
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 22.11.2019. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Посебног програма 
развоја локалне инфраструктуре коришћењем средстава остварених приватизацијом 
предузећа са територије Града Ниша. 
 

II Предлог одлуке о изменама и допунама Посебног програма развоја 
локалне инфраструктуре коришћењем средстава остварених приватизацијом 
предузећа са територије Града Ниша, доставља се председнику Скупштине Града 
Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређује се Данијела Спасовић, секретар Секретаријата за финансије.  
  
 
 
Број: 1147-5/2019-03 
У Нишу, 22.11.2019. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 



    Н А Ц Р Т 
 

          На основу члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), 
 

Скупштина Града Ниша, на седници од  _______________ године, донела је 
 

ОДЛУКА  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ  КОРИШЋЕЊЕМ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ 
ПРИВАТИЗАЦИЈОМ ПРЕДУЗЕЋА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НИША   

 
Члан 1. 

 
У Посебном програму развоја локалне инфраструктуре коришћењем средстава 

остварених приватизацијом предузећа са територије града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“ број 34/2006, 67/2006, 32/2008, 53/2009, 22/2010 и 15/2011), у поглављу I  став 1, 
речи: „840.932.000,00 динара“, замењују се речима „841.795.652,00 динара“, а речи 
„(осамсточетрдесетмилиона деветстотридесетдве хиљадединара)“ замењују се речима 
„(осамсточетрдесетједанмилион седамстодеведесетпет  хиљада шестопедесетдвадинара)“ 
      У тачки 2. Објекти водоснабдевања у другој, трећој и четвртој висинској зони према 
предлогу ЈКП „Наисус“, речи „25.000.000,00 (двадесет пет милиона), замењују се речима 
23.111.660,00 (двадесет три милиона сто једанаест хиљада шестошездесет динара) 
      У тачки 3. став 1, алинеја 1 - ТС 10/0,4 кV „ Крушце 2“ брише се; у алинеји 2, -ТС 
10/0,4 кV "НН Никола Тесла - препумпна станица“, речи „ 1.094.000,00 дин.“ замењују се 
речима „892.600,00 динара“ ; у алинеји 7, ТС 10/0,4 кV „Вртиште 4“ речи „1.880.000,00 
дин.“ замењују се речима „386.800,00 динара“;  алинеја 8 – ТС 10/0,4 кV „Трупале 5“ 
брише се; у алинеји 11, „Кабловски вод 10 кV од Бањске петље до ТС 10/04кV „Кожара“ и 
кабловски вод од ТС 110/10   кV  „Ниш 5“ до Бањске петље“, речи „3.633.000,00 дин.“ 
замењују се речима „5.809.000,00 динара“,  у алинеји 12 речи УКУПНО „21.217.000,00 
дин.“ замењују се речима „19.112.400,00 динара) 
   У тачки  4. став 1, у алинеји 8 Потпорни зид у ул. 12. Фебруар речи „2.500.000,00 
дин.“ замењују се речима „23.600,00 дин.“; У алинеји 9 Радови на уградњи топловодних 
цеви (набављених у оквиру KFW III, речи „ 38.000.000,00 дин.“ „ замењују се речима 
„26.998.000,00 дин.“; У последњој алинеји овог става УКУПНО, речи „234.913.000,00 
дин.“ замењују се речима „221.434.600,00 дин.“  
      У тачки 6, Планска припрема и инфраструктурно опремање земљишта у радним 
зонама у Нишу речи „90.000.000,00 RSD  (деведесет милионадинара)“, замењују се речима 
„69.062.100 дин. (шездесет девет милиона шездесетдве хиљаде сто динара)“      
    У тачки 13. Почетна средства за изградњу рекреационих базена у Чаиру, I фаза, 
речи „31.200.000,00 динара ( тридесет један милион двеста хиљада динара)“, замењују се 
речима „26.556.262,00 динара (двадесет шест милиона петстопедесетшест хиљада 
двестсшездесет два динара)“ 
      После тачке 13. додају се тачке 14. и 15. које гласе:   
                            

„14. Уређење стамбених локација, ширење мреже топлификације и уређење 
спортских објеката 



13.483.000,00 динара 
(тринаестмилионачетиристотинеосамдесеттрихиљадединара) 

 
  - Инфраструктурно опремање локације „Бранко Бјеговић“ за објекте социјалног 
становања ....................................................................................................... 5.000.000,00 динара 

 - Топлификација и изградња прикључка за Трговинску школу... 5.000.000,00 динара 
 -  Фискултурна сала ОШ „Мирослав Антић“ …............................ 3.483.000,00 динара 
УКУПНО ………………………..................................................... 13.483.000,00 динара 

 
   За реализацију овог дела програма задужује се Секретаријат за инвестиције. 
 

