Санација нишке депоније улази
у завршну фазу
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић и директор ЈКП
Медијана Братислав Вучковић посетили су данас нишку депонију .
Завршетком радова на санацији и затварању на сегменту С4
депоније Бубањ у Нишу решава се вишедеценијски проблем и у
складу је са прописима у области екологије И заштите животне
средине које Србија мора да испуни на путу ка ЕУ, рекао је
градоначелник обилазећи радове.
Радови на санацији дела депоније започети су у августу прошле
године, а 60%, колико је до сада урађено кошта око 60 милиона
динара. Очекује се да све буде готово за највише два месеца.
Поглавље 27 у преговорима о чланству у ЕУ између осталог
регулише квалитет ваздуха, управљање отпадом, управљање
водама, контролу индустријског загађења, контролу хемикалија,
као и инвестиције у области отпада, које треба да у већој мери
буду усмерене на раздвајање и рециклажу.
Преосталих 40% уговорених радова на нишкој депонији састоји се
од затварања дела С4, односно уградње водонепропусног
материјала-геофилца, који спречава загађење водотокова.

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ
У Градској кући данас је потписан ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ између
ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Дирекције за јавни
превоз Града Београда и Градске агенције за саобраћај
Крагујевац.
Полазећи од чињенице да је градски и приградски превоз путника
једна од најважнијих комуналних делатности за функционисање
сваког града и да су Београд, Ниш и Крагујевац три од четири
највећа града у Републици Србији, стране потписнице су се

споразумеле о циљевима, областима и облицима будуће сарадње,
на следећи начин:
Овим протоколом се успоставља основ за трајну сарадњу страна
потписница у циљу:
• стварања услова за што ефикасније и квалитетније пружање
услуга превоза грађанима,
• даљег унапређења система јавног превоза путника,
• проналажења најбољег начина организовања јавног превоза у
сваком граду и
• координираног наступа према локалним самоуправама и
надлежним републичким органима у погледу стварања
инситуционалних услова за обезбеђење што квалитетнијег и
јефтинијег превоза путника.
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Радови на базенима СЦ“ Чаир“
Градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић обишао је данас са сарадницима
радове на унутрашњим базенима у
Чаиру.“После 26 година у току је
реновирање комплекса затворених базена у оквиру СЦ Чаир.Радови теку
предвиђеном динамиком,а Град Ниш је за ову намену одвојио 80 милиона
динара „рекао је градоначелник приликом обиласка.
Поред реновирања базена биће обновљене свлачионице,тоалети и клима

коморе. Велика влажност ваздуха утицала је на роњење делова малтера који
је почео да пада са плафона у базене. Од шест клима комора за
вентилацију, не ради ни једна. Почеће се са реновирањем свлачионица,
тоалета и клима комора у овој фази реновираће се две клима коморе. Биће
изграђен и део телекомуникационих инсталација, што је заправо новина на
овом објекту, јер је постојећа инсталација неадекватна и изузетно малог
капацитета.Рок за завршетак свих радова је 90 дана.

145. седница Градског већа
Нишка топлана била је главна тема седнице Градског већа. С
обзиром на то да су одређене нове цене топлотне енергије, која
зависи искључиво од цене гаса, као и то да ће 1. октобра гас
појефтинити 26 одсто, у Топлани очекују да ће им се велики
број људи који су добили решење о привременој обустави
обратити са захтевом да остану у систему даљинског грејања.
У прилог томе иде и најава Агенције за енергетику како ће у
последњем кварталу цена природног гаса бити још нижа, те су
реална очекивања да падне и цена топлотне енергије.
Почиње реорганизација ЈКП Горица, која већ дуже време има
великих проблема у пословању. Сектор “Зеленило” припојиће се
ЈКП Медиана, где је пре оснивања Горице и био, а сектор
“Сигнализација” прећи ће у ЈП Паркинг сервис. Горица ће
наставити да се бави погребним услугама и одржавањем гробаља,
али ће у надлежност добити и одржавање сеоских гробаља. Горица
је постала неодрживи систем са наслеђеним дуговима, гомилом
неповољних
краткорочних
кредита
и
прегломазном
администрацијом, сматра градоначелник проф.др Зоран Перишић.
Договор је да, након септембарске седнице Скупштине града,
Горица има рок од 30 дана да склопи посебне уговоре о
преузимању делатности са паркинг сервисом и Медианом, како би
све било спремно за октобарску седницу градског парламента.

