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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ 
 

1.1 Основни подаци о Управи за комуналне делатности, 

енергетику и саобраћај 

 
  НАЗИВ: Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 
 
  АДРЕСА:  Ул. Генерала Транијеа 11 а, 18 000 Ниш  

Ул. Катићева бр.29  – седиште Одељења комуналне полиције 
 

                  МАТИЧНИ БРОЈ :17620541 
 

       ПИБ:100232752 
 

       ТЕЛЕФОН : 018/ 504-533 и  
     018/ 4150-246 - комунална полиција 
 
       ФАКС:  018/296-066; 296-067 
 

               E-mail: ukdes@gu.ni.rs 
 

 Радно време Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је од 
7,30 - 15,30 часова (утврђено Решењем о распореду радног времена у управама и 
службама града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 2/05)). 

Радно време у Одељењу комуналне полиције је: преподне од 07,30 до 15,30, и 
поподне од 14,00 до 22,00 часа, а у дане викенда од 08,00 до 16,00 часова. 
    

1.2 Основни подаци о информатору 

 
 Информатор о раду Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 

сaчињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја(„Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07,104/09 и 36/10) и Упутством 
за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник 
РС“ бр.68/2010).  

 За тачност и потпуност података у Информатору одговоран је начелник 
Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Миодраг Брешковић. 

 Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин 
остваривања права заинтересованих лица за приступ информацијама од јавног 
значаја. 

 Сврха објављивања Информатора је информисање јавности о документима и 
информацијама које поседује или којима располаже Управа за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај у оквиру делокруга свога рада. 

Информатор о раду је први пут објављен маја 2009. године на интернет 
страници Града Ниша  www.ni.rs,  а последњи пут је ажуриран августа 2015. године. 

Информатор је доступан у електронском облику на web адреси www.ni.rs – под 
насловом Градске управе и службе - Управа за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај - Информатор o раду Управе за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај, а увид у информатор, односно штампана копија се може добити у Управи 

mailto:ukdes@gu.ni.rs
http://www.ni.rs/
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за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, улица Генерала Транијеа бр.11a, 
Ниш. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 Организациона структура у Управи за комуналне делатности, енергетику и 

саобраћај утврђена је Правилником о унутрашњeм уређењу и ситематизација 
радних места број 1223/2013-09 од 20.03.2013. годинe.  

 

2.1 РУКОВОЂЕЊЕ УПРАВОМ  

 
Управом за комуналне делатности, енергетику и саобраћај руководи начелник, 

који представља Управу, организује и обезбеђује законито, ефикасно и стручно 
обављање послова у Управи, одлучује о правима, обавезама и дужностима из 
радних односа запослених у Управи, стара се о обезбеђивању материјалних и других 
услова за ефикасан рад и одговоран је за законитост рада Управе, доноси 
правилнике, наредбе, упутства, решења и закључке, решава сукоб надлежности 
између унутрашњих организационих јединица у Управи, одговоран је за законито 
коришћење средстава за финансирање Управе и обавља друге послове у складу са 

прописима града. 
 
Начелник Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћаj је Миодраг 

Брешковић, дипл. правник. 
 
Начелник Управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности 

и спречености да обавља своју дужност. 
 
Заменик начелника је Хранислав Ђорћевић, дипл. економиста. 
 
Начелник Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај има  три 

помоћника. 
Помоћници начелника Управе за комуналне делатности, енергетику и 

саобраћаj су: 
Владислава Ивковић, дипл економиста,Снежана Јовановић, дипл правник и 

Чедомир Стипсић, дипл. грађевински инжењер. 
 

2.2 УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

 
У Управи се утврђују следеће унутрашње организационе јединице: 

 
А -  Одељење комуналне полиције, у оквиру кога се образују: 

 Подручна организациона јединица Исток (за подручја градских 
општина Медијана и Нишка Бања) 

 Подручна организациона јединица Запад (за подручја градских 
општина Палилула, Пантелеј и Црвени крст) 

 
У Одељењу комуналне полиције обављају се следећи послови: 

 одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за 
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комуналну делатност, 

 вршење контроле над применом закона и других прописа и општих 
аката из области комуналне и других делатности из надлежности 
Града, 

 остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом 
локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града, 

 заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица 
и других јавних објеката од значаја за град, 

 подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано 
одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање 
других задатака из надлежности Града. 

 
Одржавањем комуналног реда из претходног става сматра се одржавање реда 

у областима, односно питањима: снабдевања водом; одвођења отпадних и 
атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депоновања комуналног и другог 
отпада; локалних путева и улица; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; 
превоза путника у градском и приградском саобраћају; ауто такси превоза; 
постављања привремених пословних објеката; противпожарне заштите; заштите од 
буке у животној средини; контроле радног времена субјеката надзора; одржавања 
комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, 
јавне расвете, стамбених и других објеката. 

Oдељењем комуналне полиције руководи начелник, Игор Џонић, професор 
физичке културе. 

 
Телефон: 018/4150-202, 
 Факс: 018/4150-241 
e-mail Igor.Dzonic@gu.ni.rs 
 

Заменик начелника је је Милан Ђорђевић дипл.инжењер електронике 

Телефон: 018/4150-202 

Факс: 018/4150-241 
 e-mail Milan.Djordjevic@gu.ni.rs 
 
Шеф подручне организационе јединице Исток је Иван Вељковић, дипл. 

инжењер заштите на раду. 
  
Телефон: 018/4150-202, 
 Факс: 018/4150-241 
 e-mail Ivan.Veljkovic@gu.ni.rs 
 
Шеф подручне организационе јединице Запад је Мирослав Стаменковић, дипл. 

педагог физичке културе 
 
Телефон: 018/4150-202, 
 Факс: 018/4150-241 
 e-mail Miroslav.Stamenkovic@gu.ni.rs 
 
 
 

 Б - Одсек за комуналне послове и послове управљања отпадом, у оквиру 
кога се образују две групе: 

 Група за комуналне послове, 

 Група за послове у области управљања отпадом. 

mailto:Igor.Dzonic@gu.ni.rs
mailto:Ivan.Veljkovic@gu.ni.rs
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У Одсеку за комуналне послове и послове управљања отпадом врше се 

послови у вези са обављањем комуналних делатности, као и стручни, техничко-
технолошки послови у вези са управљањем отпадом. 

Одсеком руководи шеф одсека, Владимир Стаменковић, 

дипл. правник, 
Телефон: 018/504-733 
Факс: 018/ 296-066;296-067 
e-mail Vladimir.Stamenkovic@gu.ni.rs 

 
 В - Одсек за саобраћај, у оквиру кога се образују три групе: 

 Група за техничко регулисање саобраћаја,  

 Група за  јавни превоз, 

 Група за безбедност саобраћаја и такси превоз. 
 

У Oдсеку за саобраћај обављају се послови у вези са регулисањем и 
управљањем саобраћајем, послови техничког регулисања саобраћаја, послови у 
области управљања површинама за паркирање и регулисања паркирања, послови у 
вези са јавним градским и приградским саобраћајем, планирањем капацитета мрежа 
линија, послови у области управљања квалитетом у систему јавног масовног 
транспорта путника, послови у области безбедности саобраћаја и такси превоза. 

 
Одсеком руководи шеф одсека, Игор Трајковић, дипл. инжењер саобраћаја. 

 
Телефон: 018/504-733 
Факс: 018/ 296-066;296-067 
e-mail Igor.Trajkovic@gu.ni.rs 

 
 Г - Одсек за енергетику  
 

У Одсеку за енергетику врше се послови који се односе на спровођење 
основних начела енергетске политике, дефинисање стратегије и планова развоја 
енергетике на локалном нивоу, прописивање услова и начина снабдевања топлотном 
енергијом са правилима рада дистрибутивне мреже за топлотну енергију и тарифни 
систем за одређивање цене топлотне енергије, као и други послови из области 
енергетике. 

Одсеком руководи шеф одсека Бранко Андрејевић. дипл. инжењер 
електротехнике. 

 
Телефон:018/504-534 
Факс: 018/296-066;296-067 
e-mail Branko Andrejevic@gu.ni.rs 
 

 Д - Одсек за модернизацију комуналних услуга 
У Одсеку за модернизацију комуналних услуга врше се послови праћења и 

унапређења функционисања јавних комуналних предузећа и комуналних делатности, 
реализације пројеката и иницијатива са циљем модернизације рада јавних 
комуналних предузећа и побољшања комуналне инфраструктуре. 

Одсеком руководи шеф одсека Перица Крстић, дипл. машински инжењер 
Телефон:018/504-543 
Факс: 018/296-066;296-067 
e-mail Perica.Krstic@gu.ni.rs 
 

mailto:Igor.Trajkovic@gu.ni.rs
mailto:Branko%20Andrejevic@gu.ni.rs
mailto:Perica.Krstic@gu.ni.rs
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Ђ - Одсек за правне и економско-финансијске послове, у оквиру кога се 
образују две групе: 

 Група за економско-финансијске послове 

 Група за правне послове у области комуналних делатности, 
енергетике и саобраћаја. 

         
У Одсеку за правне и економско-финансијске послове, израђују се: нацрти 

одлука, уговора и решења из делокруга рада Управе, реализују се одобрене 
апропријације корисницима буџетских средстава за те области; извршавају се 
финансијски послови; израђују појединачни правни акти, води се деловодни 
протокол, архива, отпремање и разврставање поште за одређене области; врши се 
управни надзор над радом предузећа која обављају послове из области комуналних 
делатности и обављају послови у вези са утврђивањем цена комуналних производа 
и услуга. 

 
Одсеком руководи шеф одсека Снежана Милосављевић, дипл. правник. 
 
