С А О П Ш Т Е Њ Е
Поводом трагедије која се догодила на пружном прелазу у Доњем
Међурову, у којој су изгубљени људски животи, а више лица
повређено, Градско веће Града Ниша изражава изразе најдубљег
саучешћа породицама страдалих.
На ванредној седници Градског већа донета је одлука да се 22.
децембар 2019. године прогласи Даном жалости на територији
Града Ниша.
У овом тешком тренутку, када је нажалост дошло до саобраћајне
незгоде трагичних размера, Град Ниш ће пружити сву неопходну
помоћ породицама настрадалих и повређених.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Номинације
за
спортисту
године Града Ниша
У Градској кући данас је одржана конференција за новинаре
поводом 40.јубиларног издања избора спортисте године Града
Ниша.
Секција спортских новинара Ниша у сарадњи са градом и
истакнутим спортистима доделиће 20. децембра у ресторану „Бољи
живот 2“ награде најбољима.
Председник жирија ове године била је Лидија Михајловић
осмострука добитница награде за спортисту године града и
легенда српског стрељачког спорта.
Душан Јоцић председник Секције спортских новинара Ниша објавио
је
номинације у три категорије,за најбољег младог
спортисту,најбољи спортски колектив и најбољег спортисту.
Када су у питању млади спортисти ове године кандидати су
Владана Вујовић и Марија Стојковић из женског кошаркашког
клуба Студент,затим млади пливач Андрија Петковић и фудбалер
Радничког Лазар Ранђеловић.
Номиновани спортски колективи за главну награду су РК Наиса,РК

Железничар и ФК Раднички, а када је реч о главној награди
најбољи спортиста Ниша,за ову награду номиновани су Стеван
Сретеновић члан РК Железничар, Никола Стефановић члан
стреличарског клуба и Сташа Гејо репрезентативка Србије у
слободном пењању.
За најбоље спортске новинаре у овој години одлуком чланова
секције проглашени су Драган Панајотовић и Бранислав
Игњатовић.
На церемонији доделе награда поред традиционалних признања
биће додељене и специјалне награде заслужним појединцима.

Састанак са представницима
шведске
агенције
за
међународни развој и сарадњу
СИДА
У Градској кући у Нишу одржан је састанак са представницима
шведске агенције за међународни развој и сарадњу СИДА и
представницима Министарства пољопривреде и заштите животне
средине на тему спорвођења пројекта сакупљања и прераде
отпадних вода у Нишу.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић је истакао да је овај
пројекат од изузетне важности за град и грађане Ниша и да је
до сада за потребе изградње постројења за пречишћавање
отпадних вода извршена експропријација око 500 парцела од
укупно нешто више од 600 парцела на чијем земљишту ће бити
постројење.
Када постројење буде завршено повећаће се капацитети за
пречишћавање отпадних вода и више од 20 000 тона муља биће
уклоњено из Нишаве.

Пројекат у Нишу обухвата 6 значајних инфраструктурних
компоненти, чија је процењена вредност преко 50 милиона евра,
са преко 35 километара градске канализационе мреже, као и
пречишћавање отпадних вода из система за водоснабдевање.
Развој неопходне инфраструктуре у области управљања водама у
Нишу омогућила је Шведска, највећи билатерални донатор Србије
у области заштите животне средине,а представници државне
шведске агенције СИДА оценили су да се процес прибављања
техничке документације одвија
на завидном нивоу.
Према званичним подацима Србија пречишћава око 8% комуналних
отпадних вода. До 2041. године, треба да се у потпуности
усагласимо са европским стандардима за ову област и изградимо
320 постројења за пречишћавање отпадних комуналних вода.
Пројекат сакупљања и прераде отпадних вода у Нишу биће један
од првих на овим просторима.

УСВОЈЕН БУЏЕТ ГРАДА НИША ЗА
2019. ГОДИНУ
Скупштина Града Ниша усвојила је синоћ, након готово
десеточасовне расправе, Буџет Града Ниша за 2019. годину.
Према усвојеном предлогу буџет Града за наредну годину
износиће
10.838.127.000 динара, с тим да је обим расхода планиран на
износ од 11.338.647.000, уз 500 милиона динара који ће бити
обезбеђени из других, ванбуџетских извора. Укупно повећање
буџета, у односу на претходну годину је 12,68 одсто, и за тај
предлог гласало је 40 одборника.

