На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/2008) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016 и 98/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 24.10.2016. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
I Градско веће Града Ниша препоручује Јавном комуналном предузећу за
водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш да, у циљу стварања услова за
несметано пружање комуналне услуге - дистрибуције топлотне енергије и
санирања кварова насталих због хаварије на топловоду Топлане „Југ“,
привремено уступи на коришћење један багер, без накнаде, и стави на
располагање једног запосленог који управља грађевинском механизацијом багером, Јавном комуналном предузећу „Градска топлана“ Ниш.
II За реализацију овог закључка задужују се Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај, ЈКП „Наиссус“ Ниш и ЈКП „Градска
топлана“ Ниш.
III Закључак доставити: Управи за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај, ЈКП „Наиссус“ Ниш, ЈКП „Градска топлана“ Ниш и архиви Градског
већа.
Образложење
Због свакодневних прекида у пружању комуналних услуга – дистрибуције
топлотне енергије од стране Јавног комуналног поредузећа „Градска топлана“
Ниш, насталих због кварова на Топлани „Југ“, угрожено је снабдевање
топлотном енергијом за седам хиљада корисника, односно за двадесет хиљада
становника, који су крајњи корисници овог вида грејања у Нишу.
С обзиром на то да се кварови проузрокују свакодневним испадањем са
система централног грејања, Градско веће Града Ниша препоручује Јавном
комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш, да у циљу
побољшања услова рада и пружања техничке помоћи, уступи на коришћење
један багер, без накнаде и стави на располагање једног запосленог који
управља који управља грађевинском механизацијом – багером, Јавном
комуналном предузећу „Градска топлана“ Ниш, како би се на бржи и ефикаснији
начин решио овај проблем и успоставио квалитетан ниво пружања комуналних
услуга у Граду.
На основу наведеног, Градско веће Града Ниша доноси овај закључак.
Број: 1526-1/2016-03
У Нишу, 24.10.2016. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