Телефон:018/504-549 
Факс: 018/296-066;296-067 
е-mail Snezana.Milosavljevic@gu.ni.rs    

 
Укупан број систематизованих радних места у Управи је 63 са 120 

извршилаца, а укупно запослених је 84. 

mailto:Snezana.Milosavljevic@gu.ni.rs
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УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

НАЧЕЛНИК 

ПОМОЋНИК НЕЧЕЛНИКА 

А -ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ   

ПОЛИЦИЈЕ 
В- ОДСЕК ЗА САОБРАЋАЈ 

Б - ОДСЕК ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

И  ПОСЛОВЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 
Г - ОДСЕК ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

Д - ОДСЕК ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

Ђ - ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО-

ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

ПОДРУЧНА ОРГАНИЗАЦИОНА 

ЈЕДИНИЦА ИСТОК 

ПОДРУЧНА ОРГАНИЗАЦИОНА 
ЈЕДИНИЦА ЗАПАД 

 

ГРУПА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ 

УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

ГРУПА ЗА ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ  

САОБРАЋАЈА 

      ГРУПА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

ГРУПА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

САОБРАЋАЈА И ТАКСИ ПРЕВОЗ 

ГРУПА ЗА ЕКОНОМСКО-
ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

ГРУПА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ У 
ОБЛАСТИ КОМ. ДЕЛ. , ЕНЕР. И 

САОБР. 

 

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 
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3. ОПИС ФУНКЦИЈА РУКОВОДИЛАЦА 
 
 
Радом управе руководи начелник који представља Управу, организује и 

обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова у Управи, одлучује 
о правима, обавезама и дужностима из радних односа запослених у Управи, 
стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за ефикасан рад и 
одговоран је за законитост рада Управе, доноси правилнике, наредбе, упутства, 
решења и закључке, решава сукоб надлежности између унутрашњих 
организационих јединица у Управи, одговоран је за законито коришћење 
средстава за финансирање Управе и обавља друге послове у складу са 

прописима града. 
 

 Начелник Управе мора имати завршен факултет техничког или 
друштвеног смера, или Факултет заштите на раду-смер заштита животне 
средине, најмање пет година радног искуства у струци и положен стручни испит 
за рад у органима државне управе. 

Начелник Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћаj је 
Миодраг Брешковић, дипл. правник. 

 
Телефон: 018/504-533 
Факс: 018/296-066; 296-067 
e-mail Miodrag.Breskovic@gu.ni.rs  
 

 
Начелник Управе има заменика који га замењује у случају његове 

одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик начелника Управе 
мора имати факултет техничког или друштвеног смера, или Факултет заштите 
на раду-смер заштита животне средине, најмање пет година радног искуства у 
струци и положен стручни испит за рад у органима државне управе. 

Заменик начелника је Хранислав Ђорћевић, дипл. економиста. 
 
Телефон: 018/504-533 
Факс: 018/296-066; 296-067 
e-mail Hranislav.Djordjevic@gu.ni.rs  
 
 
Начелник Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај има  

три помоћника. Помоћник начелника помаже начелнику Управе у руковођењу, 
организовању и обезбеђивању ефикасности рада Управе. Са начелником 
Управе се стара о распоређивању послова у унутрашњим организационим 
јединицама 

Помоћници начелника Управе за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћаj су: 

 
Владислава Ивковић, дипл економиста 
 
Телефон: 018/504-533 
Факс: 018/296-066;296-067 
e-mail Vladislava.Ivkovic@gu.ni.rs 
 

 
 

mailto:Miodrag.Breskovic@gu.ni.rs
mailto:Hranislav.Djordjevic@gu.ni.rs
mailto:Vladislava.Ivkovic@gu.ni.rs
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Снежана Јовановић, дипл правник 
 
Телефон: 018/504-533 
Факс: 018/296-066;296-067 
e-mail Snezana.Jovanovic@gu.ni.rs 
 
Чедомир Стипсић, дипл. грађевински инжењер. 
 
Телефон: 018/504-533 
Факс: 018/296-066;296-067 
e-mail Cedomir.Stipsic@gu.ni.rs 
 

 
 Радом одељења комуналне полиције руководи начелник одељења 
комуналне полиције, радом одсека руководи шеф одсека, а радом групе 
координатор групе. 

 

 
4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 
 
 Рад Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је доступан 

јавности у складу са Статутом Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/08) и Одлуком о организацији градских управа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 3/2014-пречишћен текст и 44/2015) 

 Јавност рада Управе се огледа у давању информација о активностима 
управе средствима јавног информисања, информација грађанима о стању 
предмета и информација од јавног значаја у смислу закона о приступу 
информацијама од јавног значаја, затим издавању  саопштења за јавност, као и 
другим видовима комуникације са медијима. 
  Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај најмање 
једном годишње објављује информатор са основним подацима о свом раду. 

 Информације о раду Управе даје начелник Управе. 
     Начелник Управе решава о захтевима за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја. 
     О раду унутрашњих организационих јединица Управе, информације 
могу, по овлашћењу начелника, давати њихови руководиоци. 
     Информације о раду начелника и запослених доступне су јавности према 
закону којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја. 
 Радно време Управе за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај:  

    - од 7,30 - 15,30 часова  понедељак -  петак 
(утврђено Решењем о распореду радног времена у управама и службама 

града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 2/05), 
Радно време у Одељењу комуналне полиције: 

      - од 07,30 до 15,30, и од 14,00 до 22,00 часа, понедељак -  петак  
   у дане викенда од 08,00 до 16,00 часова. 
 
 
 
 

   Одељење комуналне полиције 
 начелник, Игор Џонић 

mailto:Snezana.Jovanovic@gu.ni.rs
mailto:Cedomir.Stipsic@gu.ni.rs
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Телефон: 018/4150-202, 
 Факс: 018/4150-241 

   e-mail Igor.Dzonic@gu.ni.rs 
 
  Одсек за комуналне послове и послове управљања отпадом 
 Шеф одсека,Владимир Стаменковић 
 Телефон: 018/504-533 

Факс: 018/296-066;296-067 
E mail Vladimir.Stamenkovic@gu.ni.rs 

 
Одсек за саобраћај 
шеф одсека, Игор Трајковић 

 
Телефон: 018/504-733 
Факс: 018/ 296-066;296-067 
e-mail Igor.Trajkovic@gu.ni.rs 

 
Одсек за енергетику  
шеф одсека, Бранко Андрејевић 
Телефон:018/504-534 
Факс: 018/296-066;296-067 
e-mail Branko Andrejevic@gu.ni.rs 
 

 Одсек за модернизацију комуналних услуга 
шеф одсека Перица Крстић 
Телефон:018/504-543 
Факс: 018/296-066;296-067 
e-mail Perica.Krstic@gu.ni.rs 
 
Одсек за правне и економско-финансијске послове 
шеф одсека Снежана Милосављевић 
Телефон:018/504-549 
Факс: 018/296-066;296-067 
е-mail Snezana.Milosavljevic@gu.ni.rs    
 

 Лице овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја је Миодраг Брешковић, начелник Управе за 

комуналне делтаности, енргетику и саобраћај. 
 

5. НАДЛЕЖНОСТ, ОБАВЕЗЕ И ОВЛАШЋЕЊА  УПРАВЕ ЗА 
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 У члану 10. Одлуке о организацији градских управа Града Ниша ( „Сл. 
лист Града Ниша“, број 3/2014-пречишћен текст и 44/2015)  прописано је да се 
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај образује за област 
комуналних делатности, енергетике и послове планирања, уређења и 
регулације саобраћаја и да се у њој обављају следећи послови: 

 
• вршење надзора и контрола оснивачких права над радом предузећа 

која обављају послове из области комуналних делатности и то: Јавно 
предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша, Јавно комунално 
предузеће за водовод и канализацију ''Наиссус'' Ниш, Јавно 
комунално предузеће ''Градска топлана'' Ниш, Јавно комунално 

mailto:Igor.Dzonic@gu.ni.rs
mailto:Igor.Trajkovic@gu.ni.rs
mailto:Branko%20Andrejevic@gu.ni.rs
mailto:Perica.Krstic@gu.ni.rs
mailto:Snezana.Milosavljevic@gu.ni.rs
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предузеће ''Медиана'' Ниш и осталих јавних и јавно - комуналних 
предузећа, 

• вршење правног и економско - финансијског надзора над радом 
предузећа која обављају послове из области комуналних делатности, 
као и праћење динамике и квалитета пружања комуналних услуга, 

• учествовање у изради програма рада јавних предузећа и јавно - 
комуналних предузећа и праћење њихове реализације, 

• израда Програма уређења Града Ниша, 
• послови у вези са поверавањем и обављањем комуналних 

делатности и управни надзор над њиховим извршавањем, 
• обрађивање материјала у вези са утврђивањем цена комуналних 

производа и услуга, 
• реализација одобрене апропријације корисницима буџета у оквиру 

управе у складу са одлуком о буџету Града Ниша за текућу годину, 
• припремање планова извршења буџета за кориснике које прати, по 

кварталима, 
• стручна обрада поднетих захтева корисника буџетских средстава и 

други  послови финансијске службе у складу са прописима о 
буџетском систему, 

• послови који се односе на спровођење основних начела енергетске 
политике, 

• послови који се односе на дефинисање стратегије и планова развоја 
енергетике на локалном нивоу, 

• послови који се односе на прописивање услова и начина снабдевања 
топлотном енергијом са правилима рада дистрибутивне мреже за 
топлотну енергију и тарифни систем за одређивање цене топлотне 
енергије, 

• првостепени управни поступак у области комуналних делатности и 
енергетике,  

• праћење комплетне реализације послова у области одржавања 
комуналне инфраструктуре, 

• израда програма одржавања путева и саобраћајница, 
• обављање послова који се односе на планирање, изградњу, 

реконструкцију и одржавање путева и саобраћајница,  
• припрема нацрта уговора за обављање поверених комуналних 

делатности;  
• послови техничког регулисања и управљања саобраћајем и 

стационираним саобраћајем,  
• послови јавног превоза,  
• правни и економски послови у области саобраћаја, 
•  послови у вези са управљањем отпадом, 
•  други послови у складу са законом и другим прописима. 
 

