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Предмет: Извештај о раду Савета Нишавског управног округа у 2017.години

У периоду од јануара до децембра 2017. године, начелник Нишавског управног округа је
поред осталих активности (присуство састанцима, полагање венаца, редовне и ванредне
седнице Штаба за ванредне ситуације, јавне расправе, отварања објеката..) одржао осам
Савета Округа са начелницима окружних подручних јединица и седам колегијума.
Састанци Савета су приказани хронолошки.

Први Савет Округа одржан је 17.01.2017. године
Тема: Озакоњење објеката
У уторак, 17.01.2017. године у просторијама Нишавског управног округа одржан је велики
састанак коме је присуствовало око 40 представника из четири округа Србије и то из
Нишавског, Пчињског, Топличког и Јабланичког. Поред начелника ових Округа, састанку
су присуствовали представници одељења за урбанизам и грађевинске инспекције свих
јединица локалних самоуправа са територија ових управних округа. Испред Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре састанку су присуствовали в.д. помоћник
министра Даринка Ђуран, саветник потпредседнице Владе Милан Ракић и господин Дејан
Чарапић. Најпре је сваки представник поједине локалне самоуправе изнео колико је
објекта пописано, колико је решења донето, колико људи ради на пословима озакоњења,
као и колико се процењује да је објеката остало за озакоњење. Након тога, представници
Министарства предочили су присутнима који је даљи план и активности које се имају
предузети у току ове године. „Пописивање незаконито изграђених објеката мора бити
окончано у наредних месец дана. Када говоримо о Нишу, подаци говоре да је пописано око
4 хиљаде објеката, а на нивоу округа пописано је 78 хиљада незаконито изграђених
објеката, што је јако мало”, истакла је Даринка Ђуран, помоћник министра грађевинарства.
Начелник Нишавског управног округа, Александар Цветковић рекао је да се кренуло са
запошљавањем у Мерошини, Дољевцу и Алексинцу, а то ће умногоме убрзати процес, као
и да ће разговарати са градским руководством и људима задуженим за примену овог
закона. Запослени на пословима озакоњења биће дипломирани правници, грађевински
инжењери, архитекте, зарада ће бити око 35 хиљада динара по раднику и ићиће на терет
локалне самоуправе, а радници ће се исплаћивати од такси за пријављивање објеката.
На привременим пословима због убрзања пописа незаконито изграђених објеката, у Нишу
биће ангажовано 30 људи, а посао мора бити завршен у наредних месец дана, речено је на
састанку представника Министарства грађевинарста, саобраћаја и инфраструктуре и
четири округа: Нишавског, Јабланичког, Топличког и Пчињског. Процене Министраства
су да ће следеће недеље у Нишавском округу бити запослено до шездесет људи, а на нивоу
Ниша примиће њих тридесет.
Ресорно министарство кренуло је у, како кажу, опсежну акцију пописа свих незаконито
изграђених објеката. Додатно је упослено око 900 људи који ће радити на пословима
озакоњења, а из Министарства наводе да пет тимова континуирано прате стање на терену.
„Пописивање незаконито изграђених објеката мора бити окончано у наредних месец дана.
Када говоримо о Нишу, подаци говоре да је пописано око 4 хиљаде објеката, а на нивоу
округа пописано је 78 хиљада незаконито изграђених објеката, што је јако мало”, истакла
је Даринка Ђуран, помоћник министра грађевинарства.
У последњем кругу по Закону о озакоњењу објекта од 9 и по’ хиљада захтева у Нишу је
обрађено само 3 хиљаде, речено је у грађевинској инспекцији.
Процене Министраства су да ће у Нишавском округу бити запослено до шездесет људи, а
на нивоу Ниша примиће њих тридесет – по 15 правника и архитеката.

