На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008 и 143/2016), 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 11.09.2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I Утврђује се Предлог програма o изменама и допунама Програма одржавања
комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са
финансијским планом за 2018. годину.
II Предлог програма o изменама и допунама Програма одржавања комуналне
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским
планом за 2018. годину 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 одређујe се Ванча Димитров, секретар Секретаријата за инвестиције.
Број: 1099-1/2018-03
У Нишу, 11.09.2018. 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, 101/2016 и 47/2018) и члана 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
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ЈАВНОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДСКОГ И СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЗА 2018.ГОДИНУ
I

У Програму одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и
сеоског подручја са финансијским планом за 2018.годину („Службени лист Града Ниша“, бр.
138/2017), у делу I ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ, одељак I 2. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ:
под А. СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ,
број: „167.952.000,00“, замењује се бројем: „190.952.000,00“.
Под Б. ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 1. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 1.
Утрошак електричне енергије, број: „150.000.000,00“, замењује се бројем: „138.000.000,00“.
Под Б. ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 1. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 2.
Одржавање, број: „20.000.000,00“, замењује се бројем: „24.500.000,00“.
Под Б. ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 1. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 3.
државање село, број: „5.500.000,00“замењује се бројем: „8.500.000,00“.
После речи: „Укупно“, број: „175.500.000,00“, замењује се бројем:„171.000.000,00“.
После речи: „УКУПНО I 2.“, број: „343.452.000,00“, замењује се бројем: „361.952.000,00“.
У делу I ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ, одељак I 4. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА:
под А. СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ, број:
„32.900.000,00“, замењује се бројем: „69.253.000,00“.
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,
број: „79.266.117,00“, замењује се бројем: „58.566.117,00“.
под Б. ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 3. ПРУЖНИ ПРЕЛАЗИ 1.
Удружена средства са ЈП Железница Србије у складу са Законом о железници, број:
„31.000.000,00“, замењује се бројем: „24.000.000,00“.
под Б. ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 4. САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМА 1. Хоризонтална, вертикална и светлећа сигнализација, број:
„57.000.000,00“, замењује се бројем: „64.500.000,00“.
После речи: „Укупно“, број: „187.266.117,00“, замењује се бројем: „167.066.117,00“.
После речи: „УКУПНО I 4.“, број: „220.166.117,00“, замењује се бројем: „236.319.444,00“.

У делу I ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ, одељак I 5. ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА:
под А. СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ, број:
„2.575.327,00“, замењује се бројем: „722.000,00“.
После речи: „УКУПНО I 5.“, број: „ 5.075.327,00“, замењује се бројем: „3.222.000,00“.
После речи: „УКУПНО I (1+2+3+4+5)“, број: „582.181.976,00“, замењује се бројем:
„614.981.976,00“.
У делу II КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ, одељак II 2. ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ:
Под А. СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ, број:
„13.892.272,00“, замењује се бројем: „4.098.931,00“.
Под Б. ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 5. Одржавање водоводних и
канализационих мрежа приликом периодичног одржавања, санације и реконструкције
коловоза, број: „30.000.000,00“, замењује се бројем: „41.446.673,00“.
После речи: „Укупно“, број: „45.900.000,00“, замењује се бројем: „57.346.664,00“.
После речи: „УКУПНО II 2.“, број: „59.792.272,00“, замењује се бројем: „61.445.604,00“.
У делу II КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ, одељак II 3. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА:
под А. СЕРВИСИРАЊЕ ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ, број:
„24.978.332,00“, замењује се бројем: „8.325.000,00“.
Под Б. ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 1. Радови на периодичном
одржавању у складу са Законом о јавним путевима и Законом о планирању и изградњи, техничка
припрема и опремање, број: „42.000.000,00“, замењује се бројем: „57.000.000,00“.

После речи: „Укупно“, број: „49.500.000,00“, замењује се бројем: „64.500.000,00“.
После речи: „ УКУПНО II 3.“, број:„74.478.332,00“, замењује се бројем:„72.825.000,00“.
После речи: „ УКУПНО II (1+2+3)“, број:„138.068.024,00“, замењује се бројем: „138.068.024,00“.
После речи: „УКУПНО I + II“, број: „720.250.000,00“, замењује се бројем: „753.050.000,00“.
II
Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша".

