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Предмет: Годишњи извештај о раду Савета Нишавског управног

округа за 2015. годину

Рад Савета Округа у 2015.години је био богат и разноврстан. Одржано је 9
Савета Округа са најразличитијим темама.
У четвртак 22.01.2015.године одржан је Савет са представницима Trace
Group Holdinga. Савету су присуствовали Николај Валев, председник одбора
директора у ПЗП Ниш, извршни директор Гашевић, финансијски неизвршни
директор, инспектор за Путеве Саша Драгановић и бугарски конзул господин
Крстин и представници општина Нишавског управног округа.
Представници општина НУО искористили су прилику и свако од њих је
изнео податке о тренутном стању путева и улица у својој општини. Како је ПЗП
Ниш преузео одређене деонице путева ове информације су им биле значајне у
смуслу ефикасности и то им је омогућило да одреде приоритете.
У Србији одржавају око 2.500 км, а у Бугарској више од 5.000 км. Тренутно
ПЗП Ниш има 245 запослених са намером да се и даље шире (одобрено још 5 места
за инжењере). Желе да успоставе сарадњу између Грађевинског факултета у Нишу

и Универзитета у Софији (Архитектура, Грађевинарство и Геодезија) у виду
стипендирања најбољих студената који ће моћи да магистрирају на Универзитету у
Софији, као и да им обезбеде радна места у струци. Такође желе да у сарадњи са
средњом Грађевинском школом стипедирају једно одељење одређених профила
(бравари, зидари, тесари, асвалтери).
Разговарало се о пројектима који су важни, као што су осветљење
новоизграђене Матејевачке петље, изградња надвожњака на аутопуту Е 80 и будуће
пруге као део пројекта измештања пруге, реконструкција подвожњака на аутопуту
Е 80 који води према насељу Виник и наставак изградње регионалног пута П 274.
Кочница даљем раду су проблеми везани за експропријацију замљишта, ако
и проблеми који се решавају на локалу. Оно у чему су се сагласили је да је
међусобна сарадња и подршка локалне самоуправе неопходна, као и одређивање
приоритета. На тај начин би се пред вишим инстанцама изашло са конкретним
решењима.
Други Савет је одржан у неколико фаза, тачније седам. Наиме, начелник
НУО је заједно са својим сарадницима и делегацијом инспекторских служби,
начелницима инспекција и медима, обишао свих шест општина Нишавског
управног округа и Град Ниш. Овај мини караван трајао је током читавог фебруара
месеца, а циљ је био препознавање проблема на самом терену и у комуникацији са
инспекторима решавање истих.
У општини Ражањ и Алексинац, у непосредном контакту представника
инспекцијских служби Нишавског управног округа са руководством општине
Ражањ изнети су проблеми са којима се суочавају службеници ове општине. Једна
од тема разговора била је начини унапређења и боља комуникација и сарадња са
ресорним министарствима Владе Републике Србије. После Уредбе Владе РС о
забрани запошљавања у јавном сектору, у општинској управи због природног
одлива кадрова не могу да запосле људе на кључним руководећим радним местима.
Проблем је и све веће демографско пражњење општине. Такође проблем се јавља и
у Дому здравља где услед недостатка настаје проблем пружања адекватне
примарне заштите, а који се погледа у примеру Инвестиционих фондова који су
одустали од инвестиција управо због сличних проблема.
У ОПШТИНИ Алексинац велики проблем је и издавање грађевинских
дозвола где Закон о планирању и изградњи није применљив, јер још увек нису
донети Правилници и подзаконски акти.
У Гаџином Хану било је речи о власништву сеоских водовода чије питање
се не решава од 70-тих година прошлог века, те је због тога спорно финансирање
њиховог одржавања.
Оно што је највећи проблем у општини Дољевац је нездрава пијаћа вода.
Управа општине очекује помоћ Републике у завршетку водосистема БрестовацБојник Дољевац, инвестиције вредне 600 милиона динара. Рационализација и
забрана запошљавања донела је потешкоће у обављању послова које је Република
поверила локалним самоуправама. Светла тачка ове општине је Дом здравља у
Дољевцу који ће ове године прославити 50 година успешног рада. Сточарство,
кланична индустрија, повртарство и воћарство представљају велики привредни
потенцијал ове општине.

У општини Сврљиг разматрана је ситуација на терену и проблеми са којима
се ова општина суочава. Радном састанку поред сталне делегације начелника НУО
и руководства општине Сврљиг присуствовао је и државни секретар у
Министарству за државну управу и локалну самоуправу Иван Бошњак. Примена
Закона о планирању и изградњи , као и доношење закона о инспекцијском надзору
и Закона о ванредној ситуацији, ставља општине Нишавског управног округа на
велика искушења. У општини Сврљиг има 39 запослених, а постоји потреба за још
14 службеника. Лоша приватизација предузећа довела је до тога да некада велики
гиганти сада буду опустошени.
У општини Мерошина која има око 2.000 хектара земље засађено је воћем.
Број оболелих од тулемије је највећи у овој општини, чак деветоро из једног села
Арбанашце. Разлог епидемије је неисправна пијаћа вода.

