ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНО ОПЕРАТИВНОГ
ТИМА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
ОД ПОПЛАВА И НЕСРЕЋА НА ВОДИ
И ПОД ВОДОМ
Штаб за ванредне ситуације града Ниша, на седници дана
07.03.2018. у 15:30. издао низ наредби одговарајућим
субјек㠰㠸м

Б) ЕД Ниш да ангажује потребна средства, опрему и људство ради
довођења електричне енергије одговарајуће снаге КW до потопне
пумпе.
Хитно активирати црпну станицу у индустријској зони између
Шинвона и ЛМБ Софта и приступити црпљењу воде, и исту убацити
у постојећи колектор Бубањ који води гравитационо до
постројења за препумпавање у реку Нишаву.
Наложено је да:
А) ЈКП НАИССУС Ниш ангажује потребна средства, опрему и
људство ради праћења ниво вода у колектору Бубањ и управљање
истим у зависности од ниво реке Нишаве.
Б) ЕД Ниш ангажује потребна средства, опрему и људство ради
довођења ел. енергије одговарајуће снаге до црпне станице код
Шинвона.
Приликом разматрања предметне ситуације Стручно- оперативни
тим језакључио да на угроженом подручју није потребно
прогласити ванредну ситуацију с обзиром да нису ангажована сва
средства и могућности којом располаже Град Ниш а процењује се
да ће се
хидро и хидро-метеролошка ситуација повољно
развијати. Потребно је вршити непрестани мониторинг угроженог
подручја и о томе обавештавати Штаб за ванредне ситуације.
Наложено је да у току сутрашњег дана, тамо где то представља
могуће привремено решење проблема, улице буду насуте шљунком
изнад нивоа воде, а у договору са угроженим грађанима њихова
комуникација и излазак из домова биће олакшана грађевинским
мерама или поделом чизама.
Наложено је да на угрожено подручје изађу екипа за
дезинсекцију и дератизацију, као и екипа Ветеринарског
института.
У завршном извештају рада стручно-оперативног тима изнеће се
предлози за спречавање или умањење ризика о поновном

ВИКЕНД КОНТАКТ ПРОГРАМ
СВЕТЛАНА ПЕТРОВИЋ ЦЕЦА , ЕМИСИЈА „ИЗЈАВА НЕДЕЉЕ“
ХРОНИКА НИША
МИЛЕНА ВИДОЈКОВИЋ, ТВ ПРИЛОГ „МИЛЕНИНО ЋОШЕ“ РТВ БЕЛАМИ
ЗАБАВНИ ПРОГРАМ
ДРАГАН ЖИКА СТОЈАНОВИЋ, ЕМИСИЈА „КАФЕ ПРОМАЈА“ ТВ ЗОНА ПЛУС
СПОРТСКИ ПРОГРАМ
ЕМИСИЈА „ТАЈМ АУТ“, ТВ КОПЕРНИКУС,
ШИПОВАЦ

МИЛАН КОСТИЋ-НИКОЛА

СПЕЦИЈАЛНА ПРИЗНАЊА
РАДИО БУМ 018 – за радијску промоцију Ниша
СУПЕР РАДИО – за контакт програм
ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ – Далиборка Алихоџић – објективно извештавање
из региона
ПОРТАЛ НИШКЕ ВЕСТИ – за културну промоцију града Ниша
ПОРТАЛ ЈУЖНЕ ВЕСТИ – за истраживачко новинарство
ИВАНА АНТОВИЋ – за промоцију промоцију музике као туристичке
понуде
Сви аутори су добитници признања „Екран“ на основу истраживања
јавног мњења од 750 испитаника телефонским путем у периоду од
15.септембра до 7. октобра 2018. године.
Ове године установљена је и награда за прва три места, односно
добитницима са највећим бројем гласова биће уручене и
материјалне награде у виду туристичког путовања за прво место,
док ће аутори који су освојили друго и треће место добити
поклон иненађење.

ПРВО МЕСТО ПРИПАЛО ЈЕ ДУШИЦИ ДЕЈИЋ – РТВ Белами
ДРУГО МЕСТО ПРИПАЛО ЈЕ МАЈИ ВОДЕНИЧАРСКИ – ТВ Зона плус
ТРЕЋЕ МЕСТО ПРИПАЛО ЈЕ РУЖИЦИ СИМОНОВИЋ – ТВ Коперникус

ОБЕЛЕЖЕН
ДАН
НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

“Закључно са новембром 2017. имамо 249.707 случајева
запошљавања са евиденције, што је више за 7,5 одсто у односу
на исти период 2016. Важно је истаћи и да је остварена боља

години.
Ове године велики број локалних самоуправа укључио се у
финансирање локалних планова запошљавања, а три су дале
највећи допринос запошљавању. To су Град Ниш, Град Сомбор и
град Лесковац. Критеријуми за одабир били су усвојен акциони
план запошљавања, висина средстава која су опредељена за
запошљавање из буџета града или општине, као и број
незапослених укључених у мере на основу издвојених средстава.
Град Ниш, са којим је на основу одлуке министра за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања у марту ове године
закључен Споразум о уређивању права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања, који према
степену развијености припада првој категорији јединица локалне
самоуправе, из свог буџета определио је 30 милиона динара за
финансирање програма стручне праксе, субвенција за
самозапошљавање, као и субвенција за запошљавање незапослених
из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима
и є‶⸸㤵⁔眠䕔ੱ‰⸰〰⁂и из〮ㄶ㐠呣†⠄䌄弄㔄䈄〰⸱㘴⁔挠⁁тесу㬸тике⤮ㄶ㐠呣‡⁅吱㸄䀄㠄堄5

окупи све активне стејкхолдере на пољу напредних технологија у
области привреде, науке и образовања и да Ниш, као центар који
располаже врхунским капацитетима на пољу електронике,
машинства и информационо-комуникационих технологија, представи
надлежним
министарствима,
истраживачко-развојним
институцијама, донаторским и дипломатској заједници.

на територији свих градских општина, укупне запремине око
3.537 м3, као и уређење и озелењавање шест локација на којима
су очишћене дивље депоније.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је данас прву
локацију на којој је започело чишћење, а то је дивља депонија
поред локалног пута који повезује Трупале и Поповац.
За све активности предвиђене Програмом издвојено је укупно

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.

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.

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 д㘨 ⤠⠄䌩㐶⠶䄄атР⤠⠄䌩㐶⠶䅂егорије⤰⸴㤶⁔挠

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

