
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), 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 24.12.2019. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог програма уређивања грађевинског земљишта и 
одржавања комуналне инфраструктуре за 2020. годину. 
 

II Предлог програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања 
комуналне инфраструктуре за 2020. годину, доставља се председнику Скупштине 
Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III    За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређују се Милош Милошевић,  помоћник Градоначелника Града 
Ниша и Катарина Раденковић, секретар Секретаријата за инвестиције. 
  
 
 

Број: 1347-1/2019-03 
У Нишу,  24.12.2019. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 



На основу члана 20, 32. и 66. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 
129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018) и члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'' бр. 88/2008, 143/2016 и 18/2019), Скупштина Града Ниша на седници од ________________ 
године донела је 
 
 
 

ПРОГРАМ 
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И 

ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  
ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
 

УВОД 
 

Програм уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 
2020. године (у даљем тексту Програм) је израђен на основу закона и подзаконских аката којима се 
уређују питања земљишне политике и изградње, и то Закона о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС 
РС, 50/2013-Одлука УС РС, 98/2013-Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 
– други закон) и Правилника о садржају, поступку и начину доношења Програма уређивања 
грађевинског земљишта (“Службени гласник РС”, бр. 27/2015). Програм је усаглашен са 
годишњим и средњорочним програмима развоја Града. 

Програм садржи преглед свих радова са планираним активностима и финансијским 
средствима на припремању и опремању грађевинског земљишта и одржавању изграђених јавних 
комуналних објеката градског и сеоског подручја на територији Града Ниша, са пројекцијом за 
наредне две године. 

Програм је, у складу са Одлуком о Градској управи Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“ бр.143/2016, 57/2017, 138/2017 и 63/2019) припремио Секретаријат  за  инвестиције на 
основу планираних и реализованих активности у 2019. години, предлога достављених од стране 
градских општина и других подносиоца, као и закључака са јавних расправа о нацрту Одлуке о 
буџету Града Ниша за 2020. годину. 

Програмом се планирају приходи и издаци у износу од 559.561.123,00 динара, од чега се за 
реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта издваја 527.011.123,00 динара, а за 
реализацију Програма одржавања комуналне инфраструктуре 32.550.000,00 динара. 

Реализација Програма се финансира из извора 01 – приходи из буџета у износу 
497.050.000,00 и из извора 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу 
62.511.123,00 динара. 

По претходно донетом решењу Градског већа Града Ниша о утврђивању предлога 
Програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2020. 
године, исти доноси Скупштина Града Ниша.  

 



I. ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 
2020. ГОДИНУ 

 
ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ПО ПОЗИЦИЈАМА 

 
 Свака од наведених позиција у Програму обухвата  следеће активности:  
- Прибављање копија планова и листова непокретности 
- Прибављање услова са елементима за обележавање регулације 
- Покретање поступка за провођење промена у катастру непокретности 
- Прибављање информација о локацији  
- Подношење иницијатива ПГН-у за утврђивање јавног интереса и експропријацију 

непокретности 
- Прибављање потврда о обезбеђеним средствима за експропријацију непокретности 
- Прибављање копија планова водова 
- Прибављање катастарско - топографских планова 
- Прибављање услова за пројектовање  
- Израда геомеханичких елабората 
- Геомеханичка и археолошка истраживања 
- Прибављање пројеката за грађевинску дозволу 
- Покретање поступка  јавне набавке за израду пројеката парцелације и препарцелције, 

идејних пројеката и идејних решења, пројеката за грађевинску дозволу, пројеката за 
извођење, техничке контроле пројеката и извођење радова, обављање других послова у 
складу са Програмом 

- Подношење захтева у систему ЦЕОП, и то за прибављање локацијских услова, 
грађевинских дозвола и решења по ЗПИ, пријаве радова и употребних дозвола 

- плаћање такси. 
 
