На основу члана 20, 32 и 66 Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и
члана 37 Статута града Ниша (''Службени лист града
Ниша'' бр. 88/2008),
Скупштина Града Ниша, на седници од
______________________ године, донела је
ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊA КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ЈАВНОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДСКОГ И СЕОСКОГ
ПОДРУЧЈА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА
2009. ГОДИНУ
Програмом су планирани радови на одржавању
већ изграђених јавних комуналних објеката градског
и сеоског подручја свих нишких општина.
I 1.
А.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Б.

ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА
ОДРЖАВАЊУ
5.996.649,48
Градске саобраћajнице - редовно
31.896.662,20
Градске саобраћajнице - периодично
2.000.000,00
Градске саобраћajнице - ургентно
Мостови (ограда)
2.138.602,18
Пружни прелази
3.009.873,08
Саобраћајна
сигнализација
114.400,72
хоризонтална
1.291.414,44
Саобраћајна сигнализација - вертикална
7.333.151,99
Саобраћајна сигнализација - светлосна
Рад по налозима Управе светлеће купе и
4.332.800,00
пресељење сем. у Ул. Романијску
Јавно осветљење - утрошак
6.623.758,07
Јавно осветљење - одржавање
1.595.286,33
Замена водоводних инсталација у
3.834.636,49
улицама које се реконструишу
Атмосферска канализација (ВП "Јужна
4.979.880,00
Морава") – отворени канали
Атмосферска
канализација
(ЈКП
2.161.725,82
"Наисус")
Атмосферска канализација грађевински
2.099.413,31
("Јужна Морава)
Укупно (А) градско подручје
79.408.254,11
ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА

1
Јавни путеви - општински путеви и улице
а) Радови на редовном, периодичном и
80.259.285,86
ургентном одржавању (у складу са
чланом 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 и 65,
Закона о јавним путевима (''Сл.гласник
РС'' бр. 101/2005 и 123/07), припремање
- техничка припрема и опремање.
б) Замена дотрајалих мрежа приликом
3.000.000,00
реконструкције и изградње коловоза
(ради ЈКП ''Наисус'').
Укупно 1
83.259.285,86
2

Мостови
Редовно одржавање мостова (преко
река, потока и сувих долина), а у складу
са Елаборатом о стању мостова и по
хитним налозима инспекције.
Укупно 2.

3
Пружни прелази
а) Редовно одржавање пружних прелаза по
закону - удруживање са ЈП Железнице
Србије.
б) Обезбеђивање необезбеђених пружних
прелаза.
Укупно 3.

5.000.000,00

4
Саобраћајна инфраструктура и опрема
а) Хоризонтална, вертикална и светлосна
45.000.000,00
сигнализација
јавне
набавке,
уговарање и извођење радова.
б) Путна галантерија (огледала, лежећи
4.000.000,00
полицајци, ел. ограде) - јавне набавке,
уговарање и извођење радова.
в) Надстрешнице аутобуских стајалишта и
2.000.000,00
стајалишнe ознакe, јавне набавке,
уговарање и извођење радова.
Укупно 4
51.000.000,00
5
Техничкe услуге
а) Мобилијар, поправка и фарбање клупа,
дечијих реквизита.
б) Мобилијар, набавка новог.
г) Декорација града, Новогодишња и
Божићна, рад и набавка материјала.
Укупно 5

2.000.000,00
4.000.000,00
8.000.000,00

Јавно зеленило, јавна хигијена, зимска служба и
градска гробља
а) Одржавање
постојећих зелених и
127.300.000,00
парковских површина.
б) Рад на одржавању јавне хигијене на
247.600.000,00
јавним површинама и зимска служба
(рад
и
набавка
материјала
на
одржавању
јавних
површина
на
градском подручју у зимском периоду).
в) Одржавање Новог гроба Бубањ, Новог
29.500.000,00
гробља Гумно, Старог гробља у Нишкој
Бањи, Јеврејског гробља и Меморијална
гробља - Горица и Војничког гробља.
Укупно 6
404.400.000,00

6

7
Јавно осветљење
а) Утрошак електричне енергије, (јавно
светло).
б) Одржавање.
в) Измештање мреже, билбордова и сл.
приликом реконтрукција улица.
Укупно 7
8
Атмосферска канализација
а) Одржавање атмосферске канализтације,
шахти, пумпама под притиском и
модернизација,
сервисирање
са
преузимањем препумпних станица (ради
ЈКП "Наисус" Ниш, по уговору).
б) Набавка и уградња нових сливних
решетки и други грађевински радови на
атмосферској канализацији.
в) Ургентно
одржавање
отвоворених
атмосферских канала.
г) Накнада за одводњавање за 2009.
годину.
Укупно 8
9
Јавне површине
а) Уређење "дивљих" депонија и довођење
простора у пристојно стање.
б) Уређење Тврђаве, зидова и простора
поред њих.
Укупно 9

5.000.000,00

I 2.