Отворено саветовалиште
дијабетес

за

Саветовалиште за дијабетес прво у Србији отворено је у нишком
Дому здравља, на иницијативу Министарства здравља. Овај центар
има за циљ рано откривање дијабетеса и смањење броја оболелих.
У Србији је тренутно регистровано око 710 хиљада дијабетичара,
али се сматра да је број већи јер се болест открива најчешће о
тек када наступе кардиоваскуларне сметње.
У савременој медицини постоји потреба да се кроз увођење
оваквих саветовалишта у здравствени систем Србије формулишу и
примене што бољи стандарди у пружању медицинских услуга
грађанима и да се превентивно делује на настанак болести.
У европским земљама које имају дугу традицију уређења
здравствене заштите, у току последње деценије се увелико
примењује јединствен начин дијагностиковања, лечења и праћења
појединих болести.
Дијабетес настаје интеракцијама различитих фактора, а пре

свега генетских фактора, фактора спољашње средине и самог
начина живота. Хипергликемија која карактерише дијабетес је
последица или смањене потрошње гликозе или њене повећане
продукције.
Све су ово разлози због којих дијабетес морамо схватити веома
озбиљно, а оваква саветовалишта су један од начина да се
едукацијом и превенцијом болест држи под контролом.
Промена стила живота је неопходна скоро код свих дијабетичара
а односи се на тип исхране, физичку активност и одржавање
телесне тежине у пожељним границама.

Мере у области даљинског
грејања
за
кориснике
у
колективном становању

У Градској кући данас су на конференцији за новинаре
градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић и градски већник
Милош Банђур представили мере које град планира да предузме у
области даљинског грејања у колективном становању.
Анализирајући стање у области даљинског грејања, Град је за
кориснике у колективном становању припремио неколико мера
којима ће олакшати њихов положај. Мере ће бити примењене од
грејне сезоне 2015/2016.
Заштитићемо корисника који због слабе енергетске ефикасности
објекта прекомерно троши топлотну енергију.
Уколико месечна специфична потрошња топлотне енергије (СПТЕ)
неког корисника прелази 120% просечне месечне вредности за
колективно становање (ПРКС), кориснику се за плаћање
обрачунава само количина топлотне енергије (ТЕ) која одговара
120% месечне ПРКС. Град ће субвенционисати (платити) разлику
између количине ТЕ коју је корисник стварно потрошио и
количине која му се обрачунава за плаћање.
Помоћ корисницима са најмањим примањима да плате услугу
даљинског грејања.
Град планира да за наредну грејну сезону, определи најмање
50.000.000 динара за субвенционирање корисника који су
социјално најугроженији. Процењујемо да ће ова средства бити
довољна за око 5000 корисника са најнижим приходом по члану
домаћинства.
Додела субвенција извршиће се путем јавног позива који ће бити
објављен након седнице Скупштине Града.
Субвенцију ће добити сви корисници дечјег додатка. Предност ће
имати корисник са нижим приходом по члану домаћинства, при
чему ће правило рангирања на листи благо фаворизовати породице
са децом до 18 година и лицима старијим од 65 година.
Субвенција се огледа у умањивању месечних задужења за топлотну
енергију за новчани износ који одговара одређеној количини ТЕ,

по цени ТЕ која важи на дан додељивања права на субвенцију.
Смањено новчано оптерећење корисника који је остварио право на
обуставу испоручивања топлотне енергије.
Припремљена је измена Одлуке о условима и начину снабдевања
топлотном енергијом, која садржи и услове под којима је могуће
остварити право на обуставу испоручивања топлотне енергије,
коју ће донети Скупштина Града на првој наредној седници.
Корисник који је остварио право на обуставу испоручивања
топлотне неће плаћати целокупну накнаду за грејну површину
(целокупан фиксни део рачуна) већ само “трошкове за одржавање
система у функционалном стању” који ће износити до трећину
фиксног дела рачуна.

Нов алгоритам обрачуна и ново графичко решење за
рачун
Направљен је нов алгоритам месечног обрачуна, једноставан,
јасан.
У вези са овим, следи измена Одлуке о роковима плаћања
комуналних услуга, јер се рок за плаћање са 20-ог помера на
последњи дан у месецу. Топлана је задужена за припрему
графичке презентације алгоритма коју мора да до 15. Августа
2015. постави на сајт.

Цена услуге даљинског грејања
Убудуће цену даљинског грејања свака топлана у Р. Србији
формираће по јединственој методологији коју је недавно
усвојила Влада.
Применом градске и републичке методологије добија се иста
јединична цена за топлотну енергију (варијабилни део рачуна).
(Град – 6,48 дин/kWh, Република-6, 52 дин/kWh)
Уколико остане садашња цена гаса од 44,66 дин/m3, (41,20 +
3,46) дин/m3, јединична цена за топлотну енергију износиће

6,52 дин/kWh, што је за 1,01 дин/kWh мање од цене 7,53
дин/kWh, (или 13,41% ) која је у примени од 01. Фебруара 2015.