Начелник Нишавког управног округа, Александра Цветковић каже да се кренуло са
запошљавањем у Мерошини, Дољевцу и Алексинцу, а то ће умногоме убрзати процес.
„Што пре ћемо разговарати са градским руководством и људима задуженим за примену
овог закона. Знамо да ће запослени бити дипломирани правници, грађевински инжењери,
архитекте, да зарада од 35 хиљада динара по раднику иде на терет локалне самоуправе, а
радници ће се исплаћивати од такси за пријављивање објеката“, рекао је Александар
Цветковић. Цветковић додаје да ће новца бити јер само 40 хиљада објеката доноси 200
милиона динара ако знамо да свако домаћинство при попису оставља 5 хиљада динара.
Треба још обезбедити простор и рачунаре, а у Секретаријату за планирање и изградњу у
Нишу се надају да ће већ наредне недеље кренути за запошљавањем нове радне снаге, како
би се испоштовали сви рокови. „Рок за целокупни процес озакоњења је до три године, а са
додатним ангажовањем људства би требало да решавамо до 56 захтева на дан“, казао је
Родољуб Михајловић из Секретаријата за планирање и изградњу града. Озакоњење је
процес који траје, кажу из Министарства. Сваки запослени добиће квоту од 15 предмета
дневно које ће морати да обради. Подаци ће бити јавни и пратице се ажурност запослених
на пословима озакоњења, нагласила је Даринка Ђуран из Министарства грађевинарста,
саобраћаја и инфраструктуре.
Други Савет округа одржан је 09.02.2017. године
Тема: Привредна комора Ниш и стање у привреди
У четвртак, 09.02.2017. године са почетком у 11 часова, одржан је други по реду Савет
округа. Позив је упућен свим члановима Савета, а присуствовао је председник општине
Гаџин Хан, председник општине Ражањ, председник општине Алексинац, заменик
председника општине Дољевац, члан већа општине Медијана, заменик председника
општине Црвени Крст, директор Регионалне привредне коморе Нишавског, Пиротског и
Топличког управног округа са сарадницима. Oвај састанак су пропратили и локални
медији. Директор Регионалне привредне коморе НПТ управног округа је кроз презентацију
указао на тренутно стање у привреди у овом делу Србије. Наиме, он је рекао да Ниш и овај
регион према попису из 2011. године има 376.319 становника и 4.047 компанија, а број
незапослених се незнатно смањио. У 2016. години, на подручју које покрива Регионална
привредна комора Ниш остварена је укупна спољнотрговинска размена у вредности од
2,166,342,746 долара, односно бележи се раст од 19 % у односу на претходну годину.
Вредност извоза већа је за 23 милиона долара, што представља повећање од 23 % у односу
на 2015, док је увоз већи за 106 милиона долара, што представља повећање од 13% у
односу на 2015. Нишавски округ је остварио највећи обим размене и у укупној размени
учествује са 57% (у извозу 52%, а у увозу са 62%). Следи Пиротски округ са учешћем од
27 %, па Топлички са 16%. Најзначајнији извозници са подручја Нишавског округа према
подацима из 2015 су Филип Морис, Грамер систем доо Лесковац, Бенетон доо Ниш,
Нисал, Џонсон електрик доо Ниш, Југо импекс доо Ниш. Најјачи је сектор услуга, па
сектор индустрије па пољопривреде, али је највећи приход из сектора индустрије. Рекао је
да је Закон о привредним комора увео плаћање чланарине и обавезно чланство. Нови закон