Трећи Савет је одржан 02.03.2015.године. Протекао је у духу обележавања
1. марта Дана цивилне заштите. Светски дан Цивилне затите се обележава у целом
свету почев од 1990.године одлуком Генералне скупштине Међународне
организације цивилне заштите (ICDO) са циљем да се укаже на витални значај и
улогу служби цивилне заштите у случају свих типова несрећа и катастрофа и
суочавању са њима, да се ода признање за њихове напоре , жртве и подвиге.
Начелник Округа др Александар Цветковић поздравио је скуп рекавши да на
цивилну заштиту треба гледати као на продужену руку МУП-а и као подршку
професионалним јединицама сектора МУП-а за ванредне ситуације, неопходне у
случају већих природних непогода и техничких инцидената и тај систем је
неопходно јачати. Том приликом Управа за ванредне ситуације је доделила
захвалнице лицима који су својим залагањем и доприносом током 2014.године
помогли брзим реаговањем у санацији штете.

Четврти Савет округа одржан је 13.03.2015.године у сали Нишавског
управног округа коме су поред начелника Округа присусутвовали представници
локалне самоуправе и ЈП Путева Србије. Сарадњом локалне самоуправе и ЈП
Путева Србије утврђене су трасе државних путева кроз седишта градова/општина,
сходно новој Уредби о категоризацији државних путева којом су путеви подељени
на путеве првог и путеве другог реда. Сваком од представника локалне заједнице
предат је елаборат „Трасе државних путева кроз седишта градова и општина“ на
подручју Нишавског управног округа. Друга тачка дневног реда били су проблеми
на мрежи државних путева где је сваки од представника говорио о својој локалној
самоуправи, који су горући проблеми и које деонице су у најгорем стању. До 1.
априла је рок за подношење захтева ЈП Путева Србије о постављању нових верзија
белих табли.
Пети Савет Округа одржан је 29.03.2015.године са следећим дневним
редом:
1. Разматрање Информације о стању и предузетим мерама на поплављеним
подручјима на територији Нишавског управног округа,

2. Разматрање Извештаја о доношењу и проглашењу локалних оперативних
Планова одбране од поплава на водама II реда за 2015.годину и спремности
субјеката који учествују у спровођењу мера одбране од поплава у склопу
јединственог система заштите и спасавања на територији Нишавског управног
округа.
Братислав Грујић је упознао присутне са стањем на поплављеним
подручјима на територији округа, те да су на снази Одлуке о проглашењу ванредне
ситуације у општинама Алексинац и Дољевац. Окружни штаб ће и даље пратити
рад Градског и општинских штабова за ванредне ситуације са територије
Нишавског управног округа, до потпуне нормализације стања на угорженим
подручјима.
По другој тачки Братислав Грујић је присутне упознао са Извештајем о
доношењу и проглашењу локалних оперативних Планова одбране од поплава на
водама II реда за 2015.годину и спремности субјеката који учествују у спровођењу
мера одбране од поплава у склопу јединственог система заштите и спасавања на
територји Нишпавског управног округа.

Шести савет Округа одржан је у мају 12.05.2015.године са
представницима Инспектората за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања. Састанку су присуствовали председници општина, начелници
општинских управа и директори јавних предузећа. Основни разлог окупљања била
је заједничка активност на сузбијању сиве економије, нарочито сузбијање „рада на
црно“ које у нашој земљи са 30% учествује у бруто друштвеном производу. С
обзиром на број инспектора којим Инспекторат располаже, директор Бојан Јоцић је
задовољан резултатима рада постигнутим у протеклих 12 месеци. У инспекторату
кажу да је 238 инспектора за годину дана обавило велики број контрола, тачније
54.895 надзора. У тренуцима контроле инспектори рада затекли су укупно 9087
лица која нису имала пријаве. Начелник је изразио забринутост поводом броја
повреда на раду, а поготово што многе остају непријављене, јер су и сами радници
непријављени.