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић рекао је да је
буџет за 2019. годину развојни и да су највећа издвајања из
буџета планирана за изградњу.
„За изградњу је планиран износ од 2,1 милијарде
динара и то представља велико повећање у односу на раније
године. Ове године за ту намену буџетом је био предвиђен 841
милион динара, а никада до сада за изградњу није било
предвиђено више од једне милијарде динара”, рекао је
Булатовић.
Он је рекао и
да ће наредне године поједини
секретаријати имати на располагању много више средстава за
остварење својих планова.

“Секретаријат за пољопривреду имаће 20 одсто више у односу на
ову годину, односно 130 уместо 108 милиона динара.
Секретаријат за омладину и спорт добиће такође за петину више
новца. Секретаријат за дечију и социјалну заштиту, на пример,
имаће на располагању 660 милиона динара што је за 30 милиона
динара више него ове године“, истакао је Булатовић и додао да
неће бити промена када су у питању трансфери градским
општинама, односно општине ће моћи да рачунају на једнак износ
средстава из градског буџета као и у 2018.-ој години.
Поред Буџета, одборници су усвојили и годишње планове рада
јавних и јавно комуналних предузећа Градска топлана,
Обједињена наплата, Паркинг сервис, Наисус, Медијана, Тржница,
Горица и Дирекције за изградњу града, као и извештаје и
програме пословања Пчелице, Завода за урбанизам, Градске
стамбене агенције за наредну, 2019. годину.

ОБИЛАЗАК ПОВРЕЂЕНИХ ПУТНИКА
ИЗ МАКЕДОНИЈЕ
Шесторо најтеже повређених македонских држављана који су после
ноћашње саобраћајне несреће збринути у Клиничком центру Ниш,
вечерас су, у пратњи директора КЦ Зорана Радовановића и
градоначелника Ниша Дарка Булатовића, обишли и македонски
министар здравља Венко Филипче и генерални секретар Владе
Македоније Драги Рашковски.
Министар је захвалио свим надлежним службама Републике Србије
на помоћи, пожртвованости и солидарности исказаној у
збрињавању повређених македонских грађана, а посебну
захвалности изразио је колегама из Хитне помоћи, лесковачке
болнице и Клиничког центра Ниш на благовременој помоћи и
квалитетном третману који су пружени свим повређенима. Он је
рекао да је у болници у Лесковцу смештено осам лакше
повређених, док је шест особа са тешким повредама смештено у
Нишу, којима је пружена сва неопходна дијагностичка и
медицинска помоћ и нега.
Градоначелник Булатовић је, пре свега, изразио жаљење због
несрећног догадјаја који се десио ноћас, и рекао да је
министру Венку обећао да ће Град Ниш све што је у његовој
надлежности и могућности и ставити на располагање, пре свега
породицама повређених.
И Директор Радовановић је изразио жељу за што бржим опоравком
свих пацијената, и додао да ће се са колегама из Македоније
договорити о даљем начину лечења и третману пацијената. Он је
нагласио да је данас још једном потврђен одличан однос и
сарадња два министарства и медицинских система две државе, и
показано да смо братски народи и да радимо у најбољем интересу
грађана, било Србије, било Македоније.

Градоначелник обишао
помоћ и Топлану

Хитну

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је дежурне службе
нишке Хитне помоћи и јкп Градска топлана.Хитна помоћ реаговала
је у селу Кравље које је завејано сметовима ,алу уз помоћ
ватрогасаца екипа је стигла на одредиште.
Све екипе реаговале су на ауто путу према Лесковцу где се
догодила тешка саобраћајна несрећа,када се преврнуо аутобус из
Македоније. За сада нема позива када су у питању повреде услед
падова на снегу ,а све екипе су у приправности и спремне за
правовремену реакцију.
У јкп Градска топлана стање је на задовољавајућем нивоу.ЈКП
Градска топлана ради нормално и даљинско грејање се одвија
стабилно,а није забележен ни повећан број позива кол центру .У
току дана само је 13 суграђана звало топлану ,а овај број у
новембру месецу мањи је за хиљаду у идносу на исти период
прошле гидине.Уколико ноћи буду хладније са температуром испод
минус пет ,топлана ће радити 24 часа

Обилазак радова на санирању
водоводне мреже у Рујнику
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић кренуо је са дежурним
екипама јкп Наисус на терен у близини села Рујник где је због
хаварије на водоводној цеви обустављено водоснабдевање
мештана.Како је рекао градоначелник до хаварије је дошло још
пре месец дана ,али је он о томе јуче обавештен и већ данас је
са екипама водовода кренуо на терен како би се ситуација око

