
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 ГрадаНиша“, број 125/2008), 

 
 Градско веће Града Ниша, на седници од  29.06.2017. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I  Утврђује се Предлог програма о изменама и допунама Програма 

одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског 
подручја са финансијским планом за 2017. годину. 

 
II  Предлог програма о изменама и допунама 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 представнике предлагача по овом предлогу  на седници 

Скупштине Града Ниша одређује се Хранислав Ђорђевић, Градска управа Града 
Ниша – Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.  

 
 

 
 
Број: 878-2/2017-03 
У Нишу,  29.06. 2017. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 



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 И ДОПУНАМА 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), у делу I ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ, 
одељак I2. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ, под Б 
ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ 
ОБЈЕКАТА у пододељку I2.Б.1 ЈАВНО 
ОСВЕТЉЕЊЕ у тачки I2.Б.1.2 Одржавање - 
износ 59.144.800,00. замењује се износом 
„25.140.800,00“. 
Износ Укупно „179.644.800,00“ замењује се 
износом „145.640.800,00“. 
Износ Укупно I 2. „353.000.000,00“ замењује се 
износом „318.996.000,00“. 
У делу I ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ, одељак I3. 
ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ, под Б 
ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ 
ОБЈЕКАТА у тачки I3.Б.2 Уклањање графита и 
натписа на споменицима, јавним објектима и 
фасадама, износ 700.000,00 замењује се износом 
„0,00“. 
Износ Укупно „6.500.000,00“ замењује се 
износом „5.800.000,00“. 
Износ Укупно I3. „10.000.000,00“ замењује се 
износом „9.300.000,00“. 
У делу I ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ, одељак I4. 
ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, под A 
СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ тачка I 4.А - 
Позиција се односи на сервисирање пренетих 
финансијских обавеза на одржавању за радове и 
добра по уговорима до краја 2016. године. 
Укупан финансијски износ пренетих обавеза, 
износ „83.000.000,00“ замењује се износом 
„79.000.000,00“. 
У делу I ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ, одељак I4. 
ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, под Б ОДРЖАВАЊЕ 
ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА у 
пододељку I4.Б1 ЈАВНИ ПУТЕВИ, у тачки 
I4.Б1.1 Радови на редовном и ургентном 
одржавању у складу са Законом о јавним 
путевима и Законом о планирању и изградњи и 
уређење блоковског простора, техничка 
припрема и опремање, износ „115.000.000,00“ 
замењује се износом „91.800.000,00“. 
У делу I ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ, одељак I4. 
ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, под Б ОДРЖАВАЊЕ 

ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА у пододељку 
I4.Б2. МОСТОВИ, у тачки I4.Б2.1 Редовно одржавање 
мостова преко река, потока и сувих долина, а у складу 
са елаборатом о стању мостова и по хитним налозима 
инспекције, износ „35.000.000,00“ замењује се износом 
„5.000.000,00“. 
Износ Укупно „267.000.000,00“ замењује се износом 
„213.800.000,00“. 
Износ Укупно I 4. „350.000.000,00“ замењује се износом 
„292.800.000,00“. 
Износ Укупно I (1+2+3+4+5) „728.000.000,00“ замењује 
се износом „636.096.000,00“. 
У делу II КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ, одељак II 2. 
OСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ, под Б. ОДРЖАВАЊЕ 
ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА, у тачки 
II2.Б.1. Одржавање гранитних, камених и бетонских 
плоча на трговима, парковским површинама и 
тротоарима, износ „4.000.000,00“ замењује се износом 
„3.000.000,00“, у тачки II2.Б.7. Одржавање пумпних 
станица, износ „2.500.000,00“ замењује се износом 
„1.000.000,00“, у тачки II2.Б.8. Одржавање старих 
гробаља, износ „1.500.000,00“ замењује се износом 
„0,00“. 
Износ Укупно „27.093.400,00“ замењује се износом 
„23.093.400,00“. 
Износ Укупно II 2. „50.000.000,00“ замењује се износом 
„46.000.000,00“. 
Износ Укупно II (1+2+3) „163.000.000,00“ замењује се 
износом „159.000.000,00“. 
Износ Укупно I+II „891.000.000,00“ замењује се износом 
„795.096.000,00“. 
 У делу ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА износ 
„891.000.000,00“ замењује се износом „795.096.000,00“.  
У делу ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМА у ставу 2. износ „891.000.000,00“ замењује 
се износом „795.096.000,00“.  
У делу ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ. под I 
Текуће одржавање, износ „728.000.000,00“ замењује се 
износом „636.096.000,00“, под II Капитално одржавање, 
износ „163.000.000,00“ замењује се износом 
„159.000.000,00“, износ УКУПНА УЛАГАЊА 
„891.000.000,00“ замењује се износом „795.096.000,00“. 
У табели ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА под I износ 
„728.000.000,00“ замењује се износом 
„636.096.000,00“, под I2. износ „353.000.000,00“ 
замењује се износом „318.996.000,00“, под I3. износ 
„10.000.000,00“ замењује се износом „9.300.000,00“, 
под I4. износ „350.000.000,00“ замењује се износом 
„292.800.000,00“, под II износ „163.000.000,00“ 
замењује се износом „159.000.000,00“,  
износ УКУПНИ ИЗДАЦИ „891.000.000,00“ замењује 
се износом „795.096.000,00“. 
 

II 
 

Програм објавити у „Сл. листу града Ниша“. 
 
 

Број: _________________ 
У Нишу, ___________2017. године 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
  ПРЕДСЕДНИК 

Мр Раде Рајковић 



Образложење 
 
 

 
Измене и допуне Програма одржавања комуналне 

инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са 
финансијским планом за 2017. годину („Сл. лист града Ниша“, бр. 
148/2016) извршене су у складу са донетим Решењем о 
преусмеравању апропријација број 898-1/2017-24 од 23.05.2017. 
године и Решењем о промени апропријација и употреби средстава 
текуће буџетске резерве број 1673/2017-01 од 25.05.2017. године. 

 
Изменама и допунама Програма одржавања комуналне 

инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са 
финансијским планом за 2017. годину, предлаже се умањење 
Програма за 95.904.000,00 динара, тако да сада укупан обим Програма 
износи 795.096.000,00 динара.  

 
Процена је да предложено умањење Програма неће утицати на 

његову планирану реализацију, имајући у виду да је исто резултат 
остварених уштеда након спроведених поступака јавних набавки, 
закључених уговора и споразума као и процене реализације појединих 
позиција до краја године. 

 
 

 
Овлашћено лице-по овлашћењу 

начелника Градске управе Града Ниша 
 
 

_____________________________ 
Хранислав Ђорђевић 
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