15. Део потребних средстава за изградњу Градске стрељане 
 

30.426.630,00 динара 
(тридесетмилионачетиристотинедвадесетшестхиљадашестотридесетдинара) 

 
За реализацију овог дела програма задужује се Канцеларија за локални економски 

развој и пројекте.“               
 

Члан 2. 
 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу Града 

Ниша. 
 
Број: __________________ 
 
У Нишу, _______________ 

 
СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

                           
                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

 
                                                                                              Мр Раде Рајковић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 

Посебним програмом развоја локалне инфраструктуре  коришћењем средстава 
остварених приватизацијом предузећа са територије Града Ниша  распоређена су средства 
остварена продајом предузећа са територије Града Ниша.        

Имајући у виду да нису утрошена сва средства која су била планирана Посебним 
програмом, извршена је корекција код одређених позиција на који начин су се ослободила 
средства за финансирање других објеката. Укупан износ средстава ослобођен за нове 
објекте за чију изградњу се задужују Секретаријат за инвестиције и КЛЕРП је 43.909.630 
динара.  
     На овај начин ће се омогућити утрошак свих средстава остварених у поступку 
приватизације предузећа са територије града Ниша и завршетак програма. 

Разлог за раније ступање на снагу ове Одлуке, пре осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном листу Града Ниша", садржан је у потреби да се омогући несметани рад и 
функционисање Града Ниша. 

 
 
 

 ГРАД НИШ 
ГРАДСКА УПРАВА  

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 
 
 

                                                                                                 СЕКРЕТАР   
   

           Данијела  Спасовић 



ОДЛУКА 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ  КОРИШЋЕЊЕМ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ 
ПРИВАТИЗАЦИЈОМ ПРЕДУЗЕЋА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НИША   

 ("Службени лист Града Ниша", бр. 34/2006, 67/2006, 32/2008, 53/2009, 22/2010 и 
15/2011) 

Преглед члана који се мења 

„I 
Средства остварена продајом предузећа са територије Града Ниша у износу од 

840.932.000,00 динара (осамсточетрдесетмилонадеветстотридесетдвехиљаде динара) 
распоређују се на следећи начин. 

 
2. Објекти водоснабдевања у другој, трећој и четвртој висинској зони према 

предлогу ЈКП "Наисус" 
25.000.000,00 (двадесет пет милиона) динара 

 
3. Електроенергетску инфраструктуру у граду и на селима - учешће града у изградњи и 

појачању напонске мреже заједно са Електродистрибуцијом Ниш 
Задњих година Ниш је имао скоро у свим деловима града и у селима лоше 

снабдевање струјом због неадекватне преносне мреже, те је потребно ту мрежу ојачати 
новим трафоима одговарајуће снаге. ЕД Ниш ће уложити значајна средства за јачање 
електромреже, па је потребно и да град учествује делом средстава како би сви делови 
града и сви грађани имали адекватно снабдевање, за изградњу следећих 
електроенергетских објеката, и то: 
- ТС 10/0,4 кВ "Крушце - 2"                                                                   136.000,00 дин. 
- ТС 10/0,4 кВ "Н.Н. Тесла - препумпна станица"                            1.094.000,00 дин. 
- ТС 10/0,4 кВ "Вртиште 4"                                                                1.880.000,00 дин. 
- ТС 10/0,4 кВ "Трупале 5"                                                                           2.450.000,00 дин. 
- кабловски вод 10 кВ од Бањске петље до ТС 10/0,4 кВ "Кожара" и 
 кабловски вод 10 кВ од ТС 110/10 кВ "Ниш 5" до Бањске петље"    3.633.000,00 дин. 

УКУПНО:    21.217.000,00 дин. 
 

4. Завршетак започетих објеката од виталног значаја за развој града и изградња објеката 
комуналне инфраструктуре на територији града Ниша (инвестиционо-техничка 

документација, изградња и др.), и то: 
-   Потпорни зид у ул. 12. фебруар                                                               2.500.000,00 дин. 
- Радови на уградњи топловодних цеви  
(набављених у оквиру КфW ИИИ)                                                             38.000.000,00 дин. 

    УКУПНО:             234.913.000,00 дин. 
 

6. Планска припрема и инфраструктурно опремање земљишта у радним зонама у Нишу 
90.000.000,00 (деведесетмилиона) динара 

13. Почетна средства за изградњу рекреационих базена у Чаиру, И фаза  
31.200.000,00 динара (тридесетједанмилионидвестотинехиљададинара) 

За спровођење овог дела Програма задужује се ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и 
надлежна управа.“ 
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