је успоставио бољу везу са Привредном комором Србије, а сва документа и сертификати за
које су привредници морали да иду у Београд, успостављањем е система и умрежавањем
издаваће се и у Нишу. Зато ће у Регионалној привредној комори бити формиран услужни
центар, у којем ће у директном контакту привредници из региона са надлежнима моћи да
добији неопходне папире. Закон предвиђа и органе коморе и то директора и парламент
привредника, који ће бирати председника парламента, а он ће даље давати смернице и
координисати рад овог органа. Законска материја је регулисана по угледу на аустријски
коморски систем. Најзначајније новине које предвиђа Закон су:
– обавезно чланство привредних субјеката у Привредној комори Србије, чиме се напушта
систем добровољног чланства који је важио од 01. јануара 2013. године;
– одређивање висине чланарине у консултацијама са привредним коморама аутономних
покрајина, чиме се по први пут узимају у обзир интереси чланова и регионалних
привредних комора;
– увођење уговорне привредне коморе као новог вида удруживања привредних субјеката.
Уговорну привредну комору могу основати најмање 100 привредних субјеката у циљу
остваривања заједничког пословног интереса на одређеној територији или у одређеној
привредној грани;
– увођење термина гранских удружења, који ранији Закон није познавао;
– детаљно је регулисано питање страних привредних комора и њиховог статуса;
посебна глава је посвећена односима Привредне коморе Србије са Народном Скупштином,
Владом, органима државне управе и тако даље.
Присутним представницима општине указано је да би било добро да кроз електронску
презентацију своје општине прикажу своје општине у најбољем светлу, а све у нади да уз
помоћ нишког аеродрома привуку инвестиције.
Трећи Савет округа одржан је 1.03. 2017. године
Тема: Свечано обележавање Светског дана цивилне заштите
Командант Штаба за ванредне ситуације и начелник Нишавског управног округа др
Александар Цветковић је као домаћин, у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације,
организовао свечано обележавање 1. марта – Светског дана цивилне заштите. У
просторијама НУО одржана је свечаност поводом обележавања овог дана, која је имала
циљ да утиче на подизање свести о значају припремљености грађана и њиховом познавању
безбедоносних и заштитних мера у случају елементарних непогода, техничко технолошких
и других несрећа и опасности. Поред припадника Сектора за ванредне ситуације, састанку
је присуствовао начелник Полицијске управе, г-дин Нинослав Митић, представници
Војске Србије, представници Жандармерије, представници општина НУО и други.
Цивилна заштита у Републици Србији поново добија на значају и интезивно се ради на
њеном јачању и враћању угледа. Циљ је успостављање правовременог и ефикасног
одговара друштва на изазове и ризике, формирањем оперативнијих снага цивилне заштите
које се могу добро опремити и обучити за деловање у ванредним ситуацијама.

Према међународним стандардима, цивилна заштита представља организован одговор
државе на опасности које угрожавају становништво, материјална добра и животну
средину. Она представља целовит систем и најшири облик организовања, припремања и
учешћа становништва у хуманитарним активностима и задацима заштите и спасавања.
Несреће и катастрофе се могу догодити свуда и у сваком моменту. Искуство протеклих
година показује да се број катастрофа широм света повећава и да је број људских жртава
све већи као и материјална штета изазвана њима. Пред цивилном заштитом као и пред
целокупним системом заштите и спасавања у Републици Србији, стоје нови изазови,
ризици и претње које доносе ванредне ситуације, а којима она адекватно треба да одговори
у будућности. То захтева реформу постојећих и формирање нових оперативних структура
цивилне заштите.
Данас имамо задовољство да га обележавамо у ситуацији када је наша земља, преко
Сектора за ванредне ситуације, поново успоставила неоправдано запуштен и девастиран
систем цивилне заштите у Републици Србији. Цивилна заштита у нашој земљи поново је
добила на значају и интезивно се ради на њеном јачању и враћању угледа како би се
успоставио правовремени и ефикаснији одговор друштва на изазове и ризике којима смо
као држава изложени. Начелник цивилне заштите, Зоран Стоиљковић је кроз презентацију
упознао присутне о активностима везане за попуну и обуку специјализованих јединица
цивилне заштите. Рекао је да је после 20 и више година у Републици Србији, упркос
тешкој материјалној ситуцији и скромним буџетским средствима, отпочет је процес
развоја цивлне заштите. Тежишни задаци реализовани у 2016. Години су побољшање
попуне специјализованих јединица цивилне заштите (СЈЦЗ) на подручју НУО, обука
специјализованих јединица цивилне заштите НУО и опремање СЈЦЗ –набавка опреме.
Закључно са 2016. годином реализована је набавка 162 основна комплета униформи за
припаднике СЈЦЗ. Недостаје још 103 основна комплета униформи. На основу ИПА
пројектра „Јачање капацитета Сектора за ванредне ситуације у пословима заштете од
НУС“, обезбеђен је одређен број чамаца, магнетометријске опреме, возила, униформи,
рачунара итд. На територији Нишавског управног округа изграђено је 221 склониште,
капацитета од 28.580 склонишних места. Врше се периодични прегледи склоништа која
ссу предата ЈП „Склоништа“ на управљање и одржавање.
Начелник НУО др Александар Цветковић је у завршном поздраву рекао да је неспорно да
цивилна заштита мора имати већи значај у систему заштите и спасавања грађана наше
земље и да наше друштво мора улагати много више снаге и средстава како би се
формирале добро опремљене и обучене специјализоване јединице цивилне заштите као
преко потребне додатне снаге које ће бити ангажоване у ванредним ситуацијама.
Данас је имао посебно задовољство да поред припадника Сектора за ванредне ситуације,
представника МУП-а и Минисатрсва одбране, члана Окружног и Градског штаба за
ванредне ситације и представника градских органа и установа, посебно поздрави и један
мањи број припадника специјализованих јединица цивилне заштите. Они ће у наредном
периоду представљати значајну снагу и имаће привилегију да припадају јединици која ће
имати задатак да се опрема и обучава за заштиту и спасавање свих људи у РС.

