На основу члана 12. Закона о путевима ("Службени гласник РС", бр.
41/2018 и 95/2018 - други закон), члана 56. Статута Града Ниша ("Службени
лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 29. Одлуке о
оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша (''Службени
лист Града Ниша'', број 141/2016-пречишћен текст и 118/2018),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 23.09.2020. године,
доноси
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма
радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских
путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда
за 2020. годину, број 01-2984-2/2020 од 07.07.2020. године, који је донео
Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.
II
Решење доставити: Јавном предузећу Дирекција за изградњу Града
Ниша, Служби начелника Градске управе Града Ниша, Секретаријату за
инвестиције, Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и
Секретаријату за финансије.

Број: 740-14/2020-03
У Нишу, 23.09.2020. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИЦА
Драгана Сотировски

Образложење
Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, дана 07.07.2020. године,
донео је Програм о изменама и допунама Програма радова на изградњи, реконструкцији,
одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део
државног пута I и II реда за 2020. годину под бројем 01-2984-2/2020 и исти је достављен
Секретаријату за инвестиције на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Градског већа
Града Ниша.
Правни основ за доношење наведеног Програма је члан 12. Закона о путевима, којим
је прописано да управљач јавног пута доноси средњорочни план изградње, реконструкције,
одржавања и заштите путева, годишњи програм радова на изградњи, реконструкцији,
одржавању и заштити јавних путева, појединачне студије, уз претходно прибављено
мишљење органа јединице локалне самоуправе надлежног за послове саобраћаја. Сагласност
на наведена акта даје надлежни орган јединице локалне самоуправе када те акте доноси
управљач општинских путева и улица.
Програмом о изменама и допунама Програма радова на изградњи, реконструкцији,
одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део
државног пута I и II реда за 2020. годину обухваћене су измене у поглављу ''I - Радови на
изградњи и реконструкцији општинских путева и улица и некатегорисаних путева који нису
део државног пута I и II реда за 2020. годину'' и то у одељку ''I 1. Радови на изградњи и
реконструкцији саобраћајних површина'' на тај начин што је, у складу са проценама стручних
служби ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, измењен преглед планиране изградње,
односно реконструкције саобраћајница, по градским општинама.
У истом поглављу у одељку ''I 4. Радови на изградњи и реконструкцији мостова и
тргова'', на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Градоначелника
Града Ниша, број 1773/2020-01 од 12.06.2020. године, наведени Програм је измењен на тај
начин што је извршено усклађивање са измењеним износом средстава који је опредељен у
буџету Града Ниша за 2020. годину и то за финансирање радова на реконструкцији и
партерном уређењу Трга караља Милана. У складу са донетим решењем износ планираних
средстава из буџета Града Ниша за финансирање Програма радова на изградњи,
реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева
који нису део државног пута I и II реда за 2020. годину се увећава за износ од 60.000.000,00
динара, односно са 1.096.166.602,00 на 1.156.166.602,00 динара, док се укупан износ
планираних средстава за финансирање овог Програма увећава са 1.149.716.602,00 на
1.209.716.602,00 динара.
У складу са наведеним измењени су и одговарајући износи у табеларним прегледима,
као поглавље IV – Финансирање програма.
Укупна вредност средстава за реализацију Програма која се обезбеђује Одлуком о
буџету Града Ниша за 2020. годину (''Службени лист Града Ниша'', број 106/2019) планирана
је највише у износу од 1.156.166.602 од тога за изградњу у износу од 599.466.602 динара, за
текуће одржавање у износу од 275.000.000 динара и за капитално одржавање у износу од
281.700.000 динара, док ће део средстава обезбедити ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша,
као управљач пута, од накнаде за употребу општинских путева, улица и некатегорисаних
путева који нису део државног пута I и II реда и то највише у износу од 53.550.000 динара, од
тога за изградњу у износу од 17.550.000 динара, за текуће одржавање у износу од 32.000.000
динара и за капитално одржавање у износу од 4.000.000 динара.
Средства су обезбеђена Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину на следећим
позицијама:
- на позицији 50/2 износ од 2.000.000,00 за надстрешнице и аутобуска стајалишта;

- на позицији 51/2 износ од 592.000.000,00 за радове на изградњи саобраћајних
површина, реконструкцији електроенергетске мреже, саобраћајне сигнализације и
реконструкцији мостова и тргова;
- на позицији 51/6 износ од 3.700.000,00 за одржавање гранитних, камених и
бетонских плоча и приступних рампи за инвалидна лица;
- на позицији 51/7 износ од 7.466.602,00 - неутрошена средства од приватизације из
ранијих година;
- на позицији 54 износ од 43.000.000,00 за одржавање јавног осветљења на градском и
сеоском подручју као и репарацији стубова уличне расвете;
- на позицији 73 износ од 2.000.000,00 за набавку и уградњу нових сливних решетки и
друге грађевинске радове на атмосферској канализацији;
- на позицији 84 износ од 228.000.000,00 за текуће одржавање путева и улица;
- на позицији 85 износ од 278.000.000,00 за капитално одржавање, рехабилитацију
путева на градском и сеоском подручју.
У складу са наведеном одредбом Закона о путевима, Секретаријат за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај дао је Мишљење број 1512/2020-09 од 14.07.2020. године,
а прибављено је и Мишљење Секретаријата за финансије број 11-1008/2020 од 04.08.2020.
године.
Секретаријат за инвестиције, је разматрајући достављени Програм, утврдио да је исти
сачињен у складу са важећим прописима и израдио нацрт решења као у диспозитиву.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
СЕКРЕТАР
Катарина Раденковић