 У Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај обављају се и 
послови комуналне полиције, и то: 

 одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за 
комуналну делатност;  

 вршење контроле над применом закона и других прописа и општих 
аката из области комуналне и других делатности из надлежности 
Града;  

 остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом 
локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града;  
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 заштитe животне средине, културних добара, локалних путева, улица 
и других јавних објеката од значаја за Град;  

 подршкe спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано 
одвијање живота у Граду, очување градских добара и извршавање 
других задатака из надлежности Града.  

 
 
 

6. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА 
И ОВЛАШЋЕЊА 

 
Правилником о рационализацији рада градских управа и служби 

Града(„Службени лист Града Ниша“, број 26/2010) уређују се међусобни односи 
управа и служби Града, правила поступања и начин рада у административним 
поступцима. 

Административни поступак се покреће предајом поднесака непосредно 
или поштом, усменим саопштавањем у записник или у електронском облику. 

Ближе информације можете добити на сајту Града Ниша www.ni.rs- 
ГРАДСКА УПРАВА- Е-СЕРВИСИ-Регистар административних поступака. 

На овој адреси добићете информације неопходне за подношење и 
решавање захтева: потребна документација, висина такси, време потребно за 
поступање по захтеву и друге информације. Из регистра можете преузети и 
обрасце које је потребно попунити и предати приликом подношења захтева. 

 

7. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА 
 

 Информације од јавног значаја које најчешће захтевају појединци, 
односно медији, односе се на разне области из надлежности Управе. 
 
 Захтеви се најчешће односе на: 

 Информације о јавном градском превозу,  

 Инфомације о ценама пружања услуга јавних и јавних комуналних 
предузећа, 

 Информације о плавој зони, 

 Информације  раскопавању јавних површина, 

 Информације у вези давања сагласности за регулацију саобраћаја. 
 
 

8. ПРОПИСИ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ,ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 У обављању послова из своје надлежности Управа за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај примењује одредбе следећих закона и 
прописа: 

 
1. Закон о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', 

број 129/07 и 83/2014-други закон),   

2. Закон о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 88/2011 ),   

3. Закон о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 15/2016),   
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4. Закон о енергетици (''Службени гласник Републике Србије'', број 57/11 и 
80/2011- исправка, 93/2012, 124/2012 и 145/2014),   

5. Закон о превозу путника у друмском саобраћају (''Службени гласник 
Републике Србије'', 68/2015),   

6. Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима (''Службени 
лист СФРЈ'', број  50/88, 63/88, 80/89, 29/90, 11/91,'' Службени лист 
СРЈ'', број  34/92, 3/02),  

7. Закон о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 41/09, 53/2010 и101/2011),  

8. Закон о јавним путевима (''Службени гласник Републике Србије'', број 
101/05, 123/07, 101/2011 и 55/2014),  

9. Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 72/09, 81/09, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,42/2013-одлука 
УС,50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС и 132/2014) 

10. Закон о комуналној полицији (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 51/09 ), 

11. Закон о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 36/09, 88/2010),   

12. Закон о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', број 33/97, 
31/01 и ''Службени гласник Републике Србије'', број 30/10),  

13. Закон о раду("Службени гласник Републике Србије", број 24/05, 
61/05,54/09 и 32/2013 и 75/2014) 

14.  Закон о радним односима у државним органима ("Службени гласник 
Републике Србије", број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 , 49/05, 
79/05 и 23/2013), 

15. Критеријуми и мерила за одређивање висине накнаде за издавање 
лиценце за обављање енергетских делатности ("Службени лист Града 
Ниша", број 17/2014) 

16. .Правилник о условима и начину остваривања права угроженог купца 

електричне енергије ("Службени лист Града Ниша " 

,број 96/2015) 

17. Правилник о мерилима за уговарање и утврђивање висине накнаде за 
израдњу објеката топлификације ("Службени лист Града Ниша " ,број 
53/2010) 

  18.Правилник о начину расподеле и обрачуну трошкова испоручене 
топлотне   енергије ("Службени лист Града Ниша ",број 86/2015), 
19. Правилник о начину обрачуна накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта изградњом објеката градске топлификације("Службени лист 
Града Ниша ",број 12/2014) 

20. Тарифни систем за обрачун и начин обрачуна топлотне 
енергије("Службени лист Града Ниша ",број 57/2014) 

21. .Правилник о методологији за формирање цена топлотне 
енергије("Службени лист Града Ниша ",број 72/2014) 

      23.Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење,  
     третман и  одлагање отпада ("Службени гласник РС", бр.72/09), 

24..Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и 
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање  
енергије ("Службени гласник РС", број 98/10),  

  25 Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања  
        дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада ("Службени 
гласник  РС", број 73/10), 

        26.Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада 
("Службени   гласник РС", број 56/10), 
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 27.Правилник о садржини, начину и изгледу регистра издатих дозвола за  
       управљање отпадом ("Службени гласник РС", број 95/10);  

       28.Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест ("Службени 

гласник РС", број 75/10), 

29.Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду 

са упутством за његово попуњавање ("Службени гласник РС", број 95/10),  

30.Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног 

отпада ("Службени гласник РС", број 92/10),  

31.Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и 

акумулаторима ("Службени гласник РС", број 86/10),  

      32.Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Службени 

гласник РС" број  104/2009 и 81/10), 

33.Образац уз Правилник о изгледу и садржини дозволе складиштење, 

третман и одлагање отпада ("Службени гласник РС", број 96/09), 

34.Правилник о изгледу и садржини дозволе за складиштење, третман и 

одлагање отпада ("Службени гласник РС", број 96/09), 

35.Правилник о обрасцу докумената о кретању отпада и упутству за његово 

попуњавања ("Службени гласник РС", бр.72/09), 

36.Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима 

("Службени гласник РС", број 98/10), 

37.Уредба о врстaма отпада за које се врши термички третман, условима и  

     критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким 

условима     за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за 

термички третман отпада, поступању са остатком након спаљивања 

("Службени гласник РС",   број 102/10 и 50/2010), 

38.Уредба о одлагању отпада на депоније ("Службени гласник РС", број 

92/10), 

39.Уредба о допуни Уредбе о призводима који после употребе постају 

посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о врсти и количини 

произведених и увезених производа и годишњем извештају, начину и 

роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања 

накнада, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и 

плаћања накнаде, ("Службени гласник РС", број 54/10 , 86/2011, 15/2012 и 

3/2014), 

40.Правилник о програму, времену и начину стручног оспособљавања и 

усавршавања, садржају и начину полагања испита и провере стручне 

оспособљености, евиденцији и уверењима о положеним испитима и 

стручној оспособљености комуналних полицајаца ("Службени гласник РС", 

бр. 106/09,58/10 и 73/10), 

41.Правилник о начину и поступку вршења контроле комуналне 

полиције("Службени гласник РС", бр.106/2009) 

38.Правилник о начину утврђивања психофизичке способности потребне за 

обављање послова комуналне полиције("Службени гласник РС", 

бр.106/2009) 

42.Правилник о службеној легитимацији комуналних полицајаца ("Службени 

гласник РС", бр.106/2009) 

http://www.ekoplan.gov.rs/src/download-1128/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/pravilnici/pravilnik_otpadna_vozila.pdf
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43.Одлука о комуналним делатностима (''Службени лист Града Ниша'', број 
32/07-пречишћен текст, 40/07, 11/09 и 66/2010), 
44.Одлука о комуналном реду ( ''Службени лист Града Ниша'', број 57/2014 и 
98/2015) 
45.Одлука о водоводу и канализацији (''Службени лист Града Ниша'', број 
89/05),  
46.Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом 
(''Службени лист Града Ниша'', број 74/2015),  
47.Одлука о начину и роковима плаћања комуналних услуга (''Службени 
лист Града Ниша, број 77/2015-пречишћен текст),   
48.Одлука о димничарским услугама (''Службени лист Града Ниша, број 
89/05 и 38/10),  
49.Одлука о пијацама (''Службени лист Града Ниша'', број 89/05-пречишћени 
текст), 
50.Одлука о одржавању чистоће (''Службени лист Града Ниша'', број 3/2014-
пречишћен текст),   
51.Одлука о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању (''Службени 
лист Града Ниша'', број 89/05 и 38/10),  
52.Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих 
површина (''Службени лист Града Ниша'', број 89/05 и 38/10),   
53.Одлука о јавном градском и приградском превозу путника на територији 
Града Ниша (''Службени лист Града Ниша, број 38/2011, 2/2012 и 85/2014), 
54Одлука о ауто такси превозу путника на територији града Ниша 
(''Службени лист Града Ниша'', број 2/2012),  
55.Одлука о јавној расвети (''Службени лист Града Ниша'', број 23/95, 13/01), 
56.Одлука о јавним паркиралиштима (''Службени лист Града Ниша'', број 
2/2012),   
57.Одлука о утврђивању локалних путева на територији Града Ниша ( 
„Службени лист Града Ниша“ бр.17/95 и 15/96), 
58.Одлука о одређивању праваца регионалних путева који пролазе кроз 
Ниш и друга насељена места ( „Службени лист Града Ниша“, број15/96), 
59.Одлука о утврђивању и означавању назива насељених места, улица, 
тргова и зграда (''Службени лист Града Ниша'', број 81/10-пречишћени текст)  
60.Одлука о облицима и начину остваривања сарадње комуналне полиције 
и инспекцијских служби Града Ниша и градских општина (''Службени лист 
Града Ниша'', број 91/09), 
61.Одлука о униформи и ознакама комуналних полицајаца (''Службени лист 
Града Ниша'', број 91/09), 
62.Одлука о боји и начину означавања возила и опреми комуналне полиције 
(''Службени лист Града Ниша'', број 91/09),  
63.Одлука о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавне 
површине на територији Града Ниша(''Службени лист Града Ниша'', број 
10/2015), 
64. Одлука о обављању комуналне делатности зоохигјене на територији 
Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 10/2015), 
65.Тарифни систем у јавном градском и приградском превозу путника на 
територији града Ниша(''Службени лист Града Ниша'', број 93/2013) 