I.1. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ПРОЈЕКТИ, ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
I.1.1. Прибављање урбанистичких планова и урбанистичких пројеката по донетим одлукама о 

изради урбанистичких  планова  
I.1.2. Израда техничке документације  
                                                                     
                                        2020                                   2021                                     2022 
УКУПНО I.1.  85.000.000,00                             0,00                                      0,00 
 
Извор финансирања : Све позиције се финансирају из извора 01 – приходи из буџета 
 
I.2. ПРИПРЕМАЊЕ И КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА     
 
I.2.1. Oбјекти и мрежа водоснабдевања  

 
- Реализација пројеката из Националног инвестиционог плана 



- Повезивање, превезивање и реконструкција водоводних мрежа у склопу реконструкције и 
изградње градских саобраћајница 

- Повезивање цевовода на вишу висинску зону водоснабдевања 
- Инфраструктурно опремање локација према потреби, на основу закључених уговора о 

заједничком опремању и припремању грађевинског земљишта 
- Наставак активности по раније започетим пројектима, пројектима за које се обезбеди 

финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године 
 
           ГО ЦРВЕНИ КРСТ 

- Извођење радова на водоснабдевању Хум- Бреница са изградњом потисног цевовода  
- Реконструкција водоводне мреже насеље ''Шљака''    
- Сечаница –изградња водоводне мреже    
- Систем ''Врело'' – санација 
- Проф. Др Миладина Илића 
- Секундарно опремање насеља Делнице 
- Ул. 25 мај 

 
ГО ПАНТЕЛЕЈ 

- Моравска 
- Изградња водоводне мреже у Кнез селу    
- Изградња водоводне мреже у селу Горњи Матејевац  
- Горњематејевачка - 4.прилаз    
- Момчила Миловановића    
- Пантелеј запад (локација у Илинденској) завршетак радова по грађ.дозволи из 2012.године 
- Северни булевар - наставак до Горњематејевачке 
- Златиборска – реконструкција водоводне мреже 
- Повезивање у прстен од ул. Генерала Штурма до ул. Добросава Јовановића – Станка 
- Драгутина Живковића – Доња Врежина 
- Веза Виник 2 – Подвиник 
- Радоја Домановића 

    
ГО МЕДИЈАНА 

- Рентгенова     
- Људевита Гаја     
- Војводе Вука 
- Реконструкција постојећег водовода у ул  Мајаковског од ул. Јосипа Славенског до улице 

Леонарда Да Винчија    
           
ГО НИШКА БАЊА 

- Изградња водоводне мреже у селу Јелашница 
- Изградња водоводне мреже у селу Просек 
- Новопројектована у насељу Женева на кп.бр. 1128 КО Нишка бања    
- Мирослава Пилетића – северно од Ужичке    
- Нишавска други прилаз на кп.бр.545 КО Нишка Бања    



- Бориса Крајгера са прилазима  
- Насеље „Лугови“   

 
ГО ПАЛИЛУЛА 

- Добродолска Ново село    
-  Ливадска Ново село    
-  Поповачка први прилаз Ново село    
-  Поповачка други прилаз Ново село    
-  Прилаз код Јастребачких партизана Ново село    
-  Ратарска Ново село    
-  Живојина Жике Миленковића Ново село    
-  Витерова Ново село    
-  Косаничка  
- Валтерова Ново село    
-  22. децембар Ново село    
-  Новоградска Ново село    
-  Плочничка Ново село    
-  Благоја Крушића Ново село    
-  Луковска Ново село    
-  Ртањска Ново село    
-  Јошаничка Ново село    
-  Ђорђа Узуновића прилаз 3 од бр.3. до краја улице Ново село    
-  Зорана Циге Стојановића од бр.41 до бр.61    
-  Марка Јовановића    
-  Милоша Ђурића наставак    
-  Адмирала Гепарда Делијски вис    
-  Сотира Здравковића Суви До    
-  Данила Вучковића Суви До    
-  Славољуба Митића  Суви До    
-  Велимира Митића Суви До    
-  Белопаланачка  
- Кованлучка 3.прилаз 
- Др Саве Петровића – прилаз – Ново село 
- Чича Илије Станојевића 
- Драгутина Коцића 
- Резервоар питке воде у оквиру Спомен парка Бубањ са црпном станицом 
- Петра Велебита Делијски Вис 

