
На  основу  члана  56  тачка  1  Статута  Града  Ниша  (''Службени  лист  Града 
Ниша'', број 88/2008) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(" Службени лист Града Ниша ", број 101/2008 и 4/2009)

Градско веће Града Ниша, на седници, од 13.06.2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 

  I Утврђује се Предлог програма о измени и допуни програма одржавања 
комуналне  инфраструктуре  јавног  земљишта  градског  и  сеоског  подручја  са 
финансијским планом за 2009.годину.

II Предлог програма о измени и допуни програма одржавања комуналне 
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским 
планом за 2009.годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређују се Биљана Јовановић, члан Градског већа Града Ниша и 
Дејан  Јовановић,  начелник  Управе  за  комуналне  делатности,  енергетику  и 
саобраћај.

Број: 13.06.2009. године
У Нишу, 847/4/2009-03

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

     ПРЕДСЕДНИК

                                                                                            мр  Милош Симоновић



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 __.__.2009 године, донела је

П Р О Г Р А М

O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ ЈАВНОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДСКОГ И СЕОСКОГ 

ПОДРУЧЈА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2009. ГОДИНУ

I

У  Програму  одржавања  комуналне  инфраструктуре  јавног  земљишта 
градског  и  сеоског  подручја  са  финансијским  планом  за  2009.  годину 
(„Службени лист града Ниша“, бр. 8/09), у одељку I.1. ГРАДСКО ПОДРУЧИЈЕ 
-  Б.  ОДРЖАВАЊЕ  ИЗГРАЂЕНИХ  КОМУНАЛНИХ  ОБЈЕКАТА -  1.  Јавни 
путеви  -  општински  путеви  и  улице  у  тачки 1а)  текст:  „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“, замењује се текстом 
„Радови  на  редовном,  периодичном  и  ургентном  одржавању  у  складу  са 
Законом о јавним путевима (''Сл.гласник РС'' бр. 101/2005 и 123/07) и Законом о 
планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 47/2003 и 34/2006), припремање - 
техничка припрема и опремање“, износ „80.259.285,86“ замењује се износом 
„114.059.285,86“ а износ,  Укупно 1 „83.259.285,86“ замењује се износом 
од  „117.059.285,86“.  У  тачки 8.  Атмосферска канализација  тачка 8а) 
Одржавање  атмосферске  канализтације,  шахти,  пумпама  под  притиском  и 
модернизација,  сервисирање са преузимањем препумпних станица (ради ЈКП 
"Наисус"  Ниш,  по  уговору),  износ  „12.000.000,00“ замењује  се  износом 
„22.000.000,00“ а износ,  Укупно 8 „18.500.000,00“  замењује се износом 
„28.500.000,00“.  Износ  Укупно  (Б)  градско  подручје  „662.159.285,86“ 
замењује  се  износом  „705.959.285,86“.  Износ  Укупно  (А+Б)  градско 
подручје „741.567.539,97“ замењује се износом „785.367.539,97“.

У одељку  I.2. СЕОСКО ПОДРУЧИЈЕ - Б.  ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ 
КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА - 1.  Општински путеви и улице  у тачки 1а) 
текст: „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“,  замењује  се  текстом  „Радови  на  редовном,  периодичном  и 
ургентном одржавању у складу са Законом о јавним путевима (''Сл.гласник РС'' 
бр. 101/2005 и 123/07) и Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 
47/2003 и 34/2006), припремање - техничка припрема и опремање“,  а износ 
„35.000.000,00“ замењује се износом  „38.000.000,00“. У тачки  1б)  Зимско 



одржавање,  износ  „6.000.000,00“ замењује  се  износом  „10.000.000,00“ а 
износ,  Укупно  1 „41.000.000,00“ замењује  се  износом  „48.000.000,00“. 
Износ  Укупно (Б) сеоско подручје „73.000.000,00“  замењује се износом 
„80.000.000,00“. Износ  Укупно (А+Б) сеоско подручје „120.653.460,03“ 
замењује се износом „127.653.460,03“.

Износ  Укупно  I  (А+Б)  „862.221.000,00“ замењује  се  износом 
„913.021.000,00“.

У делу  ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА износ  „862.221.000,00“ замењује се 
износом „913.021.000,00“.

У  делу  ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ПРОГРАМА износ 
„862.221.000,00“ замењује се износом „913.021.000,00“.

II

             Програм објавити у „Службеном листу града Ниша“.

Број:  _____________________

Датум: __.__. 2009. год.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                                              ПРЕДСЕДНИК

          ПРОФ. ДР МИЛЕ ИЛИЋ