66.Решење о одређивању такси стајалишта на територији Града Ниша    

(„Службени лист Града Ниша“, број  18/2010), 

67.Решење о утврђивању економски најниже цене у оквиру такси тарифе по  
     којој  се ауто-такси превоз мора обављати на територији Града    
    Ниша("Службени  лист града Ниша", број 36/2013), 

68.Решење о одређивању јавних паркиралишта на територији града Ниша  

http://www.ni.rs/uploads/doc/uprave/ukdes/Resenje-taksi-stanice.pdf
http://www.ni.rs/uploads/doc/uprave/ukdes/Resenje%20o%20odredjivanju%20javnih%20parkiralista.pdf
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     (Службени лист града Ниша", број 3/2015), 

69.Решење о одређивању "плаве зоне" ( „Службени лист Града Ниша“, број       

      12/2013), 

70.Решење о одређивању сектора за станаре на јавним паркиралиштима у        

     зонама где се врши наплата паркирања на територији града Ниша 

("Службени  лист града Ниша", број 3/2015), 

71.Решење о одређивању сталних линија у јавном градском и приградском  

     превозу путника на територији Града Ниша (  „Службени лист Града 

Ниша“,   број 73/2014, 79/2014, 3/2015 и 42/2015) 

72.Решење о одређивању стајалишта у јавном градском и приградском 

превозу   путника на територији Града Ниша(„Службени лист Града Ниша“, 

број 73/2014, 79/2014, 3/2015, 24/2015 и 42/2015 и 84/2015) 

73..Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и 

приградском превозу путника на територији Града Ниша („Службени лист 

Града Ниша“ број 7/2015). 

 
 

  
9. УСЛУГЕ КОЈЕ УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 

ЛИЦИМА                                                      
 

 Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, у складу са 
Одлуком о организацији градских управа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“,број 3/2014 – пречишћен текст и 44/2015), одлукама Скупштине Града 
Ниша и актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, пружа 
заинтересованим лицима следеће услуге: 

1. Издавање лиценце за обављање енергетске делатности, 
2. Издавање енергетске дозволе за изградњу и реконструкцију објеката за 

обављање енергетских делатности, 
3. Издавање дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање неопасног отпада, 
4. Доношење  решења којим се одобрава извођење радова на раскопавању 

јавних површина и прикључење објеката на комуналну инфраструктуру, 
5. Доношење  решења којим се одобрава ексхумација-пренос посмртних 

остатака са једног гробног места на друго, 
6. Одређивање типа, врсте и локације за постављање посуда за смеће, 
7. Достава обавештења о промени назива улица, тргова и делова 

насељених места,по Решењу Скупштине Града Ниша организацијама, 
установама и надлежним институцијама Града Ниша. 

8. Доношење Решења којим се одобрава резервација паркинг места на 
јавним паркиралиштима,  

9. Доношење Решења којим се одобрава кретање и заустављање теретних 
возила у централној градској зони (плава зона), 

10. Доношење Решења о измени режима саобраћаја, 
11. Давање сагласности за постављање физичких препрека, обележавање 

хоризонталне и уградња вертикалне сигнализације, сагласност за 
рекламне паное и саобраћајне прикључке, 

12. Доношење Решења којим се одобрава обављање делатности ауто-такси 
превоза , 

http://www.ni.rs/uploads/doc/uprave/ukdes/Resenje%20o%20odredjivanju%20plave%20zone_2010.pdf
http://www.ni.rs/uploads/doc/uprave/ukdes/Resenje%20o%20odredjivanju%20sektora%20za%20stanare.pdf
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13. Овера реда вожње јавног превоза. 
 

10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 
 

 Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај  спроводи 
административне поступке који су регистровани и објављени у Регистру 
административних поступака, на сајту Града Ниша www.ni.rs. У регистру су 
објављени подаци о поступку, начину и времену добијања услуга које пружа ова 
управа. 

 
 
 
 

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 
 

У оквиру појединих одсека у Управи за комуналне делатности, енергетику 
и саобраћај, воде се управни поступци у којима се решавају појединачни 
захтеви за остварење права из области рада Управе. 

  
 У Одсеку за комуналне послове и послове управљања отпадом до 

новембра  2015. године, донето је 181 решењe о одређивању типа, врсте и 
локације за постављање посуда посуда за одлагање смећа, 637 решења о 
раскопавању јавних површина, 15  решења из области управљања отпадом. 

У Одсеку за сабраћај донето решено је 173  предмета из области такси 
превоза, у области техничке регулације саобраћаја (измена режима саобраћаја, 
постављање физичких препрека, постављање хоризонталне и вертикалне 
светлосне сигнализације, резервација паркинг места на јавним 
паркиралиштима) 227, донето је  1003 решења о дозволи кретања и 
заустављања теретних  возила у централној градској зони  (плава зона), и  
решено 185 предмета из области јавног градског и приградског превоза. 

 
 

 
12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 
 
Подаци о одобреном буџету Управе за комуналне делатности, енергетику и 

саобраћај предвиђени су Одлуком о буџету Града Ниша за 2016. годину 
("Службени лист Града Ниша", број 98/2015). 
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          На основу члана 50. Закона о буџетском систему  ("Службени гласник РС",  број 54/2009,  

73/2010,  101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013 , 142/2015,  68/2015 и 103/2015),  

члана 65. Статута  града Ниша  ("Службени  лист  Града  Ниша", број 88/2008), члана 45. Одлуке о 

организацији градских управа  града  Ниша ( "Службени лист Града Ниша", број 4/2010, 25/2010, 

67/2012 и 100/2013)  и члана 13. Одлуке о буџету Града Ниша за 2016. годину ("Службени лист 

Града Ниша"  бр. 98/2015) 

                        Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

                    О ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ 

                      ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ ЗА 2016. ГОДИНУ 

           Средства из буџета у износу од 3.637.900.000 динара  распоређују се за следеће намене: 
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О  П  И  С 
Средства из 

буџета 2016 

С
р
ед

ст
в
а 

и
з 

о
ст

ал
и

х
 

и
зв

о
р
а 

Укупна  

јавна средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

  

3.7    

 

УПРАВА ЗА 

КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И 

САОБРАЋАЈ     

  

  1101   ПРОГРАМ 1 - 

ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ 

И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ     

  

  1101

-

0001 

 511 Стратешко, просторно 

и урбанистичко 

планирање     

  

 6

2

0 

   

Развој заједнице 

    

  
   

235 5110 
Зграде и грађевински 

објекти 108.000.000 0 108.000.000 

      5114 Пројектно планирање 108.000.000 0 108.000.000 

  

   

  

Ова апропријација 

намењена је за  

реализацију Програма 

уређивања 

грађевинског 

земљишта и изградње       

  
   

  
Извори финансирања 

за функцију 620:     
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      01 Приходи из буџета 108.000.000 0 108.000.000 

       Функција 620: 108.000.000 0 108.000.000 

  

   
 

 Извори финансирања 

за Програмску 

активност 1101-0001:     

      01 Приходи из буџета 108.000.000 0 108.000.000 

  
   

  
Свега за Програмску 

активност 1101-0001: 108.000.000 0 108.000.000 

  

  1101

-

0002 

  Уређивање 

грађевинског 

земљишта     

  

 6

2

0 

  

 Развој заједнице 

    

  

   236 

4110 

Плате, додаци и 

накнаде запослених 

(зараде)  98.231.000 0 98.231.000 

  
    

4111 

Плате,  додаци и 

накнаде запослених  98.231.000 0 98.231.000 

  

   237 

4120 

Социјални 

доприноси на терет 

послодавца  17.583.000 0 17.583.000 

  

    

4121 

Допринос за пензијско 

и инвалидско 

осигурање 11.787.486 0 11.787.486 

  
    

4122 

Допринос за 

здравствено осигурање 5.058.797 0 5.058.797 

  
    

4123 

Допринос за 

незапосленост 736.717 0 736.717 

     238 4130 Накнаде у натури 1.955.000 0 1.955.000 

      4131 Накнаде у натури 1.955.000 0 1.955.000 

  
   239 

4140 

Социјална давања 

запосленима 7.045.000 0 7.045.000 

  

    

4141 

Исплата накнаде за 

време одсуствовања са 

посла на терет фонда 150.000 0 150.000 

      4143 Отпремнине и помоћи 6.600.000 0 6.600.000 

  

    

4144 

Помоћ у медицинском 

лечењу запосленог или 

члана уже породице 295.000 0 295.000 

  
   240 

4150 

Накнаде трошкова за 

запослене  2.000.000 0 2.000.000 

  
    

4151 

Накнаде трошкова за 

запослене 2.000.000 0 2.000.000 

  

   241 

4160 

Награде запосленима 

и остали посебни 

расходи 4.022.000 0 4.022.000 

  

    

4161 

Награде запосленима и 

остали посебни 

расходи 4.022.000 0 4.022.000 

     242 4210 Стални трошкови  12.619.000 0 12.619.000 
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4211 

Трошкови платног 

промета и банкарских 

услуга 2.500.000 0 2.500.000 

      4212 Енергетске услуге 2.730.000 0 2.730.000 

      4213 Комуналне услуге 2.286.000 0 2.286.000 

      4214 Услуге комуникација 2.820.000 0 2.820.000 

      4215 Трошкови осигурања 696.000 0 696.000 

  
    

4216 

Закуп имовине и 

опреме 1.560.000 0 1.560.000 

      4219 Остали трошкови 27.000 0 27.000 

     243 4220 Трошкови путовања 200.000 0 200.000 

  
    

4221 

Трошкови службених 

путовања у земљи 200.000 0 200.000 

     244 4230 Услуге по уговору 3.964.000 0 3.964.000 

      4232 Компјутерске услуге 450.000 0 450.000 

  

    

