
 
 
 
 
 
 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 ГрадаНиша“, број 125/2008), 

 
 

 Градско веће Града Ниша, на седници од 09.08.2019. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 I   Утврђује се Предлог програма о изменама Програма одржавања комуналне 
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским 
планом за 2019. годину.  

 
II Предлог програма о изменама Програма одржавања комуналне 

инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским 
планом за 2019. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 

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

 
 
 

Број: 753-13/2019-03 
У Нишу,  09.08.2019. 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 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 21. и 
37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', бр. 88/2008, 143/2016 и 18/2019), 

Скупштина Града Ниша, на седници од ___________ 2019. године, донела је 
 

ПРОГРАМ 
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЈАВНОГ 

ЗЕМЉИШТА ГРАДСКОГ И СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 
ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
I 
 

У Програму одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и 
сеоског подручја са финансијским планом за 2019. годину („Службени лист Града Ниша“, 
бр. 126/2018 и 44/19), у делу I ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ одељак I 2. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ : 
под Б. ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 1. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 1. 
Утрошак електричне енергије, износ: „71.343.000,00“, замењује се износом: 
„133.343.000,00“. 
После речи: „Укупно“, износ: „106.343.000,00“, замењује се износом: „168.343.000,00“. 
После речи: „УКУПНО I 2.“, износ: „259.001.000,00“, замењује се износом: 
„321.001.000,00“. 
У делу I ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ, одељак I 4. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА: 
под А. СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ, износ: 
„19.550.000,00“ замењује се износом „26.550.000,00“. 
под Б. ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 1. ЈАВНИ ПУТЕВИ  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:  „84.000.000,00“ , замењује се износом: „104.000.000,00“. 
под Б. ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 3.ПРУЖНИ ПРЕЛАЗИ 
1.Удружена средства са ЈП Железница Србије у складу са Законом о железници, износ: 
„4.050.000,00“ замењује се износом: „28.935.000,00“. 
После речи: „УКУПНО“ износ „164.050.000,00“ замењује се износом „208.935.000,00“ 
После речи: „УКУПНО I 4.“, износ: „183.600.000,00“, замењује се износом: 
„235.485.000,00“. 
У делу УКУПНО СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ОБАВЕЗА износ: „174.981,000,00“ замењује се 
износом: „181.981.000,00“. 
У делу УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА износ: „274.893.000,00“ замењује 
се износом: „383.778.000,00“. 
У делу УКУПНО I (1+2+3+4+5) износ: „449.874.000,000“ замењује се износом: 
„563.759.000,00“. 
У делу II KАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ, одељак II 2. OСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ : 
под А. СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ, износ: 
„5.000.000,00“ замењује се износом: „14.800.000,00“. 



после речи: „УКУПНО II 2.“, износ: „26.900.000,00“ замењује се износом: „36.700.000,00“. 
У делу II KАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ, одељак II 3. под А. СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ 
ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ, износ: „8.325.000,00“ замењује се износом: 
„9.325.000,00“. 
После речи: „УКУПНО II 3.“, износ: „285.825.000,00“ замењује се износом „286.825.000,00“. 
У делу УКУПНО СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ОБАВЕЗА износ: „14.325,000,00“ замењује се 
износом: „25.125.000,00“. 
У делу УКУПНО II (1+2+3) износ: „315.725.000,00“ замењује се износом: „326.525.000,00“. 
После речи: „УКУПНО :  ПРОГРАМ I + ПРОГРАМ II“, износ: „765.599.000,00“, замењује се 
износом: „890.284.000,00“. 
 

У делу „ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА“ износ: „765.599.000,00“ замењује се износом: 
890.284.000,00“. 

