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Одлукa Надзорног одбора ЈКП
„Наиссус“ Ниш о ценама воде и
одвођења отпадних вода
– Одлукa Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш о ценама воде и
одвођења отпадних вода, број 10368/1-1 од 26.03.2021. године;
– Образложење промене цена воде и одвођења отпадних вода са

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

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
града.

иновација

у

организацији

функционисања

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.