4233 

Услуге образовања и 

усавршавања 

запослених 500.000 0 500.000 

      4234 Услуге информисања 900.000 0 900.000 

      4235 Стручне услуге 1.884.000 0 1.884.000 

  
    

4236 

Услуге за домаћинство 

и угоститељство 150.000 0 150.000 

      4237 Репрезентација 60.000 0 60.000 

      4239 Остале опште услуге 20.000 0 20.000 

  
   245 

4240 

Специјализоване 

услуге 1.184.000 0 1.184.000 

      4243 Медицинске услуге 782.000 0 782.000 

  

    

4249 

Остале 

специјализоване 

услуге 402.000 0 402.000 

  
   246 

4250 

Текуће поправке и 

одржавање  1.315.000 0 1.315.000 

  

    

4251 

Текуће поправке и 

одржавање зграда и 

објеката 835.000 0 835.000 

  

    

4252 

Текуће поправке и 

одржавање опреме за 

саобраћај и 

административне 

опреме 480.000 0 480.000 

     247 4260 Материјал 2.601.000 0 2.601.000 

  
    

4261 

Административни 

материјал 501.000 0 501.000 

  

    

4263 

Материјал за 

образовање и 

усавршавање 

запослених 600.000 0 600.000 

      4264 Материјал за саобраћај 900.000 0 900.000 

  
    

4268 

Материјали за 

одржавање хигијене и 150.000 0 150.000 
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угоститељство 

  
    

4269 

Материјал за посебне 

намене  450.000 0 450.000 

  
   248 

4650 

Остале дотације и 

трансфери 12.868.000 0 12.868.000 

  

    

4651 

Остале текуће 

донације, дотације и 

трансфери 12.868.000 0 12.868.000 

  
   249 

4820 

Порези, обавезне 

таксе, казне и пенали 12.000.000 0 12.000.000 

      4821 Остали порези 3.000.000 0 3.000.000 

      4822 Обавезне таксе 9.000.000 0 9.000.000 

  

   250 

4830 

Новчане казне и 

пенали по решењу 

судова  25.000.000 0 25.000.000 

  

    

4831 

Новчане казне и 

пенали по решењу 

судова  25.000.000 0 25.000.000 

  
   251 

5110 

Зграде и грађевински 

објекти 
1.022.000.000 

0 1.022.000.000 

  
    

5112 

Изградња зграда и 

објеката 
1.022.000.000 

0 1.022.000.000 

  

    

 

Ова апропријација 

намењена је за  

реализацију Програма 

уређивања 

грађевинског 

земљишта и изградње 

 

   

  

   251/

1 

 

Део средстава ове 

апропријације је из 

извора 01 

465.461.000 

0 465.461.000 

  

   251/

2 

 

Део средстава ове 

апропријације је из 

извора 10 

556.539.000 

0 556.539.000 

     252 5120 Машине и опрема 3.395.000 0 3.395.000 

  
    

5122 

Административна 

опрема 3.395.000 0 3.395.000 

  
   253 

5150 

Нематеријална 

имовина 700.000 0 700.000 

  
    

5151 

Нематеријална 

имовина 700.000 0 700.000 

     254 5410 Земљиште 70.000.000 0 70.000.000 

      5411 Земљиште 70.000.000 0 70.000.000 

  

    

 

Ова апропријација 

намењена је за  

реализацију Програма 

уређивања 

грађевинског 

земљишта и изградње       

  
     Извори финансирања 

за функцију 620:     
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      01 Приходи из буџета 742.143.000 0 742.143.000 

  
    10 Примања од домаћег 

задуживања 556.539.000 0 556.539.000 

       Функција 620: 1.298.682.000 0 1.298.682.000 

  

     Извори финансирања 

за Програмску 

активност 1101-0002:     

      01 Приходи из буџета 742.143.000 0 742.143.000 

  

    10 Примања од домаћег 

задуживања 556.539.000 0 556.539.000 

  

     Свега за Програмску 

активност 1101-0002: 1.298.682.000 0 1.298.682.000 

  

     Извори финансирања 

за Програм 1:     

      01 Приходи из буџета 850.143.000 0 850.143.000 

  

    10 Примања од домаћег 

задуживања 556.539.000 0 556.539.000 

       Свега за Програм 1: 1.406.682.000 0 1.406.682.000 

  

  0601   ПРОГРАМ 2 - 

КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ     

  

  0601

-

0002 

  

Управљање 

отпадним водама     

  

 5

6

0 

   Заштита животне 

средине 

некласификована на 

другом  месту     

     255 4210 Стални трошкови  16.000.000 0 16.000.000 

      4219 Остали трошкови 16.000.000 0 16.000.000 

  

   256 4250 Текуће поправке и 

одржавање 43.500.000 0 43.500.000 

  

    

4251 

Текуће поправке и 

одржавање зграда и 

објеката 43.500.000 0 43.500.000 

  

     Ова апропријација 

намењена је за:     

  

   256/

1 
  - реализацију 

Програма текућег 

одржавања 18.500.000 0 18.500.000 

  

   

256/

2 

  - одржавање 

атмосферске 

канализације - ЈКП " 

Наисус" Ниш 25.000.000 0 25.000.000 

  

     Извори финансирања 

за функцију 560:     

      01 Приходи из буџета 59.500.000 0 59.500.000 

       Функција 560: 59.500.000 0 59.500.000 

  

     Извор финансирања 

за програмску 

активност 0601-0002:     
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      01 Приходи из буџета 59.500.000 0 59.500.000 

  

     Свега за Програмску 

активност 0601-0002: 59.500.000 0 59.500.000 

  

  0601

-

0003 

  

Одржавање депонија     

  

 6

2

0 

  

 Развој заједнице 

    

  
   257 

5110 
Зграде и грађевински 

објекти 4.000.000 0 4.000.000 

  
    

5113 
Капитално одржавање 

зграда и објеката 4.000.000 0 4.000.000 

  

    

 

Ова апропријација 

намењена је за 

реализацију Програма 

капиталног одржавања       

  

     Извори финансирања 

за функцију 620:     

      01 Приходи из буџета 4.000.000 0 4.000.000 

       Функција 620: 4.000.000 0 4.000.000 

  

     Извори финансирања 

за програмску 

активност 0601-0003:     

      01 Приходи из буџета 4.000.000 0 4.000.000 

  

     Свега за Програмску 

активност 0601-0003: 4.000.000 0 4.000.000 

  

  0601

-

0005 

  

Јавни превоз     

  

 4

5

1 

   

Друмски транспорт     

     258 4230 Услуге по уговору 306.100.000 0 306.100.000 

  

     Ова апропријација 

намењена је за:     

      4239 Остале опште услуге  306.100.000 0 306.100.000 

  

   
258/

1 

  - реализацију 

интегрисаног система 

у јавном превозу 300.000.000 0 300.000.000 

  

   

258/

2 

  - накнаду за извршење 

услуге продаје карата 

преко кондуктера и 

њихове организације 6.100.000 0 6.100.000 

  

   259 4510 Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама 25.500.000 0 25.500.000 

  

    

4511 

Текуће субвенције 

јавним 

нефинансијским 

предузећима и 25.500.000 0 25.500.000 
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организацијама 

  

     Ова апропријација 

намењена је за  јавни 

превоз       

  

     Извори финансирања 

за функцију 451:     

      01 Приходи из буџета 331.600.000 0 331.600.000 

       Функција 451: 331.600.000 0 331.600.000 

  

     Извори финансирања 

за Програмску 

активност 0601-0005:     

      01 Приходи из буџета 331.600.000 0 331.600.000 

  

     Свега за Програмску 

активност 0601-0005: 331.600.000 0 331.600.000 

  

  0601

-

0008 

  

Јавна хигијена     

  

 6

2

0 

  

 Развој заједнице 

    

  
   260 

4240 
Специјализоване 

услуге 400.000.000 0 400.000.000 

  

    

4249 

Остале 

специјализоване 

услуге  400.000.000 0 400.000.000 

  

     Извори финансирања 

за функцију 620:     

      01 Приходи из буџета 400.000.000 0 400.000.000 

       Функција 620: 400.000.000 0 400.000.000 

  

     Извор финансирања 

за програмску 

активност 0601-0008:     

      01 Приходи из буџета 400.000.000 0 400.000.000 

  

     Свега за Програмску 

активност 0601-0008: 400.000.000 0 400.000.000 

  

  0601

-

0009 

  

Уређење и 

одржавање зеленила     

  

 6

2

0 

  

 Развој заједнице 

    

  
   261 

4240 
Специјализоване 

услуге 185.000.000 0 185.000.000 

  

    

4249 

Остале 

специјализоване 

услуге  185.000.000 0 185.000.000 

  

     Извори финансирања 

за функцију 620:     

      01 Приходи из буџета 185.000.000 0 185.000.000 

       Функција 620: 185.000.000 0 185.000.000 
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     Извор финансирања 

за програмску 

активност 0601-0009:     

      01 Приходи из буџета 185.000.000 0 185.000.000 

  

     Свега за Програмску 

активност 0601-0009: 185.000.000 0 185.000.000 

  

  0601

-

0010 

  

Јавна расвета     

  

 6

2

0 

  

 Развој заједнице 

    

     262 4210 Стални трошкови  372.000.000 0 372.000.000 

      4212 Енергетске услуге 372.000.000 0 372.000.000 

  

    

 

Ова апропријација 

намењена је за 

реализацију Програма 

текућег одржавања     

  
   263 4250 Текуће поправке и 

одржавање 24.000.000 0 24.000.000 

  

    

4251 

Текуће поправке и 

одржавање зграда и 

објеката 24.000.000 0 24.000.000 

  

     Ова апропријација 

намењена је за 

реализацију Програма 

текућег одржавања     

  
   264 

5110 
Зграде и грађевински 

објекти 3.000.000 0 3.000.000 

  
    

5113 
Капитално одржавање 

зграда и објеката 3.000.000 0 3.000.000 

  

    

 

Ова апропријација 

намењена је за 

реализацију Програма 

капиталног одржавања       

  