Четврти Савет Округа одржан је 10.07.2017. године
Тема: Извештаја о остваривању регионалних просторних планова на подручју
Региона Јужне и Источне Србије

На иницијативу помоћника министра Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктру мр Ђорђе Милића у просторијама НУО одржан је састанак. Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као носилац израде два извештаја и то,
Извештаја о остваривању регионалних просторних планова на подручју Региона Јужне и
Источне Србије (Нишавски, Топлички, Пиротски, Борски, Зајечарски, Јабланички,
Подунавски, Браничевски и Пчињски управни округ) и Извештај о остваривању
регионалних просторних планова на подручју Региона Шумадије и западне Србије
(Мачвански, Колубарски, Златиборски, Моравички, Рашки, Расински, Шумадијски и
Поморавски управни округ). У сарадњи са Нишавским управим округом организован је
састанак 10.07.2017. године. Састанку су приствовали поред домаћина и начелници
Пиротског и Топлички управног округа. Испред Министарства грађевинарства – Сектор за
просторно планирање и урбанизам присутне је поздравила и презентацију одржала
Оливера Радоичић, просторни планер. Поред представника МГСИ присуствовали су и
представници обрађивача Извештаја, и то Институт за архитектуру и урбанизам Србије, ЈП
Завод за урбанизам Ниш, Југословенски институт за урбанизам и становање ЈУГИНУС,
представници општина Блаце, Алексинац, Ражањ, Бабушница, Бела Паланка,
Димитровград, Дољевац и градова Ниша и Пирота. Оливера Радоичић је кроз презентацију
истакла да је битна сарадња са локалним самоуправама, и да се на овај начин прикупљају
одговарајући подаци о стању реализације планских докумената, развојих трендова у
управним окрузима, укључујући и податке о евентуално недостајућим планским
документима из њихове надлежности. Она је такође нагласила потребу да се редовно
попуњава и и ажурира Централни регистар, као и да је рок за доставу података шта је и
колико имплементирано у складу са Планом, 24.07.2017. године.
Први пут у актуелној пракси планирања израђују извештаји о остваривању регионалних
просторних планова, што је пример добре праксе унапређења спровођења стратешких
планских докумената и подстицања сарадње како између локалних самоуправа, тако и
између управних округа.

Пети Савет округа одржан је 16.08.2017. године
Тема састанка: Закон о озакоњењу објеката
По налогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Нишавски управни
округ је 16.08.2017. године одржао Савет округа и известио све представнике јединица
локалних самоуправа који су задужени за процес озакоњења, о свим закључцима састанка
одржаног у Влади РС прошле недеље.

