужег временена санирани су
кварови на
најпроблематичнијем делу топловодне мреже где су губици били
вишеструки, додао је он и нагласио да се током лета радило на
19 градилишта не би ли све било спремно за зиму. Градоначелник
је истакао да је у реконструкцију топловода уложено 80 милиона
динара и да очекује да се у наредних неколико дана
искристалише и будућа цена грејања. Он је најавио јавну

расправу за среду наредне недеље и поручио да верује да ће
цена грејања бити нешто нижа у односу на ону коју су Нишлије
плаћале у прошлој години. „Надамо се да ће грађани финансијски
лакше поднети цену грејања јер ће имати могућност да плаћају,
како по квадратном метру, тако и по утрошку и то просечну
потрошњу увећану за 20 одсто. Све преко тога биће у режиму
Топлане. Углавном је овде реч о енергетски неефикасним
зградама , старим у којима и живе наши суграђани са најтежим
социо-економским статусом“, рекао је градоначелник Булатовић.
Према речима в.д.директора Градске топлане Предрага Милачића
постоје три категорије наших суграђана чија је потрошња
топлотне енергије знатно већа од градског просека и то не
њиховом кривицом јер има цурења на подстаницама или се ради о
енергетски неефикасним зградама, па је потребно да се нађе
начин да се њима помогне и да се заштите од превеликих рачуна.
Он је напоменуо да се разматра могућност да се за потрошњу
већу 120 одсто од градског просека умањују рачуни, али још
увек није донета коначна одлука. Милачић је истакао да ће се
све врло брзо дефинисати и да ће грађани свакако бити
задовољнији. Када је у питању искључење са даљинског грејања,
он је нагласио да је за ову годину завршено са примањем
захтева и да ће сви они који не буду желели да користе услуге
даљинског грејања, у складу са важећом градском одлуком, моћи
да се јаве наредне године.

НОВИ В.Д. ДИРЕКТОРИ У ТОПЛАНИ
И ГОРИЦИ
Члан 52. Закона о јавним предузећима (”Службени гласник РС”,
бр.15/2016) прописује да се вршилац дужности директора може
именовати до именовања директора јавног предузећа по
спроведеном јавном конкурсу на период који не може бити дужи

од једне године.
С обзиром на то да је вршиоцима дужности директора ЈКП Градска
топлана и ЈКП Горица истекао мандат, а да по Закону о јавним
предузећима исто лице не може два пута бити именовано за
вршиоца дужности директора, Одбор за именовање Скупштине града
Ниша, поступајући по закону и по Статуту града Ниша,
предложиће Скупштини Града да донесе одлуку о именовању нових
вршилаца дужности директора у ова два предузећа.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање
директора јавног предузећа из члана 25. овог закона и има сва
права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа.
Градско веће не може да прејудицира ко ће бити постављен за
нове вршиоце дужности директора, с обзиром на то да њихово
именовање није у ингеренцији већа већ скупштинског Одбора за
именовање и Скупштине града Ниша.

Укључите се у истраживање
које спроводи НИС! Важно нам
је ваше мишљење!
Компанија НИС, као друштвено одговорна компанија, већ осам
година спроводи програм подршке локалним заједницама на чијим
територијама компанија послује, а који је сада већ
препознатљив под називом „Заједници заједно“.
У оквиру овог програма компанија је уложила преко 900 милиона
динара и реализовала 864 пројекта.

Ове године компанија НИС спроводи истраживање путем анкете у
циљу сагледавања потреба у локалним заједницама са којима
сарађује, а њени резултати биће основ за будућа улагања НИС-а
на територији Града Ниша.
Заједно можемо створити боље и лепше услове за квалитетнији
живот у локалној заједници и зато вас позивамо да узмете
учешће у овом истраживању и помогнете да што боље сагледамо
потребе ваше заједнице.
Анкети можете приступити путем линка у наставку:
http://zajednicizajedno.nis.eu/anketa