 
                                             2020                                   2021                                     2022 
Укупно 1.2.1.  80.000.000,00                      125.000.000,00                         0,00 
 
Извор финансирања : Све позиције се финансирају из извора 01 – приходи из буџета 
 
 



I.2.2. Објекти и мрежа канализације       
 

- Реализација пројеката из Националног инвестиционог плана 
- Повезивање, превезивање и реконструкција канализационе мреже у склопу реконструкције 

и изградње градских саобраћајница 
- Инфраструктурно опремање локација према потреби, на основу закључених уговора о 

заједничком опремању и припремању грађевинског земљишта 
- Наставак активности по раније започетим пројектима, пројектима за које се обезбеди 

финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године 
    
 ГО ЦРВЕНИ КРСТ    

- Поповац    
- Изградња канализационе мреже у нас. „Шљака“ 
- Сјеничка 
- 45. дивизије    
- Изградња канализационе мреже у нас. Горњи Комрен 
- Ул. 25. Мај  
- Чамурлијски колектор 
- Велепољска - насеље Ратко Јовић    
- Сарајевска АК    

 
           ГО ПАНТЕЛЕЈ 

- Моравска 
- Горњоматејевачка 1. прилаз    
- Борска од пруге    
- Светог Прокопија    
- Александра Шакића    
- Ристе Бојаџића    
- Момчила Миловановића    
- Владислава Петковића Диса    
- Горњоматејевачка 7. прилаз    
- Кладовска    
- Свете Петке    
- Јастребачка    
- Пантелеј запад (лок. У Илинденској) завршетак радова по грађ. дозволи из 2012. године  
- Деспотовачка    
- Горњи Матејевац – наставак    
- Горњи и Доњи Матејевац – преузимање мреже    
- Колектор Кнез село 
- Цевовод за одлив преливних вода резервоара „Виник 2“ до насеља Подвиник 
- Драгутина Живковића – Доња Врежина 
- Дантеова 
- Алексиначка 
- Радоја Домановића 



- Секундарне канализационе мреже у нас. Горња Врежина 
    
           ГО МЕДИЈАНА 

- Рентгенова 
-   Људевита Гаја     
-   Пољска у Брзом Броду    
-   Жарка Ђурића – наставак 
- Реконструкција постојеће канализационе мреже у ул  Мајаковског 
- Први улаз у Суви До    

 
          ГО НИШКА БАЊА 

- АК од насеља Никола Тесла до улаза у Нишку бању    
- Прва Кутина    
- Нишка бања – проширење мреже    
- Новопројектована од Заплањске до 9. Мај    
- Рузвелтова АК    
- Насеље Лугови 
- Новопројектована од Заплањске до Сићевачке    
- Синђелићева    
- Железничка, други прилаз    
- Бориса Крајгера са прилазима АК    
- Новопројектована у насељу Женева на кп.бр. 1128 КО Нишка Бања    
- Новопројектована од Трга Љ. Самарџића до Синђелићеве  
- Мирослава Пилетића 
- Насеље „Женева“   

 
           ГО ПАЛИЛУЛА 

- Горње и Доње Међурово преузимање мреже   
- Бабичких одреда    
- Марка Јовановића    
- Белопаланачка   
- Милоша Ђурића 
- Ивана Косанчића, Делијски вис    
- Феликса Каница, Делијски вис    
- Чемерничка прилази 1 до 3, Делијски вис    
- Опленачка, Ново село    
- Симе Динића, 6.прилаз, Ново село    
- Поповачка, први прилаз, Ново село    
- Поповачка, други прилаз, Ново село    
- Прилаз Јастребачких партизана, Ново село    
- Ђорђа Узуновића - наставак, Ново село    
- Живана Живановића, Паси Пољана    
- Момчила Гаврића, Паси Пољана    
- 8. српске бригаде  Паси Пољана    