За потребе састанка тражили смо податке о броју Решења о рушењу који су до дана
састанка донесени и резултати су следећи:
Град Ниш- 4464,
Општина Дољевац- донето 172 Решења о рушењу којим је обухваћен 271 објект.
Општина Г. Хан- 480,
Општина Сврљиг- 1880,
Општина Ражањ- 535, којим је обухваћено 1100 објеката,
Општина Мерошина- 153,
Општина Алексинац- 1218, којим је обухваћено 2411 објеката.
Само је општина Ражањ рекла да ће ову фазу озакоњења извршити у року, док друге
Општине и град кажу да је то немогуће. Разлози кашњења су једнолични и јединственог су
мишљења да је квота превише високо постављена, да „ако су попис радили годину дана,
сада не могу за све то Решења да донесу у року од 2 месеца“. Да без обзира што су
ангажована додатна лица, она нису стручна, те инспектор мора свако решење да
преконтролише. Из општине Алексинац кажу да катастар није ажуриран, те су жалбе на
Решења честе, што додатно успорава процес.
Сматрају да је крај септембра реалан датум када би ова фаза могла да се оконча.

Шести Савет округа одржан је 30.08.2017 године
Тема: Демографија и популациона политика
Дана 30.08.2017. године проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља
задужена за демографију и популациону политику састала се у Нишу са председницима
општина из јужне и источне Србије у којима се спроводи пројекат тестирања мера
популационе политике. Тестирање мера популационе политике започет је у 15 општина од
којих је седам из југоисточне Србије. Пројекти су различити и циљ им је подршка рађању
и подизању наталитета. Поред домаћина Округа, Министарке и чланова њеног кабинета,
састанку су присуствовали председници седам општина – Гаџин Хан, Власотинце, Црна
Трава, Прокупље, Блаце, Димитровград и Голубац, као и начелници пет округа којима ове
општине припадају и представници Регионалних привредних комора, Развојних агенција,
Институција за јавно здравље,Завода за статистику и начелници школских управа који
могу да буду подршка овим пројектима. Министарка је рекла да је Србија шеста најстарија
земља у Европи, а да је очекивана старост мушкараца 73, а жена 78 година. Она је најпре
честитала свима који су се пријавили за пројекат, рекавши да је било 90 апликација из 88
јединица локалне самоуправе из целе Србије. „Једни су тражили да им се помогне
финансијски у почетку посла, други су сматрали да треба повећати капацитете вртића,
трећи су сматрали да је ниво здравствених услуга лош и да им у том сегменту треба
помоћ“, навела је Ђукић Дејановић. Она додаје да су се тако локалне самоуправе при
пријави за пројекте водиле материјалним статусом просечног становника и у зависности