 
 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА  мења се и гласи: 
„Финансијски план Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног 

земљишта градског и сеоског подручја за 2019. годину у складу je са: 
Законом о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 
и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/2014 и 68/2015 - др. Закон, 103/2015,  
99/2016,113/2017,95/2018 и 31/2019) и Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

Финансијски план Програма одржавања од 890.284.000,00 динара има два дела, у 
складу са Одлуком о буџету града Ниша за 2019. годину и то текуће одржавање са 
економском класификацијом 425 и капитално одржавање са економском класификацијом 
511. 

Извори финансирања Програма планирани су Одлуком о буџету града Ниша за 
2019. годину. 

Програм капиталног одржавања  финансира се из прихода од доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта, текућих прихода  и трансфера од других нивоа власти 
намењених текућем и капиталном одржавању регионалних путева.    

Финансијски план је заснован на принципу уравнотежења расхода и издатака са 
приходима, који омогућава ефикасно и одрживо извршење плана.  

Позиције Програма одржавања реализују се у складу са остварењем прихода и 
примања. 
 

ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА У 2019. ГОДИНИ 
 
I Текуће одржавање у износу од  563.759.000,00 динара 
 
II Капитално одржавање у износу од 326.525.000,00 динара 
  
УКУПНА УЛАГАЊА  890.284.000,00 
 
 



ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА 
 

Пог. Област Износ 

I 
Текуће 
одржавање 

563.759.000,00 

I 1. 
Управљање 
отпадним 
водама  

2.051.000,00 

I 2. 
Јавно 
осветљење 

321.001.000,00 

I 3. 
Остале 
комуналне 
услуге 

4.500.000,00 

I 4. 
Одржавање 
путева 

235.485.000,00 

I 5. 
Одржавање 
депонија 

722.000,00 

II 
Капитално 
одржавање 

326.525.000,00 

II 1. 
Јавно 
осветљење 

3.000.000,00 

II 2. 
Остале 
комуналне 
услуге 

36.700.000,00 

II 3. 
Одржавање 
путева 

286.825.000,00 

УКУПНИ ИЗДАЦИ: 890.284.000,00 

 

Део „МЕРЕ И ПРИНЦИПИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА“ мења се и гласи: 

1. Основни носиоци организације извршења Програма су Секретаријат за инвестиције 

Градске управе Града Ниша и у делу који се односи на улице и путеве, ЈП Дирекција за изградњу 

Града Ниша, као управљач јавног пута који обавља делатност управљања општинским путевима, 

улицама и некатегорисаним путевима који нису део државног пута I и II реда. 

2. Носиоци појединих стручних послова за реализацију Програма су ЈП Дирекција за 

изградњу Града Ниша, ЈП Завод за урбанизам Ниш, ЈКП „Наиссус“ Ниш, ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш, 

надлежни секретаријати Градске управе Града Ниша и остали учесници на реализацији Програма 

изабрани на основу Закона о јавним набавкама. 

3. Реализација овог Програма у делу управљања општинским путевима, улицама и 

некатегорисаним путевима који нису део државног пута I и II реда у складу са Законом о путевима 



(''Службени гласник РС'', број 41/2018 и 95/2018-други закон), до краја 2019. године, биће 

дефинисана уговором закљученим између Града Ниша и  ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, 

као управљача јавног пута. Предметним уговором биће регулисани и међусобни односи уговорних 

страна у вези са обављањем делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева 

на територији Града Ниша до 31.12.2019. године, као и начин финансирања и обезбеђења 

средстава за реализацију Програма. 

4. Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, као управљач јавног пута, у складу 

са Законом о путевима, доноси програм одржавања и заштите општинских путева и улица до 

31.12.2019. године, којим ће бити дефинисани извори финансирања, приоритети и динамика 

реализације позиција Програма. 

5. Градоначелник, или лице које он овласти, даје иницијативу за реализацију појединачних 

позиција Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског 

подручја са финансијским планом за 2019. годину. 