     Извори финансирања 

за функцију 620:     

      01 Приходи из буџета 399.000.000 0 399.000.000 

       Функција 620: 399.000.000 0 399.000.000 

  

     Извори финансирања 

за програмску 

активност 0601-0003:     

      01 Приходи из буџета 399.000.000 0 399.000.000 

  

     Свега за Програмску 

активност 0601-0003: 399.000.000 0 399.000.000 

  

  0601

-

0011 

  

Одржавање гробаља 

и погребне услуге     

  

 6

2

0 

  

 Развој заједнице 

    

     265 4240 Специјализоване 31.000.000 0 31.000.000 
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услуге 

  

    

4249 

Остале 

специјализоване 

услуге 31.000.000 0 31.000.000 

  
   265

a 6210 
Набавка домаће 

финансијске имовине 50.000.000 0 50.000.000 

  

    

6219 

Набавка домаћих 

акција и осталог 

капитала 50.000.000 0 50.000.000 

  

    

 

Ова апропријација 

намењена је за 

учешћеу  капиталу у 

ЈКП "Горица" Ниш       

  

     Извори финансирања 

за функцију 620:     

      01 Приходи из буџета 81.000.000 0 81.000.000 

       Функција 620: 81.000.000 0 81.000.000 

  

     Извор финансирања 

за програмску 

активност 0601-0011:     

      01 Приходи из буџета 81.000.000 0 81.000.000 

  
     Свега за Програмску 

активност 0601-0011: 81.000.000 0 81.000.000 

  

  0601

-

0013 

  

Ауто-такси превоз 

путника     

  

 4

5

1 

   

Опште услуге     

  

   266 4240 Специјализоване 

услуге 500.000 0 500.000 

  

    

4249 

Остале 

специјализоване 

услуге  500.000 0 500.000 

  

     Ова апропријација 

намењена је за набавку 

кровних ознака за 

такси превоз     

     267 4260 Материјал 100.000 0 100.000 

  
    4269 Материјал за посебне 

намене  100.000 0 100.000 

  

     Ова апропријација 

намењена је за израду 

налепница за "Плаву 

зону" и такси возила     

  

     Извори финансирања 

за функцију 451:     

      01 Приходи из буџета 600.000 0 600.000 

       Функција 451: 600.000 0 600.000 

  

     Извори финансирања 

за програмску     
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активност 0601-0013: 

      01 Приходи из буџета 600.000 0 600.000 

  

     Свега за Програмску 

активност 0601-0013: 600.000 0 600.000 

  

  0601

-

0014 

  

Остале комуналне 

услуге     

  

 5

6

0 

   Заштита животне 

средине 

некласификована на 

другом  месту     

  

   268 4240 Специјализоване 

услуге 19.506.000 0 19.506.000 

  

    

4249 

Остале 

специјализоване 

услуге  19.506.000 0 19.506.000 

  

     Ова апропријација 

намењена је за 

хватање паса и мачака 

луталица       

  

     Извори финансирања 

за функцију 560:     

      01 Приходи из буџета 19.506.000 0 19.506.000 

       Функција 560: 19.506.000 0 19.506.000 

  

 6

2

0 

  

 Развој заједнице 

    

  

   269 4240 Специјализоване 

услуге 19.463.000 0 19.463.000 

  

    4249 Остале 

специјализоване 

услуге  19.463.000 0 19.463.000 

  

   

 

 Ова апропријација 

намењена је за 

одржавање парковског 

и дечијег мобилијара и 

новогодишње 

декорације     

  

   270 4250 Текуће поправке и 

одржавање 10.000.000 0 10.000.000 

  

    

4251 

Текуће поправке и 

одржавање зграда и 

објеката 10.000.000 0 10.000.000 

  

     Ова апропријација 

намењена је за 

реализацију Програма 

текућег одржавања     

  

   271 5110 Зграде и грађевински 

објекти 54.500.000 0 54.500.000 

  

    
5113 

Капитално одржавање 

зграда и објеката 54.500.000 0 54.500.000 
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     Ова апропријација 

намењена је за 

реализацију Програма 

капиталног одржавања       

  

     Извори финансирања 

за функцију 620:     

      01 Приходи из буџета 83.963.000 0 83.963.000 

       Функција 620: 83.963.000 0 83.963.000 

  

     Извори финансирања 

за програмску 

активност 0601-0014:     

      01 Приходи из буџета 103.469.000 0 103.469.000 

  

     Свега за Програмску 

активност 0601-0014: 103.469.000 0 103.469.000 

  

  0601

-

П105 

  Снабдевање 

корисника водом 

цистернама     

  

 6

3

0 

   

Водоснабдевање     

  

   272 4240 Специјализоване 

услуге 7.000.000 0 7.000.000 

  

    

4249 

Остале 

специјализоване 

услуге  7.000.000 0 7.000.000 

  

     Извори финансирања 

за функцију 630:     

      01 Приходи из буџета 7.000.000 0 7.000.000 

       Функција 630: 7.000.000 0 7.000.000 

  

     Извори финансирања 

за пројекат 0601-

П106:     

      01 Приходи из буџета 7.000.000 0 7.000.000 

  

     Свега за пројекат 

0601-П106: 7.000.000 0 7.000.000 

  

 

 

0601

-

П106 

 

 Интервентно 

чишћење 

атмосферске 

канализације     

  

 5

2

0 

   

Управљање отпадним 

водама     

  

   273 4250 Текуће поправке и 

одржавање 3.000.000 0 3.000.000 

  

    

4251 

Текуће поправке и 

одржавање зграда и 

објеката 3.000.000 0 3.000.000 

  

     Извори финансирања 

за функцију 520:     

      01 Приходи из буџета 3.000.000 0 3.000.000 

       Функција 520: 3.000.000 0 3.000.000 
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     Извори финансирања 

за пројекат 0601-

П107:     

      01 Приходи из буџета 3.000.000 0 3.000.000 

  

     Свега за пројекат 

0601-П107: 3.000.000 0 3.000.000 

  

  0601

-

П108 

  

Програм енергетске 

ефикасности     

  

 6

2

0 

  

 Развој заједнице 

    

     274 4230 Услуге по уговору 500.000 0 500.000 

  

    

4233 

Услуге образовања и 

усавршавања 

запослених 300.000 0 300.000 

      4234 Услуге информисања 120.000 0 120.000 

      4235 Стручне услуге 80.000 0 80.000 

  

     Извори финансирања 

за функцију 620:     

      01 Приходи из буџета 500.000 0 500.000 

       Функција 620: 500.000 0 500.000 

  

     Извори финансирања 

за пројекат 0601-

П109:     

      01 Приходи из буџета 500.000 0 500.000 

  

     Свега за пројекат 

0601-П109: 500.000 0 500.000 

  

 

 

0601

-

П109 

 

  Набавка ГПС/ГПРС 

система за праћење 

возила у јавном градском 

и приградском превозу на 

територији града Ниша     

  

 4

5

1 

   

Друмски транспорт     

     275 5120 Машине и опрема 7.200.000 0 7.200.000 

      
5121 Опрема за саобраћај 7.200.000 0 7.200.000 

  

     Извори финансирања 

за функцију 451:     

      01 Приходи из буџета 7.200.000 0 7.200.000 

       Функција 451: 7.200.000 0 7.200.000 

  

     Извори финансирања 

за пројекат 0601-

П111:     

      01 Приходи из буџета 7.200.000 0 7.200.000 

  

     Свега за пројекат 

0601-П111: 7.200.000 0 7.200.000 

  

  0601

-

П110 

  Спровођење 

системске 

дератизације     
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5

6

0 

   Заштита животне 

средине 

некласификована на 

другом  месту     

  

   276 4240 Специјализоване 

услуге 2.400.000 0 2.400.000 

  

    

4246 

Услуге очувања 

животне 

средине,науке и 

геодетских услуга 2.400.000 0 2.400.000 

  

     Извори финансирања 

за функцију 560:     

      01 Приходи из буџета 2.400.000 0 2.400.000 

       Функција 560: 2.400.000 0 2.400.000 

  

     Извори финансирања 

за пројекат 0601-

П113:     

      01 Приходи из буџета 2.400.000 0 2.400.000 

  

     Свега за пројекат 

0601-П113: 2.400.000 0 2.400.000 

  

 

 

0601

-

П111 

 

 Тарифни систем у 

јавном градском и 

приградском превозу 

и ауто такси превозу 

путника на 

територији града 

Ниша     

  

 4

5

1 

   

Друмски транспорт     

  

   277 4240 Специјализоване 

услуге 5.500.000 0 5.500.000 

  

    4249 Остале 

специјализоване 

услуге  5.500.000 0 5.500.000 

  

     Извори финансирања 

за функцију 451:     

      01 Приходи из буџета 5.500.000 0 5.500.000 

       Функција 451: 5.500.000 0 5.500.000 

  

     Извори финансирања 

за пројекат 0601-

П114:     

      01 Приходи из буџета 5.500.000 0 5.500.000 

  

     Свега за пројекат 

0601-П114: 5.500.000 0 5.500.000 

  

 

 

0601

-

П112 

 

 Елаборат-анализа 

оптималне 

организације са 

предлогом цена 

такси превоза на 

територији града 

Ниша     
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 4

5

1 

   

Друмски транспорт     

  

   278 

4240 

Специјализоване 

услуге 500.000 0 500.000 

  

    4249 Остале 

специјализоване 

услуге  500.000 0 500.000 

  

     Извори финансирања 

за функцију 451:     

      01 Приходи из буџета 500.000 0 500.000 

       Функција 451: 500.000 0 500.000 

  

     Извори финансирања 

за пројекат 0601-

П145:     

      01 Приходи из буџета 500.000 0 500.000 

  

     Свега за пројекат 

0601-П145: 500.000 0 500.000 

  

     Извори финансирања 

за Програм 2:     

      01 Приходи из буџета 1.590.269.000 0 1.590.269.000 

       Свега за Програм 2: 1.590.269.000 0 1.590.269.000 

  

