
 
Република Србија 

ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 

На основу члана 12. Закона о путевима ("Службени гласник РС", бр. 

41/2018 и 95/2018-други закон), члана  9. Одлуке о буџету Града Ниша 

(„Службени лист Града Ниша“, број 114/20), члана 29. Одлуке о оснивању 

Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша (''Службени лист Града 

Ниша'', број 141/2016-пречишћен текст и 118/2018) и члана 72. Пословника о 

раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 

95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016 и 117/20), Градско веће Града Ниша, на 

седници од  04.02.2021. године, доноси: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

 

I Даје се сагласност на Програм радова на изградњи, реконструкцији, 

одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева 

који нису део државног пута I и II реда за 2021. годину, број 01-5057-1/20 од 

18.12.2020. године, који је донео Надзорни одбор ЈП Дирекције за изградњу 

Града Ниша. 

 

II Средства за ове намене су обезбеђена Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. 

годину на следећим позицијама: 

1. на позицији 359/2 износ од 452.790.000,00 динара за изградњу; 

2. на позицији 358/2 износ од 2.000.000,00 динара за финансирање одржавања 

надстрешница аутобуских стајалишта; 

3. на позицији 361 износ од 43.000.000,00 динара за финансирање јавног 

осветљења; 

4. на позицији 396 износ од 2.000.000,00 динара за финансирање одржавања 

атмосферске канализације; 

5. на позицији 397 износ од 233.000.000,00 динара за финансирање одржавања 

јавних путева (редовно одржавање); 

6. на позицији 359/6 износ од 5.000.000,00 динара за финансирање одржавања 

изграђених комуналних објеката; 

7. на позицији 398 износ од 273.000.000,00 динара за финансирање радова на 

одржавању јавних путева (рехабилитација).  

 



III Решење доставити: Јавном предузећу Дирекцији за изградњу Града Ниша, 

Канцеларији за локални економски развој, Градској управи за комуналне 

делатности и инспекцијске послове и Градској управи за финансије. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Надзорни одбор ЈП Дирекцијe за изградњу Града Ниша, дана 18.12.2020. 

године, донео је Програм радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и 

заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део 

државног пута I и II реда за 2021. годину под бројем 01-5057-1/20. Наведени 

Програм је достављен Секретаријату за инвестиције (број 5172 од 24. 12.2020. 

године), на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Градског већа Града 

Ниша.  

Одлуком о организацији градских управа Града Ниша („Службени лист 

Града Ниша“,  број 114/20) од 01.01.2021. године, део послова и надлежности 

Секретаријата за инвестиције обавља Канцеларија за локални економски развој. 

Правни основ за доношење наведеног Програма је члан 12. Закона о 

путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018 - други закон), 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. 

Програм радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити 

општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног 

пута I и II реда за 2021. годину обухвата: 

- радове на изградњи и реконструкцији општинских путева и улица и 

некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда за 2021. годину; 

- радове на одржавању и заштити општинских путева и улица и 

некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда за 2021. годину 

– текуће одржавање; 

- радове на одржавању и заштити општинских путева и улица и 

некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда за 2021. годину 

– капитално одржавање; 

- финансирање програма; 

Укупна вредност средстава за реализацију Програма која се обезбеђује 

Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину планирана је највише у износу 

од 1.010.790.000 динара, од тога за изградњу у износу од 452.790.000 динара, за 

текуће одржавање у износу од 280.000.000 динара и за капитално одржавање у 

износу од 278.000.000 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 75.000.000 динара планираних за текуће одржавање. 

 

Средства за ове намене су обезбеђена Одлуком о буџету Града Ниша за 

2021. годину на следећим позицијама: 

1. на позицији 359/2 износ од 452.790.000,00 динара за изградњу; 

2. на позицији 358/2 износ од 2.000.000,00 динара за финансирање одржавања 

надстрешница аутобуских стајалишта; 

3. на позицији 361 износ од 43.000.000,00 динара за финансирање јавног 

осветљења; 

4. на позицији 396 износ од 2.000.000,00 динара за финансирање одржавања 

атмосферске канализације; 

5. на позицији 397 износ од 233.000.000,00 динара за финансирање одржавања 

јавних путева (редовно одржавање); 

6. на позицији 359/6 износ од 5.000.000,00 динара за финансирање одржавања 

изграђених комуналних објеката; 

7. на позицији 398 износ од 273.000.000,00 динара за финансирање радова на 

одржавању јавних путева (рехабилитација).  

У складу са наведеном одредбом Закона о путевима, Секретаријат за 

комуналне делатности, енергетику и саобраћај дао је Мишљење број 2450/2020-

09 од 10.11.2020. године и Мишљење број 2896/2020-09 од 23.12.2020. године, а 

позитивно мишљење је прибављено и од Секретаријата за финансије број: M-

1808/20 од 30.12.2020. године. 

На основу свега напред изложеног, као и значаја овог Програма за 

унапређење одржавања општинских и некатегорисаних путева на теритрији 

Града Ниша, Градско веће Града Ниша је донело решење као у диспозитиву. 

 

Број: 96-1/2021-03 

У Нишу,  04.02.2021. године                   

               

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

 

                                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИЦА 

                                                                                                                  

                                                                                          Драгана Сотировски     
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