Иницијативу из претходног става Градоначелник даје на основу захтева Секретаријата за 

инвестиције Градске управе Града Ниша, односно ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша као 

управљача јавног пута. Пошто је од стране Градоначелника, или лица које он овласти, дата 

иницијатива, приступа се реализацији Програма у складу са Законом о јавним набавкама. 

6. Приоритет у реализацији позиција Програма имаће области према следећем редоследу: 

- текуће одржавање, 

- одржавање изграђених комуналних објеката, 

- имовинска припрема, 

- израда техничке документације. 

7. Обавезе по овом Програму могу се преузимати само до износа средстава планираних за 

намене предвиђене Програмом. 

8. 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. 

9. Уколико се планирана средства остварују у мањем обиму, сразмерно ће се смањити и 

планирани обим Програма. 

10. О извршењу Програма, Секретаријат за инвестиције односно ЈП Дирекција за изградњу 

Града Ниша као управљач јавног пута, извештаваће надлежне органе Града Ниша. 



11. У случају да се до краја 2019. године не донесе Програм одржавања комуналне 

инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2020. 

годину, до доношења Програма, финансијске обавезе из Програма за 2019. годину могу се 

преузимати и плаћати до нивоа планираних средстава Програма за 2019. годину, а исте ће бити 

садржане у Програму за 2020. годину.'' 

 
II 
 

„Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша". 
 
Број: 
У Нишу, 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

                                                                                                                                   Председник 
 
                                                                                                                             Мр. Раде Рајковић 





 
Преглед одредби Програма одржавања комуналне 

инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског 
подручја са финансијским планом за 2019. годину 
(''Службени лист Града Ниша'', број 126/2018), које се 
мењају 

 
На основу члана 20, 32. и 66. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 
83/2014, 101/2016-др.закон и 47/2018) и чл. 21. и 37. 
Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', бр. 
88/2008 и 143/2016), Скупштина Града Ниша, на 
седници од ___________.2018. године, донела је 
 

ПРОГРАМ 
ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ЈАВНОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДСКОГ И СЕОСКОГ 
ПОДРУЧЈА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 

2019. ГОДИНУ 
 

Програмом су планирани радови на одржавању 
изграђених јавних комуналних објеката градског и 
сеоског подручја свих нишких општина. 
 

I TЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ   
    

I 1. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА 
    

А. 
СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ  

   

 

 

Позиција се односи на 
сервисирање пренетих 
финансијских обавеза на 
одржавању за радове и добра 
по уговорима до краја 2018. 
године. Укупан финансијски 
износ пренетих обавеза. 
 1.551.000,00 

    

Б. 
ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ 
ОБЈЕКАТА 

   
 

 1. AТМОСФЕРСKA KAНАЛИЗАЦИЈА 
    

 

1. 

Набавка и уградња нових 
сливних решетки и други 
грађевински радови на 
атмосферској канализацији  500.000,00 

    

 

2. Одржавање отворених канала, 
дренажа и пропуста, 
приступних путева, испитивање 
терена, санација терена у 
случају елементарних непогода 
а по налогу Штаба за ванредне 
ситуације 

 

Укупно 

 
 

 
 
 

2.000.000,00 
 
 

2.500.000,00 
    

 УКУПНО I  1. 4.051.000,00 
    

I 2. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 
    

А. 
СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ 

    

 

 

Позиција се односи на 
сервисирање пренетих 
финансијских обавеза на 
одржавању за радове и добра 
по уговорима до краја 2018. 
године. Укупан финансијски 
износ пренетих обавеза 110.000.000,00 

    

Б. 
ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ 
ОБЈЕКАТА 

    

 1. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 
    

 1. Утрошак електричне енергије 114.001.000,00 
 2. Одржавање град 27.000.000,00 

 
3.  Одржавање село                                                           

 
8.000.000,00 

 Укупно 149.001.000,00 
    

 УКУПНО I  2. 259.001.000,00 
    

I 3. ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 
    

А. 
СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ  

    

 

 

Позиција се односи на 
сервисирање пренетих 
финансијских обавеза на 
одржавању за радове и добра 
по уговорима до краја 2018. 
године. Укупан финансијски 
износ пренетих обавеза 500.000,00 

    

Б. 
ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ 
ОБЈЕКАТА 

    

 

1. 