- 1300 каплара први прилаз (десно) Паси Пољана    
- Новопројектована до школе  Паси Пољана    
- Шумарска Паси Пољана    
- Љубише Цветковића Робија  Паси Пољана 
- Радивоја Кораћа Паси Пољана 
- Петра Велебита Делијски Вис 

 
                                              2020                                        2021                                     2022 
Укупно I.2.2.   100.000.000,00                      125.000.000,00                            0,00 
 
Извор финансирања : Све позиције се финансирају из извора 01 – приходи из буџета 
   
I.2.3. Мрежа топлификације 
 

- Измештање топловода, палионица свећа цркве Св. цара Константина и царице Јелене 
- Изградња магистралног топловода у улици Милентијевој 
- Изградња магистралног топловода у улици Војводе Степе и Цвијићевој 
- Изградња магистралног топловода у улици Николе Коперника и Радних бригада 
- Изградња магистралног топловода до МШ „Др. Миленко Хаџић“ – ул. Зетска 
- Инфраструктурно опремање локација према потреби, на основу закључених уговора о 

заједничком опремању и припремању грађевинског земљишта 
- Наставак активности по раније започетим пројектима, пројектима за које се обезбеди 

финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године 

 
                                             2020                                   2021                                     2022 
Укупно I.2.3.   22.000.000,00                           0,00                                     0,00 
 
Извор финансирања : Све позиције се финансирају из извора 01 – приходи из буџета 
 
I.2.4. Стамбене локације 

- Станови за припаднике снага безбедности на локацији Стеван Синђелић 
-  Социјално становање, локација Бранко Бјеговић 
- Локација: Сомборска  центар  
- Локација ''Ардија'' 
- Локација: Мокрањчева прилаз код бр.78А 
- Комплекс ''Нови Ниш'' 
- Локација ромског насеља, Кованлучка прилаз  
- Инфраструктурно опремање локација за пројекте који ће се реализовати у сарадњи са 

министарствима 
- Инфраструктурно опремање локација према потреби, на основу закључених уговора о 

заједничком опремању и припремању грађевинског земљишта 
 
                                             2020                                   2021                                     2022 
Укупно I.2.4.  55.103.315,00                            0,00                                     0,00 



 
Извор финансирања : Позиција Станови за припаднике снага безбедности на локацији Стеван 
Синђелић у износу 35.103.315,00 финансира се из извора 13 – нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година. Све остале позиције финансирају се из извора 01 – приходи из буџета. 
 
I.2.5.    Локације производних, пословних и услужних објеката 

- ''Xingyu Automotive Lighting Systems'' Co LTD  
- Научно технолошки парк 
- Комплекс „Наис“  
- Комплекс „Леони“ 
- Византијски булевар  
- Измештање атмосферског колектора у склопу изградње фабрике „Johnson electric“  
- Ивана Милутиновића  
- Уређење пијаца на територији града Ниша 
- Аеродром ''Константин Велики'' 
- “Милшпед“ 
- ''Delta Real Estate' 
- Инфраструктурно опремање локација према потреби, на основу закључених уговора о 

заједничком опремању и припремању грађевинског земљишта 
 
                                             2020                                   2021                                     2022 
Укупно I.2.5.  46.000.000,00                            0,00                                     0,00 
 
Извор финансирања : Све позиције се финансирају из извора 01 – приходи из буџета 
 
I.2.6.     Регулација корита река и потока 

- Суводолски  поток  
- Хумски поток – наставак 
- Наставак активности по раније започетим пројектима, пројектима за које се обезбеди 

финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године 
 
                                            2020                                   2021                                     2022 
Укупно I.2.6.  1.000.000,00                             0,00                                     0,00 
 