  1501  

 

ПРОГРАМ 3 - 

ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ     

  

  1501

-

0002 

 

 

Унапређење 

привредног 

амбијента     

  

 4

5

4 

  

 Ваздушни саобраћај 

    

  

   

279 4510 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама 85.000.000 0 85.000.000 

  

   

 4511 

Текуће субвенције 

јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама 85.000.000 0 85.000.000 

  

    

 

Ова апропријација 

намењена је за ЈП 

"Аеродром" Ниш       

  

     Извори финансирања 

за функцију 454:     

      01 Приходи из буџета 85.000.000 0 85.000.000 

       Функција 454: 85.000.000 0 85.000.000 

  

     Извори финансирања 

за Програмску 

активност 1501-0002:     
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      01 Приходи из буџета 85.000.000 0 85.000.000 

  

     Свега за Програмску 

активност 1501-0002: 85.000.000 0 85.000.000 

  

 

 

1501

-

П113 

  

Зона унапређеног 

пословања  - Нишка 

варош (БИД Зона)     

  

 6

2

0 

  

 Развој заједнице 

    

  

   280 4810 Дотације невладиним 

организацијама 500.000 0 500.000 

  

    4819 Дотације осталим 

непрофитним 

институцијама 500.000 0 500.000 

  

     Ова апропријација 

намењена је за 

реализацију Пројекта 

"Зоне унапређеног 

пословања  - Нишка 

варош" (БИД - зона)       

  

     Извори финансирања 

за функцију 620:     

      01 Приходи из буџета 500.000 0 500.000 

       Функција 620: 500.000 0 500.000 

  

     Извори финансирања 

за пројекат 1501-

П115     

      01 Приходи из буџета 500.000 0 500.000 

  

     Свега за пројекат 

1501-П115: 500.000 0 500.000 

  

     Извори финансирања 

за Програм 3:     

      01 Приходи из буџета 85.500.000 0 85.500.000 

       Свега за Програм 3: 85.500.000 0 85.500.000 

  

  0401   ПРОГРАМ 6 - 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ     

  

  0401

-

0002 

  

Управљање 

комуналним отпадом     

  

 5

1

0 

   

Управљање отпадом     

  

   281 6210 Набавка домаће 

финансијске имовине 16.555.000 0 16.555.000 

  

    

6129 

Набавка домаћих 

акција и осталог 

капитала 16.555.000 0 16.555.000 

  

     Извори финансирања 

за функцију 510:     
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      01 Приходи из буџета 16.555.000 0 16.555.000 

       Функција 510: 16.555.000 0 16.555.000 

  

     Извори финансирања 

за програмску 

активност 0401-0002:     

      01 Приходи из буџета 16.555.000 0 16.555.000 

  

     Свега за Програмску 

активност 0401-0002: 16.555.000 0 16.555.000 

  

  0401

-

П114 

  Пројекат формирања 

еколошке зоне у 

Нишу     

  

 5

6

0 

   Заштита животне 

средине 

некласификована на 

другом  месту     

     282 5120 Машине и опрема 9.096.000 0 9.096.000 

  

    

5124 

Опрема за заштиту 

животне средине 9.096.000 0 9.096.000 

  

     Извори финансирања 

за функцију 560:     

  

    15 Неутрошена средства 

донација из 

претходних година 9.096.000 0 9.096.000 

       Функција 560: 9.096.000 0 9.096.000 

  

     Извори финансирања 

за пројекат 0401-

П116:     

  

    15 Неутрошена средства 

донација из 

претходних година 9.096.000 0 9.096.000 

  

     Свега за пројекат 

0401-П116: 9.096.000 0 9.096.000 

  

 

 

0401

-

П115 

 

 Пројекат уређивања 

и спречавања 

дивљих депонија     

  

 5

6

0 

   Заштита животне 

средине 

некласификована на 

другом  месту     

     283 5120 Машине и опрема 1.112.000 0 1.112.000 

  

    

5124 

Опрема за заштиту 

животне средине 1.112.000 0 1.112.000 

  

     Извори финансирања 

за функцију 560:     

  

    15 Неутрошена средства 

донација из 

претходних година 1.112.000 0 1.112.000 

       Функција 560: 1.112.000 0 1.112.000 

  

     Извори финансирања 

за пројекат 0602-

П117:     
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    15 Неутрошена средства 

донација из 

претходних година 1.112.000 0 1.112.000 

  

     Свега за пројекат 

0602-П117: 1.112.000 0 1.112.000 

  

     Извори финансирања 

за Програм 6:     

      01 Приходи из буџета 16.555.000 0 16.555.000 

  

    15 Неутрошена средства 

донација из 

претходних година 10.208.000 0 10.208.000 

       Свега за Програм 6: 26.763.000 0 26.763.000 

  

  0701   ПРОГРАМ 7 - 

ПУТНА 

ИНФРАСТРУКТУР

А     

  

  0701

-

0002 

   

Одржавање путева     

  

 6

2

0 

   

Развој заједнице     

  

   284 4250 Текуће поправке и 

одржавање 292.000.000 0 292.000.000 

  

    

4251 

Текуће поправке и 

одржавање зграда и 

објеката 292.000.000 0 292.000.000 

  

     Ова апропријација 

намењена је за 

реализацију Програма 

текућег одржавања     

  

   285 5110 Зграде и грађевински 

објекти 172.000.000 0 172.000.000 

  

    

5113 

Капитално одржавање 

зграда и објеката  0   

  

    

 

Ова апропријација 

намењена је за 

реализацију Програма 

капиталног одржавања     

  

   285/

1 

 

Део средстава ове 

апропријације је из 

извора 01 128.539.000 0 128.539.000 

  

   285/

2 
 Део средстава ове 

апропријације је из 

извора 10 43.461.000 0 43.461.000 

  

     Извори финансирања 

за функцију 620:     

      01 Приходи из буџета 420.539.000 0 420.539.000 

  

    10 Примања од домаћег 

задуживања 43.461.000 0 43.461.000 

       Функција 620: 464.000.000 0 464.000.000 
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     Извори финансирања 

за Програмску 

активност 0701-0002:     

      01 Приходи из буџета 420.539.000 0 420.539.000 

  

    10 Примања од домаћег 

задуживања 43.461.000 0 43.461.000 

  

     Свега за Програмску 

активност 0701-0002: 464.000.000 0 464.000.000 

  

  0701

-

П116 

  Реализација 

Програма за 

безбедност 

саобраћаја     

  

 4

5

1 

   

Друмски транспорт     

     286 4220 Трошкови путовања 200.000 0 200.000 

  

    

4221 

Трошкови службених 

путовања у земљи 200.000 0 200.000 

     287 4230 Услуге по уговору 1.000.000 0 1.000.000 

  

    4233 Услуге образовања и 

усавршавања 

запослених 200.000 0 200.000 

      4234 Услуге информисања 500.000 0 300.000 

      4239 Остале опште услуге 300.000 0 300.000 

  

   288 5110 Зграде и грађевински 

објекти 3.800.000 0 3.800.000 

      5114 Пројектно планирање 3.800.000 0 3.800.000 

     289 5120 Машине и опрема 30.000.000 0 30.000.000 

  

    

5128 

Опрема за јавну 

безбедност 30.000.000 0 30.000.000 

  

     Извори финансирања 

за функцију 451:     

      01 Приходи из буџета 35.000.000 0 35.000.000 

       Функција 451: 35.000.000 0 35.000.000 

  

     Извори финансирања 

за пројекат 0701-

П118:     

      01 Приходи из буџета 35.000.000  35.000.000 

  

     Свега за пројекат 

0701-П118: 35.000.000 0 35.000.000 

  

 

 

0701

-

П117 

 

  Набавка и 

постављање табли са 

називима улица и 

тргова     

  

 1

3

0 

  

 Опште услуге 

    

  
   290 4240 Специјализоване 

услуге 200.000 0 200.000 

  
    4249 Остале 

специјализоване 200.000 0 200.000 
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услуге  

  
     Извори финансирања 

за функцију 130:     

      01 Приходи из буџета 200.000 0 200.000 

       Функција 130: 200.000 0 200.000 

  

     Извори финансирања 

за пројекат 0701-

П119:     

      01 Приходи из буџета 200.000 0 200.000 

  

     Свега за пројекат 

0701-П119: 200.000 0 200.000 

  

     Извори финансирања 

за Програм 7:     

      01 Приходи из буџета 455.739.000 0 455.739.000 

  

    10 Примања од домаћег 

задуживања 43.461.000 0 43.461.000 

       Свега за Програм 7: 499.200.000 0 499.200.000 

  

  0602   ПРОГРАМ 15 - 

ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА     

  

  0602

-

0001 

  Функционисање 

локалне самоуправе 

и градских општина     

  

 

 

   Заштита животне 

средине 

некласификована на 

другом  месту     

  

 1

3

0 

   

Опште услуге     

     291 4230 Услуге по уговору 350.000 0 350.000 

        350.000 0 350.000 

  

   292 

4830 

Новчане казне и 

пенали по решењу 

судова  20.000.000 0 20.000.000 

  

    

4311 

Новчане казне и 

пенали по решењу 

судова  20.000.000 0 20.000.000 

  

    

 

Извори финансирања 

за функцију 130:     

      01 Приходи из буџета 20.350.000 0 20.350.000 

       Функција 130: 20.350.000 0 20.350.000 

  

 5

6

0 

 

293 4850 

Накнада штете за 

повреде или штету 

нанету од стране 

државних органа 5.000.000 0 5.000.000 

  

   

 4851 

Накнада штете за 

повреде или штету 

нанету од стране 

државних органа 5.000.000 0 5.000.000 

       Извори финансирања     
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за функцију 560: 

      01 Приходи из буџета 5.000.000 0 5.000.000 

       Функција 560: 5.000.000 0 5.000.000 

  

     Извор финансирања 

за програмску 

активност 0602-0001:     

      01 Приходи из буџета 5.000.000 0 5.000.000 

  

