
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала
(„Службени лист Града Ниша", број 125/2008),

Градско веће Града Ниша, на седници од 14.12.2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог програма o изменама Програма одржавања
комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са
финансијским планом за 2017. годину.

II Предлог програма o изменама Програма одржавања комуналне
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским
планом за 2017. годину, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
града Ниша, одређује се Ванча Димитров, Градска управа Града Ниша –
Секретаријат за инвестиције.

Број: 1570-2/2017-03
У Нишу, 14.12.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Проф. др Милош Банђур



На основу чл. 20, чл. 32. и чл. 66. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
бр. 129/2007) и чл. 37. Статута Града Ниша
(''Службени лист Града Ниша'' бр. 88/2008 и
143/2016), Скупштина Града Ниша, на седници
од _________ 2017. године, донела је

ПРОГРАМ
O ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЈАВНОГ

ЗЕМЉИШТА ГРАДСКОГ И СЕОСКОГ
ПОДРУЧЈА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА

2017. ГОДИНУ

I

У Програму одржавања комуналне
инфраструктуре јавног земљишта градског и
сеоског подручја са финансијским планом за
2017. годину („Службени лист града Ниша“, бр.
148/2016, и број 72/2017), у делу I ТЕКУЋЕ
ОДРЖАВАЊЕ, одељак I1. УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДНИМ ВОДАМА, под Б ОДРЖАВАЊЕ
ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА у
пододељку I1.Б.1 АТМОСФЕРСКА
КАНАЛИЗАЦИЈА у тачки I1.1.Б.1. Набавка и
уградња нових сливних решетки и други
грађевински радови на атмосферској
канализацији - износ 3.000.000,00. замењује се
износом „2.000.000,00“.
Износ Укупно „7.491.700,00“ замењује се
износом „6.491.700,00“.
Износ Укупно I 1. „10.000.000,00“ замењује се
износом „9.000.000,00“.
У делу I ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ, одељак I4.
ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, под Б ОДРЖАВАЊЕ
ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА у
пододељку I4.Б.2 МОСТОВИ у тачки I4.Б.2.1
Редовно одржавање мостова преко река,потока
и сувих долина,а у складу са елаборатом о
стању мостова и по хитним налозима
инспекције, износ 5.000.000,00 замењује се
износом „3.000.000,00“.
У делу I ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ, одељак I4.
ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, под Б ОДРЖАВАЊЕ
ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА у
пододељку I4.Б4 САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМА, у тачки I4.Б4.1
Хоризонтална,вертикална и светлећа
сигнализација, износ „72.000.000,00“ замењује
се износом „75.500.000,00“.
Износ Укупно „213.800.000,00“ замењује се
износом „215.300.000,00“.
Износ Укупно I 4. „292.800.000,00“ замењује се
износом „294.300.000,00“.
Износ Укупно I (1+2+3+4+5) „636.096.000,00“
замењује се износом „636.596.000,00“.
У делу II КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ, одељак
II 2. OСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ, под Б.
ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ
ОБЈЕКАТА, у тачки II3.1.Б.5. Реконструкција
водоводних и канализационих мрежа приликом
периодичног одржавања и реконстр.коловоза,
износ „3.000.000,00“ замењује се износом
„1.000.000,00“,

Износ Укупно „23.093.400,00“ замењује се износом
„21.093.400,00“.
Износ Укупно II 2. „46.000.000,00“ замењује се износом
„44.000.000,00“.
У делу II КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ, одељак II 3.
ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, под Б. ОДРЖАВАЊЕ
ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА, у тачки II3.
Б.2. Путна галантерија (огледала,успоривачи брзине,
еластична ограда,потапајући стубићи), износ
„2.000.000,00“ замењује се износом „3.500.000,00“,
Износ Укупно „99.809.600,00“ замењује се износом
„101.309.600,00“.
Износ Укупно II 3. „110.000.000,00“ замењује се износом
„111.500.000,00“.

Износ Укупно II (1+2+3) „159.000.000,00“ замењује се
износом „158.500.000,00“.
Износ Укупно I+II „795.096.000,00“

У делу ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ. под I
Текуће одржавање, износ „636.096.000,00“ замењује се
износом „636.596.000,00“, под II Капитално одржавање,
износ „159.000.000,00“ замењује се износом
„158.500.000,00“,
У табели ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА под I износ
„636.096.000,00“ замењује се износом
„636.596.000,00“, под I1. износ „10.000.000,00“
замењује се износом „9.000.000,00“, под I4. износ
„292.800.000,00“ замењује се износом
„294.300.000,00“, под II износ „159.000.000,00“
замењује се износом „158.500.000,00“,

II

Програм објавити у „Сл. листу града Ниша“.