од квалитета пројекта добили одређене поене. Од 130 милиона динара неповратних
средстава за пројекте популационе политике у седам општина отишло је 55 милиона, док
су централна Србија и Војводина добиле остатак.
Ми данас разговарамо са представницима институција здравља, образовања, развојних
агенција, канцеларијама за младе, са свима онима који у опису свог посла имају
пронаталитетне мере, желим и да их мало подсетим које су то мере“, рекла је Ђукић
Дејановић. Она је навела да је усклађивање рада и родитељства велики изазов, јер се често
вртићи почињу да раде од пола осам, а родитељи раде од седам. „Посебно је на југу Србије
проблем што је мајка и највећа сигурност породице и амбициозна жена која жели каријеру.
Она се онда тешко опредељује за друго, треће, четврто дете јер нема довољно помоћи и
разумевања партнера и подршке државе, ту је јако важна и едукација“, каже Ђукић
Дејановић. Подсећа да у Србији постоји велики број малолетничких трудноћа које се
завршавају прекидима са последицама стерилитета и других болести. „Образовање нам у
овом сегменту шкрипи. Заједно сам са министром за образовање предложила измене
одређених програма, у петом разреду основне школе уводи се физичко и здравствено
образовање које ће проширити знања у домену популационе политике, сексуалног
образовања јер су то и даље табу теме за наше породице“, истакла је министарка.
Наглашава, да је један од основних циљева Владе РС поред политике мира и финансијске
стабилности и пронаталитетна политика. „Тамо где смо дали нека средства желимо да
подстакнемо институције и појединце да се и сами ангажују, да та средства буду само
једна карика у ланцу који се зове боља демографска будућност југа Србије“, рекла је
Ђукић Дејановић. Општине Гаџин Хан и Прокупље добиле су донације за предшколске
институције и реконструкцију дечијих вртића. Начелник нишавског управног округа,
Александар Цветковић навео је да је велика ствар што је држава препознала проблем и
што се у свом мандату бави демографском политиком. Он је истакао да је ово време у коме
је на овој генерацији да одговори на питање да ли ћемо опстати или нестати. Србија има
око 77.000 квадратних километара са нешто више од седам милиона становника. Просечна
стопа рађања је девет становника на 1.000 где једна зена роди 1,4 детета и поред такве
неактивне демографске политике имамо и одлазак становника са одређених територија, те
је добро што је држава кренула да решава тај проблем.
Министарка ће обићи и општину Гаџин Хан, где ће се у Народној библиотеци у 13:30
часова састати са председником општине и представницима локалне самоуправе и
институција који учествују у спровођењу мера популационе политике.

Седми Савет округа одржан је 13.09.2017. године
Тема састанка: Увођење просторних и урбанистичких планова у Централни регистар
планских докумената
Дана 13.09.2017. године одржан је састанак са представницима Министарства
грађевинарства, и саобраћаја и инфраструктуре. Помоћник министра Ђорђе Милић је са
својим сарадницима посетио Округ и том приликом окупио начелнике три округа –

Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа. Начелници и председници локалних
самоуправа у овим Окрузима делегирали су људе из струке, те је и састанак био
продуктивнији. Наиме, једнодневна радионица организована је у сарадњи са Републичким
геодетским заводом и ОСА инжињеринг д.о.о., а све у складу са састанцима о припреми
Извештаја о остваривању регионалних просторних планова одржаних у јулу 2017. на
којима је најављена подршка при увођењу просторних и урбанистичких планова из
надлежности јединица локалних самоуправа у Централни регистар планских докумената.
Запослени у локалним самоуправама који су присуствовали састанку и који су иначе
задужени за увођење докумената у Централни регистар планских докумената, су након
презентације функционисања овог Регистра, могли и сами да уносе планске документе.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обезбеђује и пружа техничку
помоћ, а путем оваквих радионица и стручну помоћ за увођење просторних и
урбанистичких планова из надлежности јединица локалне самоуправе.
Осми Савет округа је одржан 11.10.2017. године
Тема састанка: Проблем водоснадбевања у руралним подручјима
У циљу наставка сарадње и јачања партнерства између различитих институција које се
баве здрављем и заштитом животне средине у Нишавском управном округу је 11.10.2017.г.
одржан састанак на тему Пармске декларације и Протокола вода и здравље са циљем
презентовања и усвајања пројекта у вези решавања стања водоснабдевања и санитације у
сеоским школама Нишавског и Топличког управног округа и наставка сарадње локалне
самоуправе и представника Министарства здравља и Министарства заштите животне
средине.
Након одржане шесте Министарске конференције о животној средини и здрављу и два
састанка одржана у Градској кући у Нишу, у Нишавском управном округу окупили су се
представници општина Нишавског и Топличког управног округа.
Од позваних састанку су присуствовали начелник Нишавског и Топличког управног
округа, председник општине Сокобања, представници општине Блаце и Житорађа,
представних Архус центра ЈИС и Асоцијације за заштиту и очување вода југа Србије,
представници пројекта Др Весна Савић, санитарни инспектор, Марина Вучетић и Иван
Вучетић.
У уводној речи, начелник Нишавског управног округа пожелео је добродошлицу
присутнима и изразио задовољство што се наставља динамика активности за заштиту
животне средине и здравље. Истакао је да је стање водоснабдевања у сеоским срединама
на територији Нишавског управног округа лоше и да је ситуација постала сложенија од
како је локалним самоуправама наложено да ЈКП преузму газдовање над тим водоводима.
Нагласио је проблеме који су се јавили у време епидемије туларемије. Имајући у виду да је
сада формирано Министарство заштите животне средине потребно је искористити ту
ситуацију за решавање ситуације водоснабдевања. 19.10.2017. у Ниш долази министар
Министарства заштите животне средине са делегацијом из Америке која је вољна да улаже