     Свега за Програмску 

активност 0602-0001: 5.000.000 0 5.000.000 

  

  

0602

-П1 

  Финансирање 

развоја 

инфраструктуре по 

посебној одлуци 

Скупштине града     

  

 6

2

0 

  

 Развој заједнице 

    

  

   294 5110 Зграде и грађевински 

објекти 4.136.000 0 4.136.000 

  

    

5112 

Изградња зграда и 

објеката 4.136.000 0 4.136.000 

  

     Извори финансирања 

за функцију 620:     

  

    14 Неутрошена средства 

од приватизације из 

претходних година 4.136.000 0 4.136.000 

       Функција 620: 4.136.000 0 4.136.000 

  

     Извори финансирања 

за пројекат 0602-П1:     

  

    14 Неутрошена средства 

од приватизације из 

претходних година 4.136.000 0 4.136.000 

  

     Свега за пројекат 

0602-П1: 4.136.000 0 4.136.000 

  

     Извори финансирања 

за Програм 15:     

      01 Приходи из буџета 25.350.000 0 25.350.000 

  

    14 Неутрошена средства 

од приватизације из 

претходних година 4.136.000 0 4.136.000 

       Свега за Програм 15: 29.486.000 0 29.486.000 

  

     Извори финансирања 

за главу 3.7:     

      01 Приходи из буџета 3.023.556.000 0 3.023.556.000 

  

    10 Примања од домаћег 

задуживања 600.000.000 0 600.000.000 

  

    14 Неутрошена средства 

од приватизације из 

претходних година 4.136.000 0 4.136.000 

  

    15 Неутрошена средства 

донација из 10.208.000 0 10.208.000 
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претходних година 

            Укупно за главу 3.7: 3.637.900.000 0 3.637.900.000 

 
     

    

          

  

Број:    

01/2016-09       

  У Нишу, 04.01.2016. године                                                                     

       НАЧЕЛНИК  

          

          

       

Миодраг 

Брешковић,с.р  

          

 
  
Подаци о приходима и расходима Управе за комуналне делатности, енергетику 
и саобраћај могу се наћи на званичном сајту Града Ниша www.ni.rs. путем линка  
http://www.ni.rs/budzet.html. 

 

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
План набавки Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај за 

2016. годину састоји се од плана јавних набавки и плана набавки на које се 
Закон о јавним набавкама не примењује, који су дати у виду табеларних 
приказа. 

Планом набавки за 2016. годину предвиђене су јавне набавке добара и 
услуга, укупне процењене вредности 43.746.666,00  динара без ПДВ-а, као и 
набавке услуга на које се не примењује Закон о јавним набакама, укупне 
процењене вредности 3.314.539,00 динара без ПДВ-а. 
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14.  ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 
Средства за рад Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 

(простор, опрема, возила и канцеларијски материјал) су имовина Града Ниша, 

односно Републике Србије. 

 Простор у коме Управа обавља своју делатност су службене просторије, што 

је регулисано Одлуком о пословном простору Града Ниша („Службени лист града 

Ниша“, број 68/10). Седиште Управе је у улици Генерала Транијеa број 11a, а у улици 

Катићевој број 29 је седиште Одељења комуналне полиције. 

Опрему и канцеларијски материјал Управа обезбеђује преко Службе за 

орджавање и информатичко-комуникационе технологије у складу са потребама. 

 
 

15.    ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ    
ПРИМАЊИМА 

  
Плата начелника Управе одређена је Правилником о платама лица које 

поставља и именује Градско веће Града Ниша. 
Плате запослених лица у Управи за комуналне делатности, енергетику и 

саобраћај одређене су Правилником о звањима, занимањима и платама запослених 
у градским управама и службама, Градском јавном правобаранилаштву и 
канцеларији заштитника грађана и буџетској инспекцији  Града Ниша, број 569/2012-
08 од 27.03.2012. год, број 5849/2013-08 од 13.05.2013. год. и број 1633/2014-08 од 
14.10.2014. год. 

Плате изабраних лица, запослених на руководећим радним местима и       
осталих запослених од фебруара  2012. године (без минулог рада) обрачунавају се у 
складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и 
постављених лица и запослених у државним органима ( „Службени гласник РС“, број 
44/08-пречишћен текст и 2/2012), множењем коефицијента из табеле у прилогу са 
важећом основицом-ценом рада, коју Закључком одређује Влада Републике Србије. 
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ФУНКЦИЈА/РУКОВОДЕЋЕ РАДНО 

МЕСТО 
КОЕФИЦИЈЕНТ ОСНОВИЦА 

НЕТО 
ЗАРАДА 

БЕЗ 
МИНУЛОГ 

РАДА 

1 Начелник Управе 35,00 2.089.53 73.133,55 

 Заменик начелника 
 

33,00 
2.089.53 

 

68.954,49 

2 
Помоћник начелника и начелник 
Одељења комуналне полиције 

27,12 2.278,66 
61.797,26 

 
Заменик начелника Одељења 
комуналне полиције 

25,86 2.278,66 
58.926,15 

3 
Шеф одсека и шеф подручне 
организационе јединице у 
Одељењу комуналне полиције 

25,36 2.278,66 

57.786,82 

4 Координатор групе 
24,26 

 
2.278,66 

55.280,29 

 
 

 

 ЗВАЊЕ  - ЗАНИМАЊЕ КОЕФИЦИЈЕНТ ОСНОВИЦА 

НЕТО 
ЗАРАДА 

БЕЗ 
МИНУЛОГ 

РАДА 

1 Самостални стручни сарадник 22,05 2.278,66 50.632,96 

2 Виши стручни сарадник 19,77 2.278,66 45.049,11 

3 Стручни сарадник 17,45 2.278,66 39.762,62 

4 Виши сарадник 15,01 2.278,66 34.202,69 

5 Сарадник 13,65 2.278,66 31.103,71 

6 Виши референт 13,49 2.278,66 30.739,12 

7 Референт 13,10 2.278,66 29.850,47 

 

16. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 
    

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај није додељивала нити 
тренутно додељује државну помоћ у било ком облику ( трансфери, субвенције, 
дотације, донације, учешћа у финансирању пројеката, кредити под повлашћеним 
условима, ослобађање од плаћања накнада, уступање средстава и сл.). 
 

 
 17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 
Носачи информација о раду Управе за комуналне делатности, енергетику и 

саобраћај Града Ниша су: електронска база података и архива. Носачи информација 
се чувају у просторијама  Управе, у ул. Генерала Транијеа 11а и у згради ул. Николе 
Пашића број 24, у градском архиву, односно на серверима предвиђеним за чување 
база података. 

                                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                               57     



 Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај  
Ажурирано марта 2016. године 

 

18.  ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 
 

Информације од јавног значаја које поседује Управа садржане су 
правилницима, наредбама, упутствима, решењима и закључцима које Управа 
доноси. 

Поред наведених, остале информације садржане су у потврдама, дописима, 
обавештењима, службеним белешкама, извештајима.  

 
 

19.  ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА УПРАВА ЗА 
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 
 

Информације од јавног значаја се морају учинити доступним, изузев у 
случајевима искључења и ограничења слободног приступа информацијама од јавног 
значаја који су прописани законом. 

Управа може ускратити давање информација о документима или подацима до 
којих запослени долазе у свом раду ако њихова садржина представља државну, 
војну или пословну тајну. 

О ускраћивању информација из претходног става одлучује начелник Управе. 
 

 
20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА 
 

 Захтев за остваривање права на приступ информацијама Управи за  
комуналне делатности, енергетику и саобраћај се може поднети на обрасцу који 
садржи елементе прописане законом. 
 Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, у складу са законом, 
разматра и захтеве који нису поднети на прописаном обрасцу. 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, свако може да поднесе и 

то: електронским путем, на адресу ukdes@gu.ni.rs, на обрасцу или слободном 
руком, поштом или на записник у просторијама Управе за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај, у ул. Генерал Транијеа 11а, или непосредном предајом 
захтева на обрасцу или у слободној форми, предајом Градском услужном центру 
Градских управа (ул. Николе Пашића 24) Странка не мора да наведе разлоге 
тражења информације. 

Захтев мора да садржи опис информације или који податак се тражи, начин на 
који тражилац жели да му се пружи увид (писаним путем, електронском поштом, 
поштом и сл.) као и податке о подносиоцу захтева (адреса, контакт телефон, 
електронска пошта и др.) 

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај може да наплати 
само трошкове умножавања и упућивања копије документа који садржи тражену 
информацију и колико трошкови износе. 

По захтеву за приступ информацијама од јавног значаја Управа је дужна да 
поступи одмах, без одлагања, а најдуже у року од 15 дана од пријема захтева. 

У случају одбијања захтева или непоступања у року предвиђеном Законом 
странка има право жалбе која се подноси на исти начин као и захтев.Уколико је 
жалба подносиоца захтева одбијена, странка може покренути управни спор 
подизањем тужбе код Управног суда Србије. 
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Образац захтева 
 

УПРАВА ЗА  КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
Улица Генерала Транијеа бр.11а-НИШ 

( назив и седиште органа коме се захтев упућује) 
 

З А Х Т Е В 
за приступ информацији од јавног значаја 
 

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног 
органа захтевам*: 
□ обавештење да ли поседује тражену информацију; 
□ увид у документ који садржи тражену информацију; 
□ копију документа који садржи тражену информацију; 
□ достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 
□ поштом 
□ електронском поштом 
□ факсом 
□ на други начин:*** 
________________________________________________________________________ 
 
Овај захтев се односи на следеће информације: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који 
олакшавају проналажење тражене информације) 
 
 
 
 

Тражилац информације 
име и презиме: 

________________________________ 
______________________________ 

aдреса, телефон;е-маил 
У ______________, 

Дана ___________20_____ године 
__________________________ 

потпис тражиоца 
 

 
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да 
остварите. 
 
**У кућици означити начин достављања копије докумената. 
 
***Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин 
достављања захтевате. 
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