Плаћање услуге по квадратном метру (паушално)
Уз августовски рачун сваком кориснику биће достављен податак о
специфичној потрошњи топлотне енергије коју је остварио у
претходној грејној сезони, као и обавештење о специфичној
потрошњи која се обрачунава за паушално плаћање.
Корисници који желе да услугу у грејној сезони 2015/2016
плаћају по квадратном метру дужни су да се најкасније до 01.
Октобра 2015. захтевом обрате Топлани.

Састанак са представницима
синдиката
у
комуналностамбеној делатности

Представници синдиката, града и послодавци одржали су
заједнички састанак у нишком Самосталном синдикату на коме су
изнели проблеме комуналних предузећа у Нишу. Градоначелник
Ниша проф. др Зоран Перишић говорећи о стању у ЈКП “Горица”,
рекао је да 40 одсто радника коси траву у одржавању градског
зеленила, а да 60 одсто даје налог за косидбу што је
неодрживо. Градоначелник је рекао да за стање у комуналном
систему Ниша није крива садашња власт. Учесници скупа су се
сложили да ће мере за оздрављење комуналног система бити болне
и да ће заједнички радити на решавању насталих проблема.
Председник Одбора за комунално-стамбену делатност тог
синдиката у Србији Милан Грујић рекао је да су комунални
системи раније били амортизери социјалних гибања, али и да су
на тај начин ти системи урушени. Он је рекао да у комуналном
систему има вишка запослених, али да они нису настали као
потреба процеса рада, већ да је свака политичка гарнитура
запошљавала своје кадрове.
У разговору са представницима синдиката било је речи и о
процесима попут наговештаја смањења броја запослених у овом
сектору, као и могућностима државно-приватних партнерстава у
комуналној делатности.

Представник синдиката ЈКП Горица, предузећа које се налази у
тешкој финансијској ситуацији рекао је да је ово предузеће
након осамостаљења од ЈКП Медијана 2009 године упало у дубиозу
захваљујући кашњењу уплате од стране тадашњег руководства
града, тако да је до 2012. године дуговање овог предузећа
достигло 174 милиона динара због нередовног прилива новца.
Тада је у сталном радном односу било 492 радника, а 70 посто
послова извршавано је у корист оснивача тј. града Ниша.
Садашња ситуација узрокована је управо дуговањима насталим у
том периоду према добављачима, а затим и узимање неповољних
кредита од пословних банака, чиме је предузеће додатно
продубило своје финансијске проблеме. Према његовим речима
садашње руководство Града учинило је суштинске кораке како би
се помогло предузећу, а то је потписивање колективног уговора
на нивоу града у комуналним делатностима, затим формирање
радне групе која се бави искључиво проблемима овог предузећа,
али и убрзана динамика преноса средстава чиме су се стекли
услови да радници до петка добију две заостале зараде.
Дугорочно решење представници синдиката “Горице” виде у
смањењу зависности овог предузећа у односу на Град Ниш.

Састанак
СМАТСА

са

представницима

У Градској кући одржан је састанак представника (СМАТСА) –
Контрола летења Србије и Црне Горе и представника Града Ниша.
На састанку је извршена рекапитулација реализованих
активности, а било је и речи о плановима будућих активности у
циљу побољшавања услова рада и развоја авиосабраћаја у ЈП
“Аеродром Ниш”.
У плану је да током јула месеца крене изградња
телекомуникационе и електроенергетске инфраструктуре неопходне
и за имплементацију нових техничких уређаја који ће бити у
оперативној употреби у будућности. Ту се пре свега мисли на
уградњу РВР уређаја или система за мерење видљивости.
Имплементација ИЛС система (локалајзера и глајпада) што
претходи добијању категорије (CAT I) Аеродрома Ниш, очекује се
у периоду између 2016. и 2017. године. На састанку је
размотрена и могућност за изградњу Торња Аеродромске контроле
летења (објекат висине око 25m са комплетном опремом која има
велику вредност).
Основна делатност Контроле летења Србије и Црне Горе,
представља пружање услуга у ваздушној пловидби (Air Navigation

Services Provision), док се додатне услуге односе на школовање
контролора летења и пилота, калибражу земаљских радио
навигационих средстава и одржавање ваздухоплова.
Контрола летења Србије и Црне Горе, пружа услугу контроле
летења у ваздушном простору укупне површине 145.556 km2, који
обухвата ваздушни простор Републике Србије, државе Црне Горе,
део ваздушног простора изнад Јадранског мора, као и 55% горњег
ваздушног простора Босне.