Број:
У Нишу,
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Мр. Раде Рајковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Измена Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта
градског и сеоског подручја за 2018.годину извршена је у прерасподелом
финансијских средстава у Програму. Повећање средстава је извршено на седам
позиција (на позицији јавног осветљења, пре свега због потребе сервисирања пренетих
обавеза из претходног периода, као и због сервисирања пренетих и редовних обавеза
на одржавању путева односно саобраћајној инфраструктури и опреми). Смањење
финансијских средстава извршено је на шест позиција (на позицији утрошка
електричне енергије за 2018.годину, као и

код сервисирања пренетих обавеза за

одржавање јавних путева, пружних прелаза и одржавању депонија). Прерасподела је
извршена у следећем делу:
I – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
одељак I.2. - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
А – сервисирање пренетих финансијских обавеза на одржавању, износ 167.952.000,00
увећавамо за 23.000.000,00 динара,тако да је сада вредност те позиције 190.952.000,00
динара.
Б – 1.1. утрошак електричне енергије, износ 150.000.000,00 умањује се за
12.000.000,00 те је сада нови износ за утрошак ел.енергије за 2018.годину
138.000.000,00 динара.
Б – 1.2. Одржавање јавног осветљења (град), износ 20.000.000,00 увећава се за
4.500.000,00 где је нови износ за 2018.годину 24.500.000,00 динара.
Б – 1.3. . Одржавање јавног осветљења (село),износ 5.500.000,00 увећава се за
3.000.000,00 где је нови износ за 2018.годину 8.500.000,00 динара.
одељак I.4. - ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
А. сервисирање пренетих финансијских обавеза на одржавању, износ 32.900.000,00
увећавамо за износ од 36.253.327,00. Нова вредност позиције је 69.353.327,00 дин.

Б – Б.1.1 – Радови на редовном и ургентном одржавању у складу са Законом о јавним
путевима – износ од 79.266.117,00 се умањује за 20.700.000,00 дин и сада износи
58.566.117,00 динара.
Б – Б.1.3. Одржавање изграђених комуналних објеката у делу пружни прелази –
Удружена средства са ЈП Железнице Србије у складу са Законом о железници –код
износа 31.000.000,00 извршено је умањење позиције за 7.000.000,00 динара, тако да је
сада вредност те позиције 24.000.000,00 динара.
Б – Б.1.4. Одржавање изграђених комуналних објеката за саобраћајну инфраструктуру
и опрему – код износа од 57.000.000,00 за хоризонталну,вертикалну и светлећу
сигнализација – извршено је увећање позиције за 7.500.000,00 динара ,тако да је нова
вредност позиције 64.500.000,00 динара.
одељак I.5. - ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА
А – сервисирање пренетих финансијских обавеза на одржавању, износ 2.575.327,00
умањује се за 1.853.327,00 динара,тако да је нова вредност 722.000,00 динара.

II – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ
одељак II.2. – ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
А –– сервисирање пренетих финансијских обавеза на одржавању,износ 13.892.272,00
умањуњује се за 9.793.341,00 динара, тако да је сада вредност те позиције 4.098.931,00
динара.
II.2.Б.5. – Одржавање изграђених објеката – реконструкција водоводних и
канализационих мрежа приликом периодичног одржавања и рекон.коловоза, износ
30.000.000,00 се увећава за 11.446.673,00 дин, тако да је нова вредност 41.446.673,00
динара.
одељак II 3. - ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
А – сервисирање пренетих финансијских обавеза на одржавању,износ 24.978.332,00
умањује се за 16.653.332,00 динара,те је нова вредност 8.325.000,00 динара.

II.3.Б.1. – Одржавање изграђених објеката –радови на периодичном одржавању, износ
од 42.000.000,00 динара се увећава за 15.000.000,00 и сада износи 57.000.000,00 дин.
Укупна вредност Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног
земљишта градског и сеоског подручја за 2018.годину, након измена и допуна
Програма износи 753.050.000,00 динара.
Приказана разлика се односи на средства дозначена из буџетске резерве а
која су приказана на текућем одржавању.

Ниш, 05.09.2018.