                                            2020                                   2021                                     2022 
УКУПНО I.2.  304.103.315,00                250.000.000,00                           0,00 
 
Извор финансирања : Све позиције се финансирају из извора 01 – приходи из буџета 
 
 
I.3. УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБАЉА 
 
I.3.1.  Уређење јавних зелених површина 
 



                                     2020                                   2021                                     2022 
Укупно I.3.1.  700.000,00                               0,00                                      0,00 
 
Извор финансирања : Све позиције се финансирају из извора 01 – приходи из буџета 
 
I.3.2. Гробља 

- Наставак активности по раније започетим пројектима, пројектима за које се обезбеди 
финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године 

                                             2020                                   2021                                     2022 
Укупно I.3.2.  700.000,00                               0,00                                      0,00 
 
                                             2020                                   2021                                     2022 
УКУПНО I.3.  1.400.000,00                            0,00                                      0,00 
 
Извор финансирања : Све позиције се финансирају из извора 01 – приходи из буџета 
 
 
I.4. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  
 
I.4.1. Објекти образовања 
       -     ОШ ''Мирослав Антић''– уређење дворишта 
       -     ОШ у Бербатову – истурено одељење - уређење дворишта 
       -     ОШ ''Његош'' - уређење дворишта 

- Наставак активности по раније започетим пројектима, пројектима за које се обезбеди 
финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године 

                                            2020                                   2021                                     2022 
Укупно I.4.1.  5.000.000,00                            0,00                                     0,00 
 
Извор финансирања : Све позиције се финансирају из извора 01 – приходи из буџета 
 
I.4.2. Објекти културе 

- Истраживачки, рестаураторско - конзерваторски радови на Палати са октагоном на 
Градском пољу 

- Мала сцена Народног позоришта 
- Церјанска пећина – Визиторски центар  
- Нишка Тврђава 
- Војничко гробље на Делијском вису 

- Наставак активности по раније започетим пројектима, пројектима за које се обезбеди 
финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године   
 

                                            2020                                   2021                                     2022 
Укупно I.4.2.  2.000.000,00                            0,00                                     0,00 
 



Извор финансирања : Све позиције се финансирају из извора 01 – приходи из буџета 
 
I.4.3. Објекти здравства 
       - Амбуланта Брзи Брод 
       - Амбуланта Лалинац 

- Наставак активности по раније започетим пројектима, пројектима за које се обезбеди 
финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године 

                                            2020                                   2021                                     2022 
Укупно I.4.3.  1.900.000,00                            0,00                                     0,00 
 
Извор финансирања : Све позиције се финансирају из извора 01 – приходи из буџета 
 
I.4.4. Објекти социјалне заштите 
       - Реконструкција обданишта Ново село 
       - Завршетак радова обданиште Брзи Брод 

- Наставак активности по раније започетим пројектима, пројектима за које се обезбеди 
финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године 

 
                                              2020                                   2021                                     2022 
Укупно I.4.4.  47.407.808,00                      40.000.000,00                            0,00 
 
Извор финансирања : Позиција Реконструкција обданишта у Новом селу финансира се из извора 13 
– нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 27.407.808,00. Све остале позиције 
финансирају се из извора 01 – приходи из буџета. 
 
I.4.5. Спортски објекти 
       - Стадион ''Чаир'' 
       - Спортски терен „Ровче“, опремање локације 
       - Санација просторија СОФК-е 
       - Дечије игралиште – комплекс ''Бојанине воде'' 
       - Санација и реконструкција терена ФК ''Железничар'' 
       - Изградња, реконструкција и санација игралишта (опрема, изградња, уређење терена) 

- Наставак активности по раније започетим пројектима, пројектима за које се обезбеди 
финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године 
 

                                               2020                                     2021                                    2022 
Укупно I.4.5.  10.000.000,00                       14.000.000,00                           0,00 
 