У оквиру конкурса „ЗАЈЕДНИЦИ
ЗАЈЕДНО“
подржано
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пројеката из Ниша
У оквиру јавног конкурса „Заједници заједно“, компанија НИС ће
у 2015. години финансирати 152 пројекта, са циљем да се, кроз
њихову реализацију, унапреде услови живота у локалним
заједницама у којима компанија послује и допринесe њиховом
развоју.
Компанија је ове године издвојила 110,5 милиона динара за
реализацију пројеката на територији Београда, Новог Сада,
Ниша, Чачка, Панчева, Зрењанина, Кикинде, Новог Бечеја,
Житишта, Кањиже и Србобрана.
Пројекте ће реализовати институције, удружења грађана,
спортска и струковна удружења која су се пријавила на јавни
конкурс НИС-а. Комисију за одабир су чинили представници
компаније, локалних самоуправа, као и угледне личности из
локалних заједница, а ове године је, по први пут, у избору
пројеката учествовало и становништво.

Од 1.225 пријављених, комисија је, према унапред утврђеним
критеријумима, изабрала пројекте водећи рачуна да буду
подржане иницијативе из пет области: спорт, култура, наука,
заштита животне средине и помоћ социјално угроженим групама.
Као и у претходним годинама, критеријуми за избор су били:
значај решавања проблема за локалну заједницу, укљученост
локалне заједнице у све фазе пројекта, оправданост буџета у
односу на предложене активности, релевантност проблема којима
се пројекат бави у односу на потребе локалне заједнице и
усклађеност постављених циљева, предложених активности и
очекиваних резултата.
НИС већ седму годину заредом спроводи програм подршке локалној
заједници. У програм је до сада уложено готово 800 милиона
динара и реализовано више од 600 пројеката који су помогли
развој локалних заједница, олакшали функционисање бројних
установа и унапредили рад културних, образовних и спортских
институција.
Рок за реализацију пројеката је 31. децембар 2015. године, а
комплетни резултати конкурса јавно су објављени на интернет
адреси http://zajednicizajedno.nis.eu/izabrani-projekti.
Резултати Конкурса за Ниш:
НИШ
Редни
број

1

Име апликанта

Гимназија
„Светозар
Марковић”

ПРОЈЕКАТ
“Путујућа лабораторија Наук није баук”
Презентовање различитих научнопопуларних експеримената и
интерактивних поставки основним и
специјалним школама/упознавање са

Буџет за
подршку РСД

500,000.00

научним феноменима и теоријама

2

Позориште лутака
Ниш

“Позорница – срце позоришта”
Санација позорнице Позоришта лутака у
циљу задовољавања безбедносног,
естетског, функционалног, техничког и
уметничког елемента

600,000.00

НИШ

3

Удружење грађана
за промоцију
образовања и
социјалне
инклузије
„Другачији
заједно”

4

Сунце

Међународна инклузивна манифестација
“Спорт Активизам Блискост Оптимизам
Радост”
Културолошка размена и социјална
инклузија младих са сметњама у развоју
кроз организовање креативних и

300,000.00

спортских радионица, посете
знаменитостима града и сл.
“Сервис подршке за ПЛХИВ (Особе које
живе са ХИВ-им/People living with HIV)
и промоција позитивне превенције здраве
популације”
Психосоцијална подршка и помоћ особама

400,000.00

које живе са ХИВ-ом и члановима њихове
породице кроз рад социјалног сервиса”

5

6

7

8

9

10

Анима Ниш

“Анимација без граница”
Eдукативни пројекат међународног
карактера који има за циљ подизање
свести и стимулацију младих на
квалитетно провођење слободног времена”

300,000.00

Удружење за помоћ
особама са L.Down
sindom-ом Ниш

“Мој живот-мој избор“-боравак за
пунолетна лица са сметњама у развоју
Програм осамостаљивања кроз Дневни
боравак за одрасла лица са
интелектуалним и менталним тешкоћама

600,000.00

Градска општина
Палилула

“Наше игралиште”
Стварање игралишта за децу на простору
где је некад била дивља депонија и
стварање веће доступности спортских и
рекреативних садржаја

500,000.00

Прави Корак

“Рекреативни центар за младе Медошевац”
Уређење и отварање терена за мали
фудбал, рукомет и тенис у циљу
унапређења спортске инфраструктуре села

700,000.00

Омладински
Едукативни Центар

“Синергија спорта и животне средине”
Уређење Нишавског кеја, најфреквентније
шетачке зоне у граду, постављање
мобилијара за децу, уређење трим стазе

400,000.00

Фолклорно друштво
“Теодора”

“Игра као нова енергија за успех”
Бесплатне летње школе фолклора и
наступи у оквиру институција социјалне
заштите, увођење и промовисање игре као
покретача активног живота

300,000.00

НИШ
“Мултимедијални ХД ТВ студио”
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“Електротехничка
школа “Мија
Станимировић”

Формирање мултимедијалног центра у
оквиру школе који ће пратити културно
спортске активности и информације од
значаја за унапређивања знања и вештина

400,000.00

5,000,000.00