у системе за пречишћавање отпадних вода и да је потребно искористити приступне
фондове.
Начелник Топличког управног округа је поздравио скуп и истакао да је проблем
водоснабдевања и санитације присутан и на територији Топличког управног округа.
Мештани у неким селима незнају где су лоциране каптирани извори њихових водних
система, а пољски санитарни чворови су присутни и у школама у градској средини.
Истакао је проблем имовинских односа у поступку преузимања сеоских водовода од
стране ЈКП и то што у Топличком управном округу није формиран ЗЗЈЗ.
Марина и Иван Вучетић су упознали присутне са Пармском декларацијом и циљевима које
наша земља треба да испуни у вези са спровођењем Протокола о води и здрављу, а везани
су за активности локалне самоуправе и ЈКП. У излагању је истакнуто да локалне
самоуправе имају задатак да направе процену стања сеоских водовода на својој територији
и приступе отклањању недостатака.
Др Весна Савић је презентовала пројекат Ситуациона анализа приступа пијаћој води и
санитацији за децу основних школа у сеоским подручјима територије Нишавског и
Топличког управног округа. Истакла је да је циљ овог пројекта снимање грађевинско
техничког и хигијенског стања сеоских водовода који снабдевају водом за пиће сеоске
школе и процена стања санитације у школама у ова два округа, и предрачун радова за
отклањање утврђених недостатака. Поред утврђивања стања на водним системима
пројекат има као задатак и едукацију становништва. Овакав пројекат је већ имплементиран
у Шумадији и Поморављу. У дискусији је нагласила да је потребно искористити средства
из приступних фондова и да ће контакти са Министарствима омогућити да се прате
могућности за конкурисање локалних смоуправа са пројектима из ове области. Потребно је
повећати сарадњу и појачати активности свих локалних смоуправа.
Председник општине Сокобања је истакао да на њиховој територији постоји проблем
водоснабдевања и у самом насељу Сокобања. Ситуација је сложена због недовољне
количине воде у сеоским месецима у време туристичке сезоне због чега је у том периоду
на снази рестрикција воде у високим зонама. Поред недовољне издашности извора у
летњем периоду, водоводна мрежа од старих азбесних цеви је дотрајала и губитак воде у
мрежи је већи од 65%. Активности њихове локалне самоуправе су појачане и они
аплицирају пројектима за добијање средстава од стране приступних фондова. Подржава
активности и пројекат и сматра да би даља сарадња помогла локалној самоуправи.
На састанку је усвојен предлог пројекта за решавање проблема водоснабдевања и
санитације у сеоским школама, прихваћена даља сарадња и повећање активности у
области заштите животне средине и здравља, и наглашено да је потребно искористити
приступне фондове и одличну сарадњу с Министарством здравља и Министарством
заштите животне средине за решавање проблема водоснабдевања и заштите животне
средине и здравља.
Закључак: Сматрам да је Нишавски управни округ у потпуности одговорио својим
обавезама, а према Уредби о начину рада Света управних округа.

Напомена: Дана 27.12.2017. године на дужност начелнице Нишавског управног округа
ступила је госпођа Драгана Сотировски.
Обрадила,

Шеф одсека
Јована Митић

НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
НАЧЕЛНИЦА
_______________________
Драгана Сотировски