водоснабдевања овог сека нормализовала .До прекида у
водоснабдевању је дошло на месту удаљеном око 100 метара од
каптаже,па ће радници јкп Наисус данас и сутра употребом
расположиве механизације с обзиром на то да се ради о зимским
условима,покушати да у најкраћем року отклоне квар

Обилазак путних
околини Ниша

праваца

у

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је данас путни
правац треће и четврте висинске зоне у селима Рујник и
Лесковик.
Овај путни правац је проходан ,а механизација за разгртање
снежних наноса успела је да се пробије до пола пута између ова
два села.Како је најавио градоначелник у вечерњим сатима екипе
јкп Медијана покушаће да се пробију до самог села Лесковик.
Иначе свих шест камиона са механизацијом је на терену од
тренутка када су започеле снежне падавине.

Седница кризног штаба
Најважнији делови система у случају снежних падавина ,хитна
помоћ,чишћење снега и градска топлана функционишу
добро,оцењено је на седници кризног штаба за деловање у
ванредним ситуацијама којом је председавао градоначелник Ниша

Дарко Булатовић.
Све службе раде у складу са очекивањима и ситуација је много
боља у односу на раније године када је снежни покривач био
знатно мањи.
Светислав Манић командант зимских служби оценио је да је град
потпуно очишћен и да Јкп Медијана прелази у трећи степен
рада.На локалу су на терену и очишћена је моравска магистрала
и ради се у вишим пределима па је 80 посто сеоских путева
проходно ,али има расквашеног снега.До 16,17 часова биће
очишћени и путеви другог степена.
Драгослав Павловић директор Јкп Медијана рекао је да је ово
предузеће радило са 6 механизована возила и да је ситуација
повољна на саобраћајницама првог и другог реда и да је бачено
укупно 53 тона соли. Очекује се да ће до вечерњих сати улице
трећег и четвртог степена приоритета бити очишћене.
Хитна помоћ реаговала је у селу Кравље које је завејано
сметовима ,алу уз помоћ ватрогасаца екипа је стигла на
одредиште.
Све екипе реаговале су на ауто путу према Лесковцу где се
догодила тешка саобраћајна несрећа,када се преврнуо аутобус из
Македоније.
ЈКП Градска топлана ради нормално и даљинско грејање се одвија
стабилно,а није забележен ни повећан број позива кол
центру.Уколико ноћи буду хладније са температуром испод минус
пет ,топлана ће радити 24 часа.
Јавни превоз се одвија успорено и у јутарњим сатима пет линија
било је скраћено,али се ситуација у току дана захваљујући
ажурности екипа за чишћење нормализовала на свим релацијама.
Патроле комуналне полиције су такође на терену ,са задатком да
упозоре грађане да се правовремено очисти снег испред улаза у
објекте за становање.

Обавештење о јавном позиву за
решавање стамбених потреба
избеглица
Обавештење о ЈАВНОМ ПОЗИВУ за избор корисника помоћи за
решавање стамбених потреба избеглица при куповини 23 сеоске
куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског
материјала и/или куповину кућних апарата/намештаја.
Град Ниш обавештава избеглице и бивше избеглице које услед
догађаја између 1991-1995 године стекле статус избеглице у
Републици Србији ,без обзира на њихов статус у време решавања
стамбене потребе,да ће Јавни позив за избор корисника помоћи
за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 23 сеоске
куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског
материјала и/или куповину кућних апарата/намештаја а у оквиру
Регионалног стамбеног програма-потпројекат 5,бити објављен
28.01.2019.године на огласним таблама Града Ниша ,месних
заједница и на интернет страни Града Ниша и Комесаријата за
избеглице и миграције.
Помоћ је бесповратна и одобрава се избеглицама са
пребивалиштем-боравиштем на територији Града Ниша за куповину
сеоске куће са окућницом у износу од максимално 9500 евра у
динарској противвредности и доделу пакета помоћи у
грађевиснком материјалу у маскималном износу до 1500 евра у
динарској противвредности.
Јавни позив ће трајати од 28.01.2019-13.03.2019. године, а све
информације могу се добити на телефон 018 526-157 или код
повереника за ибеглице у ТЦ Калча,ламела б, први спрат
канцеларија бр.39.