Градоначелник Ниша
топлану Криви вир

обишао

Градоначелник Ниша обишао топлану Криви вир
Приликом данашњег обиласка топлане Криви вир, градоначелник
Ниша Дарко Булатовић истакао је да је стање у топлани
задовољавајуће и да је смањен број грађана који се, искључиво
због појединачних кварова, јављају кол центру Градске топлане.
Он је нагласио да није задовољан почетком грејне сезоне јер је
било доста проблема, али да је сада стање ипак добро, и да су
у минулом периоду ангажовани сви ресурси и капацитети Града не
би ли систем могао да функционише онако како треба.
Градоначелник је нагласио да је брига о грађанима приоритет и
да ће тако и бити у периоду који је пред нама. Трудићемо се да
ову грејну сезону испратимо без проблема, поручио је
градоначелник и додао да је, и поред хаварије на топлани Југ,
ремонт завршен успешно тако да је и ова топлана 17.октобра
почела да ради и снабдева грађане топлотном енергијом.
Градоначелник Ниша посебно је истакао да повећања фиксног дела

цене грејања, што је у надлежности локалне самоуправе, неће
бити и поред тога што је у неколико наврата топлана упутила
такве захтеве ка Градском већу и градоначелнику. Када је реч о
варијабилном делу, будући да он зависи од цене гаса, топлана
ће морати да прати рачуне снабдевача овим енергентом, рекао је
градоначелник Булатовић.

НЕМА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У
НИШУ-свих 14 котларница су у
функцији и раде
Појачана активност свих нас да решимо проблеме који годинама
нису решавани није никаква ванредна ситуација, рекао је
градоначелник Ниша Дарко Булатовић у разговору са новинарима.
Нити је била, нити је ванредна ситуација, 14 котларница у Нишу
су у функцији и раде без икакавих испада система, а све
активности које су предузете биле су усмерене ка превенирању
ситуације да управо не би дошло до испада система. Тако треба
да буде сваког дана јер су интереси грађана на првом месту и
правовремено планирање и предузимање мера не треба схватати
као ванредну ситуацију, поручио је градоначелник..
Градоначелник Ниша је навео да је Ниш од Српско-Руског
хуманитарног центра добио два агрегата која су у функцији
обезбеђивања електричне енергије за евентуални испад који би
се могао деситити, као и за рад у ноћним условима, јер су
многе деонице топловода на средини булевара и улица. Ти
агрегати су враћени јуче јер очигледно за њима није било
потребе у тој мери, истакао је Булатовић наводећи да није било
кашњења у раду топлане, те да је изузетак била једна
котларница. Булатовић је додао да је реч о котларници на

топлани југ која је била у ремонту до 17. октобра, јер је на
њој била хаварија у претходном периоду, али су предузете све
мере да се проблеми отклоне.
Градоначелник је истакао да су проблеми који постоје мањи у
односу на претходне године, али да он тиме није задовољан јер
је битно да сви корисници услуга топлане буду задовољни.
Чињеница је да постоје појединачни проблеми и да екипе раде на
терену како би се они отклонили, тамо где за то има услова јер
станари неких зграда немају потписане уговоре са топланом.
Такође, топлана мора да реагује по листи приоритета, што значи
да ће се прво реаговати по пријави грађана за цурење у стану.
Сви капацитети стављени су у службу решавања проблема са
испоруком топлотне енергије, а налог да помогну са својим
машинама и радницима, добила су и друга комунална предузећа,
истакао је градоначелник. Чини се све како би се ситуација
држала под контролом и нити је било, нити има потребе за
ванредним мерама. Грађани морају да знају да ће ангажовање
свих служби и људи 24 часа бити 100 одсто јер су они у
средишту свих наших активности, поручио је градоначелник Ниша.