Седми Савет одржан је 15.05.2015.године. Акција обиласка свих општина
коју је организовао Нишавски управни округ, закључена је састанком одржаним са
челницима града Ниша. Састанку је присуствовао начелник Нишавског управног
округа, заменик градоначелника, начелници и шефови свих инспекцијских служби
и остали представници градских општина и општина које су се разним пројектима
везале за Град. Горући проблеми које су изнели челници Града су проблем
грађевинских дозвола, регионална депонија, проблем дивље пијаце. Свако од
инспкетора је из свог делокруга рад изнео своја запажања и указао на који начин се
проблеми у граду могу превазићи. Разговарали су и тражили заједничка решења и
за проблем сточне пијаце, азила за псе, евентуалну изградњу карантима за
животиње, формирање кризних центара за случај заразних болести. Републичка
инспекторка за заштиту животне средине нагласила је да се мора урадити зонирање

града на основу нивоа буке, док је реп.водни инспектор рекао да је неопходно
уградити уређај за прочишћавање вода.
Осми Савет Округа одржан је у два дана 02.09.и 03.09.2015.године, а
састанцима су присуствовали председници оних општина којима су теме на
састанцима од значаја за њихове општине.
Првог дана Савета одржан је састанак са представницима ГИЗ-а, коме су
присуствовали представници локалних самоуправа, Регионалне развојне агенције,
националне службе за запошљавање, ИТ Кластера, Канцеларије за младе и
Канцеларије за локални и економски развој. Након прве посете Нишавском
управном округу средином маја 2015.године, пројектни тим ГИЗ-а је реализовао
више стратешких активности у циљу имплементације будућег ГИЗ пројекта
„Подстицање запошљавања младих“.
Циљ овог састанка је био информисање о реализованим досадашњим
активностима, одлуци избора 2 пилот локације, од којих је једна Нишавски
управни округ, договарање сарадње и организација реализације сарадње.
Оно око чега су се сложили сви је да је на теритоији Нишавског управног
округа велика тражња за ИТ оперативцима и да се млади све више окрећу овој
врсти образовања. Први следећи корак који се има предузети након снимања стања
је организација радионице п0ланирања и њена реализација до краја године.
Другог дана Савета састанку су поред домаћина присуствовали
пом.градоначелника Град Ниша Љубивоје Славковић, председник градске општине
Медијана, Зоран Стојановић, директор Србијаводе, Драгољуб Миљојковић, испред
канцеларије заједничког Секретаријата Интеррег-ИПА програма прекограничне
сарадње Бугарска- Србија, Маја Јовановић и Милена Јовановић Новицић,
председник градске општине Црвени крст, Мирослав Милутиновић и Пантелеја
Срђан Савић, представници Полицијске управе у Нишу.
Тема састанка је била на који начин уз помоћ присутних релевантних људи
обновити пројекат „Врећасте бране“. Бугари су као проблем истакли несигурност
сплава на Нишави, односно саме конструкције сплава, па је представник Града
обећао да ће обезбедити тај сплав. Вредност пројека би била 250.000 евра. Србија
воде је преузела одговорност за техничку документацију за све три бране. Оквирну
цену од 250.000 евра, укључујући и монтажу дали су представници компаније Сава
Крањ.
Одлучено је да овај пројекат гађа туристичке приоритете прогама и није
битно ко ће бити водећи партнер у овом пројекту. Оно што је само наглашено је да
ће свако од партнера сносити своје трошкове. Полицијска управа ће са своје стране
вршити полицијски надзор и да ће вредност надзора бити 4.000 евра по брани.

Девети састанак Савета Округа одржан је 27.10.2015.године, када је
начелник НУО поздравио полазнике, сада већ 59. класе Генералштабног
усавршавања који су на студијском путовању дошли у Ниш. Полазници су имали
прилике да се упознају са свеукупним припремама у области безбедности и
одбране, местом и улогом државних органа и локалне самоуправе, привредних

субјеката и грађана у припреми за одбрану земље. Председници општина су изнели
своја искуства у координацији са Министарством одбране и Војске РС.
Након презентације генерала Милосава Симовића о Команди копнене
виојске, уследила је презентација Нишавског управног округа на којој је начелник
др Александар Цветковић изнео опште информације о Округу и Граду Нишу и о
могућности сарадње локалне самоуправе са јединицама и установама Војске
Србије. Своја излагања имали су и Управа за ванредне ситуације и Регионални
центар Министарства одбране. Након презентације у касарни Књаз Милош,
официри су обишли и Руско српски хуманитарни центар и тамо имали прилике да
разгледају сву технику и опрему за спасавање којом овај хуманитарни центар
располаже. Међу полазницима из Србије има и полазника из Босне и Херцеговине,
Македоније и ДНР Алжир. Они ће завршити школовање са официрима Војске
Србије, те је то доказ да државе из којих долазе имају поверење у војно школство
Србије.

Генерално гледано савет Округа је у 2015. години радио напорно и
вредно и размтарао најразноврсније теме и сагледао многе проблеме у
различитим областима друштвеног система.

НАЧЕЛНИК
НИШАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
Др Александар Цветковић