Одржавање фонтана на 
територији града Ниша 
(одржавање, резервни делови, 
утрошак воде) 1.300.000,00 

 

2. 
Уклањање графита и натписа на 
споменицима, јавним објектима 
и фасадама 250.000,00 

 
3. 

Одржавање јавних тоалета и 
утрошак воде  2.000.000,00 

 

4. 
Ескалатори и лифтови зa 
кретање инвалидних лица, 
одржавање 250.000,00 

 5. Одржавање јавних сатова 200.000,00 
    

 Укупно 4.000.000,00 
    

 Укупно I 3. 4.500.000,00 
    

I 4. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 
    

А. 
СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ  

    

 

 

Позиција се односи на 
сервисирање пренетих 
финансијских обавеза на 
одржавању за радове и добра 
по уговорима до краја 2018. 
године. Укупан финансијски 
износ пренетих обавеза. 5.000.000,00 

    

Б. 
ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ 
ОБЈЕКАТА 

    

 1. ЈАВНИ ПУТЕВИ 
    



 

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 84.000.000,00 

 

 
2. 

 
Зимско одржавање на сеоском 
подручју 16.000.000,00 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 2. МОСТОВИ 
    

 

1. 

Редовно одржавање мостова 
преко река, потока и сувих 
долина, а у складу са 
елаборатом о стању мостова и 
по хитним налозима инспекције 3.000.000,00 

  
 

  

 3. ПРУЖНИ ПРЕЛАЗИ 
    

 
1. 

Удружена средства са ЈП 
Железница Србије у складу са 
Законом о железници 2.000.000,00  

 
 

4. 
 
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМА 

    

 
1. 

Хоризонтална, вертикална и 
светлећа сигнализација 57.000.000,00 

    

 Укупно 162.000.000,00 
    

 УКУПНО I  4. 167.000.000,00 
    

I  5. ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА 
    

А. 
СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ  

    

  Позиција се односи на 
сервисирање пренетих 
финансијских обавеза на 
одржавању за радове и добра 
по уговорима до краја 2018. 
године. Укупан финансијски 
износ пренетих обавеза 722.000,00 

 
УКУПНО I 5. 722.000,00 

 
УКУПНО СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ 

ОБАВЕЗА 117.773.000,00 
 

УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ 
КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА  315.501.000,00 
                               

УКУПНО I (1+2+3+4+5) 435.274.000,00 
    

    

    

 

ПРЕДВИЂЕНА УЛАГАЊА НА ТЕКУЋЕМ 
ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ПУТЕВА – ОПШТИНСКИХ 
ПУТЕВА И УЛИЦА ЗА 2019.  И 2020. ГОДИНУ ЗА 
ДЕЛАТНОСТИ ЗА  КОЈЕ СЕ ЗАКЉУЧУЈУ 
ВИШЕГОДИШЊИ УГОВОРИ 

    

  

Радови на редовном и 
ургентном одржавању јавних 
путева – општинских путева и 
улица на градском и сеоском 
подручју и зимско одржавање 
на сеоском подручју за 2020. 150.000.000,00 

годину.  

  

Радови на редовном и 
ургентном одржавању јавних 
путева – општинских путева и 
улица на градском и сеоском 
подручју и зимско одржавање 
на сеоском подручју за 2021. 
годину.  150.000.000,00 

 
 
 
    

II КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ 
    

II 1. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 

    

А. 
СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ 

    

 

 

Позиција се односи на 
сервисирање пренетих 
финансијских обавеза на 
одржавању за радове и добра 
по уговорима до краја 2018. 
године. Укупан финансијски 
износ пренетих обавеза 1.000.000,00 

    

Б. 
ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ 

ОБЈЕКАТА 
    

 
1. 