Град измирио обавезе према
радницима ЈКП „Горица“
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић на данашњој конференцији за
новинаре у Градској кући обавестио је новинаре да су обавезе
Града Ниша према ЈКП „Горица „ измирене у потпуности.
Ово практично значи да је град уплатио овом предузећу новац за
осам заосталих плата радницима у износу од око 197 милиона
динара.
“За само месец и по дана успели смо да решимо проблем

заосталих зарада радника „Горице“ и да створимо предуслове за
функционисање овог јавно комуналног предузећа.Град је измирио
своје досадашње обавезе према свим радницима у погледу плата и
превоза. Нажалост на основу тужби појединих радника град ће у
наредном периоду на име судских трошкова и камата морати да
плати око 150 милиона динара ,што је износ довољан за
реконструкцију 20 улица или изградњу 5 вртића“ рекао је
градоначелник .
Према његовим речима ускоро ће бити направљена база података о
томе колико су сви они који туже град одговорни у извршавању
сопствених обавеза према граду.
Ненад Глишић директор ЈКП“ Горица“ захвалио се руководству
града на енергичном решавању проблема овог предузећа и најавио
да ће радници сада моћи дa несметано обављају послове на
основу постојећих планова.Како је рекао дуговање предузећа
према добављачима тренутно износи око 20 милона динара, али ће
ови дугови бити решавани у ходу.
Оливер Цветковић председник синдиката „Независност“ у ЈКП
„Горица“ изразио је задовољство брзом и конкретном акцијом
града у погледу решавања заосталих зарада радника и захвалио
се градоначелнику и његовим сарадницима на одлуци да проблем
радника“ Горице“ буде приоритет у решавању.

Градоначелник обишао раднике
„Горице“
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић ,заменик градоначелника
Милош Банђур и ресорни већник Игор Војиновић посетили су данас
раднике ЈКП“ Горица“ на Новом гробљу и разговарали са њима о
актуелним проблемима предузећа које се уназад неколико месеци
налази у финансијској кризи.
„Ово није једна од оних посета по принципу сада ,па кроз две
године, ја желим да континуирано сарађујемо и да вас редовно
посећујем и отворено разговарам са вама о постојећим

проблемима“рекао је градоначелник окупљеним радницима.
“Постигли смо договор да ћемо из месеца у месец ући у редовно
измиривање обавеза за плате. За ова три месеца која су остала
направићемо одређену динамику да се уз редовну плату прими и
део заосталог дуга,” рекао је градоначелник Булатовић.
„До сада смо у врло кратком временском периоду успели да
обезбедимо три месечене плате за раднике „Горице“ и имамо
намеру да наставимо са динамиком месечних исплата“ , рекао је
Булатовић и истакао да док траје његов мандат ово предузеће
сигурно неће бити оптерећено новим обавезама и да ће у складу
са прописима бити обустављено свако ново запошљавање радника
по било ком основу.
Градоначелник је рекао да су за последњих 25 дана, откако он
управља буџетом града, измирили три заостале зараде. Од 194
милиона, са колико град треба да докапитализује Горицу и
извуче је из проблема, до сада су, каже Булатовић, уплаћена 33
милиона.
Радници „Горице „у разговору са градоначелником указали су на
своје проблеме,који се тичу неисплаћених зарада ,надоканаде за
превоз и недостатка репроматеријала за несметан рад ,али су
такође изразили и захвалност због жеље новог градског
руководства да се помогне у постојећој тешкој ситуацији и да
се заједничким напорима предузеће опорави у потпуности.

Отворена Градска цвећара
У Тврђави је отворена прва Градска цвећара где ће бити
упошљени бивши радници ЈКП “Горице”. Након деобног биланса
биће отворене и друге цвећаре у граду, наредна је она код
хотела Амбасадор, кажу у ЈКП „Медиана”.
“Идеја је прелепа. Позивам Нишлије да дођу, не морају да купе
ништа нека само дођу и уживају овде у Градској башти”, рекао
је на отварању градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић.
„Прва Градска цвећара је отворена у сарадњи са расадничарима
из околине, а најбитнија је да једно јавно предузеће буде

самоодрживо.Ово је знак да може, ово је пример да у једном
сектору рада јавног предузећа може да се уради пуно. Много
зависи од менаџмента предузећа, овде је препознато да овај
простор може да се оплемени. Поздрављам све што води ка
самоодрживости”, рекао је градоначелник Ниша.
Поред саксијског собног цвећа и дендро материјала, у понуди су
керамичке и стаклене посуде, украсне свеће, аранжмани од сувог
цвећа као и пратећа баштенска опрема и галантерија. Цвећара ће
бити отворена радним данима и викендом од 8 до 20 сати.