50.000.000,00
12.000.000,00
1.000.000,00
63.000.000,00

12.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00
500.000,00
18.500.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00

Укупно (Б) градско подручје

662.159.285,86

Укупно (А+Б) градско подручје

741.567.539,97

СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ

СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА
ОДРЖАВАЊУ
1 Локални путеви, редовно одржавање,
3.036.224,69
извођење радова.

А.
25.000.000,00

2.000.000,00

2 Локални
путеви,
периодично
одржавање, извођење радова.
3 Зимско одржавање локалних путева,
извођење радова.
4 Саобраћајна сигнализација, вертикална,
извођење радова.
5 Путна галантерија, извођење радова
6 Јавно осветљење, утрошак ел. енергије.
Укупно (А) сеоско подручје
Б.

35.440.000,00
4.837.830,08
1.464.737,19
274.668,07
2.600.000,00
47.653.460,03

ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА

1
Општински путеви и улице
а) Радови на редовном, периодичном и
ургентном одржавању (у складу са
чланом 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 и 65,
Закона о јавним путевима (''Сл.гласник
РС'' бр. 101/2005 и 123/07), припремање
- техничка припрема и опремање.
б) Зимско одржавање.
Укупно 1

35.000.000,00

6.000.000,00
41.000.000,00

2
Саобраћајна инфраструктура и опрема
а) Хоризонтална вертикална и светлосна
10.000.000,00
сигнализација
јавне
набавке,
уговарање и извођење радова.
б) Путна галантерија (огледала, лежећи
2.000.000,00
полицајци, ел. ограде) - јавне набавке,
уговарање и извођење радова.
в) Надстрешнице аутобуских стајалишта и
1.000.000,00
стајалишнe ознакe, јавне набавке,
уговарање и извођење радова.
Укупно 2
13.000.000,00
3
Јавно осветљење
а) Утрошак електричне енергије.
б) Одржавање.
Укупно 3

19.000.000,00

Укупно (Б) сеоско подручје

73.000.000,00

15.000.000,00
4.000.000,00

Укупно (А+Б) сеоско подручје

120.653.460,03

УКУПНО I (А+Б)

862.221.000,00

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Буџетски приходи у износу од 862.221.000,00
динара опредељени Одлуком о Буџету града Ниша за
2009. годину, у разделу 3 глава 3.5 на позицији 178/2
Управе за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај.
ТРОШКОВИ ИНЖЕЊЕРИНГА ПРОГРАМА
Трошкови инжeњеринга Програма, односно
трошкови Дирекције за изградњу града Ниша за
реализацију Програма дати су кроз Одлуку о Буџету
Града Ниша за 2009. годину на позицијама од броја
152 до броја 168.
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Финансијски
план
Програма
одржавања
комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског
и сеоског подручја за 2009. годину је заснован на и у
складу je са:

-Законом о буџетском систему (''Сл. гласник РС''
бр. 9/2002, 87/2002, 66/2005, 101/2005, 62/2006,
63/2006 и 85/2006)
-Одлуком о буџету града Ниша за 2009. годину
-Програмом
одржавања
комуналне
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског
подручја са финансијским планом за 2009. годину.
Финансијски план је заснован на принципима
уравнотежења прихода и расхода, финансирања
програмских задатака из реалних извора, реализације
прихода у нивоу планираног наплатног задатка по
свим изворима финансирања и у динамици која
обезбеђује
планирано
извршење
програмских
задатака и реализацији расхода по утврђеним
приоритетима до нивоа реализованих прихода. У
циљу
обезбеђивања
материјалних
услова
за
реализацију Програма, ефикасне реализације и
рационалног финансирања инвестиционих пројеката
у 2009. години обављаће се под следећим условима:
1. Набавку добара, услуга и радова вршити у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама (''Сл.
гласник РС'' бр. 39/02, 43/03 и 55/04)
2. Уколико прилив средстава то омогућује,
приликом
уговарања
радова
са
извођачима
предвидети авансирање набавке материјала, опреме
и радова у циљу фиксирања цена и благовременог
обезбеђивања материјала и енергената, у релативном
обиму и уз услове предвиђене Одлуком о буџету
града Ниша за 2009. годину.
Финансијским
планом
за
2009.
годину
планирани су укупни приходи и примања, односно
укупни расходи и издаци у износу од 862.221.000,00
динара, утврђени апропријацијом из Одлуке о Буџету
Града Ниша за 2009. годину.
Расходи и издаци планирани су по врстама
одржавања комуналне инфраструктуре, као и по
економским класификацијама и утврђеним законским
прописима и Одлуком о Буџету Града Ниша за 2009.
годину.
МЕРЕ И ПРИНЦИПИ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
1. Градоначелник, или лице које он овласти,
покреће иницијативу за реализацију појединачних
позиција
Програма
одржавања
комуналне
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског
подручја са финансијским планом за 2009. годину.
Иницијатива из претходног става покреће се на
основу захтева јавног предузећа надлежног за
послове реализације Програма одржавања (у даљем
тексту: Предузеће), које исти упућује Градоначелнику
преко Управе надлежне за послове реализације
Програма одржавања.
Пошто је од стране Градоначелника, или лица
које он овласти, покренута иницијатива, предузеће се
обраћа Управи за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке за организацију
јавних набавки.
2. Основни носилац организације извршења
Програма је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.
Да би се Програм што ефикасније реализовао,
сарадњом свих надлежних органа, уз поштовање