Извор финансирања : Све позиције се финансирају из извора 01 – приходи из буџета 
 
I.4.6. Верски објекти 
       - Црква Св. Василија Острошког 
       - Црква Св. Петке 



       - Црква Св. Преображења Господњег у насељу Ледена стена – I фаза 
       - Продавница са палионицом при цркви Св. Цара Константина и Царице Јелене 
       - Парохијски дом у цркви Св. Илије у Нишкој бањи – II фаза 
       - Завршетак потпорног зида Манастира Ваведења Пресвете Богородице у Сићеву 
       - Завршни радови ентеријера цркве Св. Архангела  

- Наставак активности по раније започетим пројектима, пројектима за које се обезбеди 
финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године 

 
                                                2020                                   2021                                    2022 
Укупно I.4.6.  65.000.000,00                     55.000.000,00                             0,00 
 
Извор финансирања : Све позиције се финансирају из извора 01 – приходи из буџета 
 
 
I.4.7.  Азил  
       - Азил за напуштене животиње 
 
                                            2020                                   2021                                     2022 
Укупно I.4.7.  100.000,00                              0,00                                     0,00 
 
Извор финансирања : Све позиције се финансирају из извора 01 – приходи из буџета 
 
I.4.8. Јавне гараже 

- Наставак активности по раније започетим пројектима, пројектима за које се обезбеди 
финансирање из других извора и на пројектима за које се укаже потреба током године 

                                           2020                                   2021                                     2022 
Укупно I.4.8.  100.000,00                               0,00                                      0,00 
 
                                        2020                                   2021                                     2022 
УКУПНО I.4.          131.507.808,00                  109.000.000,00                              0,00 
 
 
I.5. ИМОВИНСКА ПРИПРЕМА 
I.5.1. Израда геодетских елабората и прибављање геодетских услуга за имовинску припрему за 

потребе изградње јавних саобраћајница и других објеката у складу са Програмом 
 
                                               2020                                   2021                                     2022 
УКУПНО I.5.  5.000.000,00                               0,00                                      0,00 
 
Извор финансирања : Све позиције се финансирају из извора 01 – приходи из буџета 
 
 
 



 
II. ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

 
 II.1. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
 II.1.1. Oдржавање фонтана на територији града Ниша (одржавање, резервни делови, утрошак 

воде)…………………………………………………………………………………...1.650.000,00       
II.1.2. Уклањање графита и натписа на споменицима, јавним објектима и 

фасадамa……...………………………………………………………………………....300.000,00 
II.1.3. Одржавање јавних тоалета и утрошак воде………………………………………...8.600.000,00 
II.1.4. Одржавање ескалатора и лифтова зa кретање инвалидних лица. ………..……….1.000.000,00 
II.1.5. Одржавање јавних сатова………………………………………………………………200.000,00 
II.1.6. Уклањање дивљих депонија…………………………………………………………...500.000,00                                            
II.1.7. Одржавање школских дворишта……………………………………………….……2.000.000,00 
II.1.8. Одржавање спортских терена…………………………………………………….….1.000.000,00 
II.1.9. Измештање билборда…………………………………………………………….…….300.000.00 
II.1.10. Одржавање пумпних станица…………………………………………………….….2.000.000,00 
II.1.11. Одржавање старих гробаља……………………………………………………...….…500.000,00 
II.1.12. Одржавање сеоских водовода…………………………………………………….…2.500.000,00 
II.1.13. Oдржавање историјских споменика и зграда под заштитом………………………1.000.000,00 
                                                                           

                 2020                                   2021                                     2022 
УКУПНО II.1. 21.550.000,00                           0,00                                      0,00 
 
Извор финансирања : Све позиције се финансирају из извора 01 – приходи из буџета 
 
II.2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ  
II.2.1. Одржавање водоводних и канализационих мрежа приликом одржавања јавних 

саобраћајница…………………………………… ………………………………….10.000.000,00 
II.2.2. Oдржавање верских објеката………………………………………………………...1.000.000,00 
 
