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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.

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 прдво‰⸰〰хваи, пе пријсве грађане7неFгрњесе=у стауе.

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.

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

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
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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 изца(се⤠ⴴ㹇ла пCмјви
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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.