Број: _________________
У Нишу, ___________2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Мр Раде Рајковић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Измене Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта

градског и сеоског подручја за 2017.годину извршена је у прерасподелом

финансиских средстава у Програму. Повећање средтава је извршено на саобраћајној

сигнализацији од 5.000.000,00 динара, због потребе усаглашавања саобраћајне

сигнализације (вертикалне и хоризонталне) са новим Правилником о саобраћајној

сигнализацији (Сл.Гласник Р.С.бр.85/2017.године),као и потребе постављања путне

галантерије-лежећи полицајци, саобраћајна огледала и одбојне елестичне ограде.

Смањење финансиских средстава извршено је на оним позицијама које из временских

разлога извесно да не могуда се раде. Прерасподела је извршена у делу:

I – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ,

одељак I 1.- Управљање отпадним водама

Б – Одржавање изграђених комуналних објеката у подељку I1.Б.1. – атмосферска

канализација у тачки I1.Б.1. Набавка и уградња  нових сливних решетки – извршено је

умањење позиције за 1.000.000,00 динара, тако да је сада вредност те позиције

2.000.000,00 динара.

одељак I 4.- Одржавање путева

Б – Одржавање изграђених комуналних објеката у подељку I4.Б.2. – мостови у тачки

I4.Б.2.1. – Редовно одржавање мостова преко река, потока и сувих долина, у складу са

елаборатом о стању мостова и по хитним налозима инспекције – извршено је умањење

позиције за 2.000.000,00 динара, тако да је сада вредност те позиције 3.000.000,00

динара.

одељак I 4.- Одржавање путева

Б – Одржавање изграђених комуналних објеката у подељку I4.Б.4. – саобраћајна

инфраструктура и опрема у тачки I4.Б.4.1 – Хоризонтална, вертикална и светлећа



сигнализација – извршено је увећање позиције за 3.500.000,00 динара, тако да је сада

вредност те позиције 75.500.000,00 динара.

Укупна вредност позиције I – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - повећана је за 500.000,00

динара, тако да је сада вредност те позиције 636.596.000,00 динара.

II – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ,

одељак II. 2 – Остале комуналне услуге

Б – Одржавање изграђених комуналних објеката у тачки II 2.Б.5. –Реконструкција

водоводних и канализационих мрежа приликом периодичног одржавања и

реконструкције коловоза – извршено је умањење позиције за 2.000.000,00 динара, тако

да је сада вредност те позиције 1.000.000,00 динара.

одељак II 3.- Одржавање путева

Б – Одржавање изграђених комуналних објеката у тачки II 3.Б.2. –Путна галантерија

(огледала,успоривачи брзине, еластична ограда, потапајући стубићи) – извршено је

увећање позиције за 1.500.000,00 динара, тако да је сада вредност те позиције

3.500.000,00 динара.

Укупна вредност позиције II – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ – умањена је за

500.000,00  динара, тако да је вредност те позиције сада 158.500.000,00 динара.

Укупна вредност Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног

земљишта градског и сеоског подручја за 2017.годину остаје непромењена и

износи 795.096.000,00 динара, тако да за реализацију нису потребна додатна

средства у буџету града Ниша.

СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА

Ванча Димитров, дипл.инж.грађ.





ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА

Поз.
Програма Назив Процењена

вредност са ПДВ

Нова вредност
позиције са ПДВ-

ом

I ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ

I 1. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ  ВОДАМА

I 1 Б. ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ  ОБЈЕКАТА
I 1. Б. 1. АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

I 1.1 Б 1
Набавка и уградња нових сливних решетки и
други грађевински радови на атмосферској
канализацији

3.000.000,00 2.000.000,00

I 4. ОДРЖАВАЊЕ  ПУТЕВА

I 4. Б.2. МОСТОВИ

I 4. Б 2.1

Редовно одржавање мостова преко река, потока
и сувих долина, а у складу са елаборатом о
стању мостова и по хитним налозима инспекције
-

5.000.000,00 3.000.000,00

I 4. Б.4. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМА

I 4. Б 4.1 Хоризонтална, вертикална и светлећа
сигнализација 72.000.000,00 75.500.000,00

УКУПНО  I  ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 636.096.000,00 636.596.000,00

II КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ

II 2. ОСТАЛЕ  КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

II 2. Б. ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

II 2.1 Б 5.
Реконструкција водоводних и канализационих
мрежа приликом периодичног одржавања и
реконстр. коловоза

3.000.000,00 1.000.000,00

II 3. ОДРЖАВАЊЕ  ПУТЕВА

II 3. Б. ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

II 3. Б 2.
Путна галантерија (огледала, успоривачи
брзине, еластична ограда, потапајући стгубићи) -
постављање

2.000.000,00 3.500.000,00

УКУПНО  II КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ 159.000.000,00 158.500.000,00

УКУПНО  I + II 795.096.000,00 795.096.000,00
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