                                              2020                                   2021                                     2022 
УКУПНО II.2. 11.000.000,00                           0,00                                      0,00 
 
Извор финансирања : Све позиције се финансирају из извора 01 – приходи из буџета 
 
 
 
 
 
 



РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
И ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 
 
 

МЕРЕ И ПРИНЦИПИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  ПРОГРАМА  
 
1. Носилац реализације Програма је Секретаријат за инвестиције Градске управе Града Ниша.  
2. Носиоци појединих стручних послова за реализацију Програма су ЈП Дирекција за 

изградњу Града Ниша, ЈП Завод за урбанизам Ниш, ЈКП „Наиссус“ Ниш, надлежни 
секретаријати Градске управе Града Ниша и остали учесници на реализацији Програма 
изабрани на основу Закона о јавним набавкама. 

3. Обавезе по овом Програму могу се преузимати само до износа средстава планираних за 
намене предвиђене Програмом. 

4. У случају да за реализацију појединих позиција из Програма не буду искоришћена 
планирана средства, могућа је пренамена дела тих средстава на друге позиције из 
Програма, у оквиру исте економске класификације, а за које су планирана средства 
недовољна и то у износу до 5% планираних средстава за ту позицију. 

5. Уколико се планирана буџетска средства остварују у мањем обиму, сразмерно ће се 
смањити и планирани обим Програма. 

6. Градоначелник, или лице које он овласти, даје иницијативу за реализацију позиција 
Програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 
2020. годину. 
Иницијативу из претходног става Градоначелник даје на основу захтева Секретаријата за 
инвестиције Градске управе Града Ниша. Пошто је од стране Градоначелника, или лица 
које он овласти, дата иницијатива, приступа се реализацији Програма у складу са Законом о 
јавним набавкама. 

7. О извршењу Програма, Секретаријат за инвестиције извештаваће надлежне органе Града 
Ниша. 

2020 2021 2022

01 - приходи из буџета - 464.500.000,00

 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 62.511.123,00

I.1.
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ПРОЈЕКТИ, ИЗРАДА 

ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИМОВИНСКА ПРИПРЕМА 85.000.000,00 0,00 0,00 01 - приходи из буџета

01 - приходи из буџета - 269.000.000,00
 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 35.103.315,00

I.3. УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ, СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
И ГРОБАЉА

1.400.000,00 0,00 0,00 01 - приходи из буџета

01 - приходи из буџета - 104.100.000,00
 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 27.407.808,00

I.5. ИМОВИНСКА ПРИПРЕМА 5.000.000,00 0,00 0,00 01 - приходи из буџета

II
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊE КОМУНАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ
32.550.000,00 0,00 0,00 01 - приходи из буџета

 II.1. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 21.550.000,00 0,00 0,00 01 - приходи из буџета
II.2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ 11.000.000,00 0,00 0,00 01 - приходи из буџета

01 - приходи из буџета - 497.050.000,00

 13 – нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 62.511.123,00

ПОЗИЦИЈА ОБЛАСТ
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ПО ГОДИНАМА

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 2020.Г.

I ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

527.011.123 359.000.000,00 0,00

I.2. ПРИПРЕМАЊЕ И КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

304.103.315,00 250.000.000,00 0,00

УКУПНO    
I + II

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА И ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ 

ИНФРАСТРУ
559.561.123,00 359.000.000,00 0,00

I.4. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 131.507.808,00 109.000.000,00 0,00



8. У случају да се до краја 2020. године не донесе Програм уређивања грађевинског земљишта 
и одржавања комуналне инфраструктуре за 2021. годину, до доношења Програма, 
финансијске обавезе из Програма за 2020. годину могу се преузимати и плаћати до нивоа 
планираних средстава Програма за 2020. годину, а исте ће бити садржане у Програму за 
2021. годину. 

 
Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
 
Број:      __________ 
У Нишу:  ___________ 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
 
                                                                                   Мр Раде Рајковић 
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