Одржавање јавног осветљења и 
репарација стубова 2.000.000,00 

    

УКУПНО II 1. 3.000.000,00 
    

 

 

  

II 2.  ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 
    

А. 
СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ  

    

 

 

Позиција се односи на 
сервисирање пренетих 
финансијских обавеза на 
одржавању за радове и добра 
по уговорима до краја 2018. 
године. Укупан финансијски 
износ пренетих обавеза 5.000.000,00 

    

Б. 
ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ 
ОБЈЕКАТА 

    

 

1. 

Одржавање гранитних, камених 
и бетонских плоча на трговима, 
парковским површинама и 
тротоарима 2.000.000,00 

 
2. 

Одржавање приступних рампи 
за инвалидна лица 1.700.000,00 

 
3. 

Одржавање школских 
дворишта  2.000.000,00 

 4. Измештање билбордова  200.000,00 



 

5. 

 

Одржавање водоводних и 
канализационих мрежа 
приликом периодичног 
одржавања,санације и 
реконстр. коловоза 5.500.000,00 

 

6. 
Oдржавање историјских 
споменика и верских објеката, 
и зграде под заштитом 2.000.000,00 

 7. Одржавање пумпних станица  2.000.000,00 

 8. Одржавање старих гробаља 1.500.000,00 

 

9. 

 
Надстрешнице аутобуских 
стајалишта, поправка 
демонтираних, уградња и 
одржавање постојећих 2.000.000,00 

 
10. Одржавање сеоских водовода 

3.000.000,00 
    

 Укупно 21. 900.000,00 
    

 УКУПНО II  2. 26.900.000,00 

  
    

II 3. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 
    

А. 
СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ  

 

 

Позиција се односи на 
сервисирање пренетих 
финансијских обавеза на 
одржавању за радове и добра 
по уговорима до краја 2017. 
године. Укупан финансијски 
износ пренетих обавеза 

8.325.000,00 

 
Б. 

 
ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ 
ОБЈЕКАТА 

    

 

1. 

Радови на рехабилитацији 
јавних путева – у складу са 
Законом о јавним путевима и 
Законом о планирању и 
изградњи, техничка 
припрема и опремање  
 

      
270.000.000,00 

 

2. 

Путна галантерија (огледала, 
успоривачи брзине, 
еластична ограда, потапајући 
стгубићи) 2.000.000,00 

 

3. 

Замена дотрајалих пешачких 
ограда, ограда мостова и 
фарбање ограда, бетонских 
кугли и стубова (препрека за 
паркирање) 1.500.000,00 

 
4. 

Санација потпорних зидова и 
косина насипа 2.000.000,00 

 5. Санација клизишта 2.000.000,00 
  +  

 Укупно 277.500.000,00 
    

УКУПНО II 3. 285.825.000,00 

 
УКУПНО СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ 
ОБАВЕЗА 14.325.000,00 

 
УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ 
КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА  301.400.000,00 

  
    

УКУПНО II (1+2+3) 315.725.000,00 

 
УКУПНО: ПРОГРАМ I+ПРОГРАМ II 

 
750.999.000,00 

  
    

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 

Буџетски приходи – извор 01 износе укупно 
751.000.000,00 динара. 

Трошкови ЈП Дирекција за изградњу Града 
Ниша, везани за реализацију Програма, за вршење 
послова стручног надзора, планирани су Одлуком о 
Буџету Града Ниша за 2019. годину.  

 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
 

Финансијски план Програма одржавања 
комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и 
сеоског подручја за 2019. годину у складу je са: 

 Законом о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 
142/2014 и 68/2015 - др. Закон, 103/2015 и 
99/2016) и 

 Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину. 
 