прописаних процедура, неопходно је обезбедити
ефикасан трансфер средства.
3. Носиоци појединих стручних послова за
реализацију су ЈП Завод за урбанизам Ниш, РГЗ
Служба за катастар непокретности Ниш, надлежне
градсе управе и остали учесници на реализацији
Програма изабраних на основу Закона о јавним
набавкама.
4. Приоритет у реализацији позиција Програма
имаће области према следећем редоследу:
-одржавање изграђених комуналних објеката
-израда документације
-имовинска припрема
5. Обавезе по овом Програму могу се
преузимати само до износа планираних и остварених
средстава за поједине намене предвиђене Програмом.
6. Уколико се прилив средстава остварује у
мањем обиму од планираног, сразмерно ће се
смањити и планирани физички обим Програма.
7. О извршењу Програма Дирекција ће према
потреби извештавати надлежне градске органе, а по
истеку године поднети извештај Скупштини града
Ниша.
8. У случају да се до краја 2009. године не
донесе
Програм
одржавања
комуналне
инфраструктуре јавног земљишта сеоског и градског
подручја са финансијским планом за 2010. годину, до
доношења Програма могу се преузимати и плаћати
створене финансијске обавезе до нивоа средстава
планираних у одељку I и II Програма одржавања
комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског
и сеоског подручја са финансијским планом за 2009.
годину. а исти ће се садржати и у Програму
одржавања
комуналне
инфраструктуре
јавног
земљишта
градског
и
сеоског
подручја
са
финансијским планом за 2010. годину.
9. Овај Програм објавиће се у Службеном листу
града Ниша.
Број:

_______________________

У Нишу, _______________________ године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Миле Илић

Образложење
На основу члана 10 Одлуке о организацији градских Управа града Ниша,
(„Службени лист града Ниша“, број 90/2008) Управа за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај, припремила је Програм одржавања комуналне
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским
планом за 2009. годину.
Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и
сеоског подручја за 2009. годину, (у даљем тексту: Програм) урађен је у складу са
Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 47/2003 и 34/2006), Законом
о јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 123/2007), члановима 20, 32 и
66 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 37
Статута града Ниша (''Службени лист града Ниша'' бр. 88/2008).
Програмом су планирани радови на одржавању већ изграђених јавних
комуналних објеката градског и сеоског подручја на територији пет Градских
општина.
Врсту и обим програмских задатака опредељује: планирани прилив буџетских
средстава, стање комуналне инфраструктуре, стање израде започете планске и
техничке документације, као и стање преузетих обавеза из претходног периода.
Планиране, као и започете активности из Програма за 2008. годину, преносе се
као приоритетни радови у 2009. години и утврђују се по основном критеријуму
одржавања изграђених комуналних објеката значајних за функционисање града.
Програм реализује ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и обухвата
активности и радове на одржавању изграђене јавне комуналне инфраструктуре и о
извршењу Програма Дирекција ће по потреби извештавати надлежне градске органе.
Средства за реализацију Програма опредељена су Одлуком о буџету града
Ниша за 2009. годину у износу од 862.221.000,00 динара, у разделу 3 глава 3.5 на
позицији 178/2 Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.
Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, је
мишљењем број 11-1615/08 од 25.12.2008. године, констатовала да је Програм у
складу са Одлуком о буџету града Ниша за 2009. годину и средствима обезбеђеним
у разделу 3 – Управа града, глава 3.5 - Управа за комуналне делатности, енергетику
и саобраћај, позиција 178/2, економска класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти.
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај сачинила је Програм
одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског
подручја у складу са важећим законским прописима и исти упућује Скупштини
града Ниша на усвајање.
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ
ВД НАЧЕЛНИКА
Дејан Јовановић