Финансијски план Програма одржавања од 

751.000.000,00 динара има два дела, у складу са 
Одлуком о буџету града Ниша за 2019. годину и то 
текуће одржавање са економском класификацијом 425 и 
капитално одржавање са економском класификацијом 
511. 

Извори финансирања Програма планирани су 
Одлуком о буџету града Ниша за 2019. годину. 

Програм капиталног одржавања  финансира се 

из прихода од доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта и трансфера од других нивоа власти 
намењених текућем и капиталном одржавању 
регионалних путева.    

Финансијски план је заснован на принципу 
уравнотежења расхода и издатака са приходима, који 
омогућава ефикасно и одрживо извршење плана.  

Позиције програма одржавања реализују се у 
складу са остварењем прихода и примања. 

 
 

ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА У 2018. ГОДИНИ 
 

I Текуће одржавање у износу од  
435.274.000,00 динара 

 
II Капитално одржавање у износу од 

315.725.000,00 динара 
  

УКУПНА УЛАГАЊА  ...................... 750.999.000,00 
 
 

ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА 
 

Пог. Област Износ 

I 
Текуће 
одржавање 

435.274.000,00 

I 1. 
Управљање 
отпадним водама  

4.051.000,00 

I 2. Јавно осветљење 259.001.000,00 

I 3. 
Остале комуналне 
услуге 

4.500.000,00 

I 4. Одржавање путева 167.000.000,00 

I 5. 
Одржавање 
депонија 

772.000,00 



II 
Капитално 
одржавање 

315.725.000,00 

II 1. Јавно осветљење 3.000.000,00 

II 2. 
Остале комуналне 
услуге 

26.900.000,00 

II 3. 
Одржавање 
путева 

285.825.000,00 

УКУПНИ ИЗДАЦИ: 750.999.000,00 

 
 
 

 
МЕРЕ И ПРИНЦИПИ ЗА  

СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
 

Приоритет у реализацији Програма има текуће 
одржавање. 

1. Градоначелник, или лице које он овласти, 
покреће иницијативу за реализацију појединачних 
позиција Програма капиталног одржавања комуналне 
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског 
подручја са финансијским планом за 2019. годину. 

Иницијатива из претходног става покреће се на 
основу захтева јавног предузећа (у даљем тексту: 
Предузеће) или Градске управе, уз претходно 
прибављену сагласност Секретаријата за финансије о 
обезбеђеним финансијским средствима у Буџету за 
реализацију иницијативе. 

Пошто је од стране Градоначелника, или лица 
које он овласти, покренута иницијатива, Служба за 
јавне набавке спроводи поступак јавне набавке.   

2. Приоритет у реализацији позиција Програма 
имаће области према следећем редоследу: 

-одржавање изграђених комуналних објеката 
-израда документације 
-имовинска припрема. 
3. Обавезе по овом Програму могу се преузимати 

само до износа планираних и остварених средстава за 
поједине намене предвиђене Програмом. 

4. Уколико се прилив средстава остварује у 
мањем обиму од планираног, сразмерно ће се смањити 
и планирани обим Програма капиталног одржавања. 

5. На захтев надлежних органа Града Градска 
Управа подноси извештај о реализацији Програма.  

6. У случају да се до краја 2018. године не 
донесе Програм одржавања комуналне инфраструктуре 
јавног земљишта градског и сеоског подручја са 
финансијским планом за 2019. годину, до доношења 
Програма могу се преузимати и плаћати створене 
финансијске обавезе до нивоа средстава планираних 
Програмом одржавања комуналне инфраструктуре 
јавног земљишта градског и сеоског подручја са 
финансијским планом за 2018. годину, а исти ће се 
садржати и у Програму одржавања комуналне 
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског 
подручја са финансијским планом за 2019. годину.  

7. Програм објавити у Службеном листу Града 
Ниша.  
 
 
Број: ______________________     
У Нишу,  _______________ 

 
СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Мр Раде Рајковић 
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