
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 и 53/09), у одељку I.1. ГРАДСКО ПОДРУЧИЈЕ - Б. ОДРЖАВАЊЕ 
ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА - 1. Јавни путеви - општински путеви 
и улице у тачки 1а) износ „114.059.285,86“ замењује се износом 
„154.519.285,86“, у тачки 1б) износ „3.000.000,00“ замењује се износом 
„10.500.000,00“а износ Укупно 1 „117.059.285,86“ замењује се износом 
„165.019.285,86“. У тачки 3. Пружни прелази у тачкама 3а) и 3б) износ Укупно 
3 „25.000.000,00“ замењује се износом „20.000.000,00“. У тачки 7. Јавно 
осветљење тачка 7в) износ „1.000.000,00“ замењује се износом „0,00“  а износ 
Укупно 7 „63.000.000,00“ замењује се износом „62.000.000,00“. Износ Укупно 
(Б) градско подручје „705.959.285,86“ замењује се износом „747.919.285,86“. 
Износ Укупно (А+Б) градско подручје „785.367.539,97“ замењује се износом 
„827.327.539,86“, износ Укупно I (А+Б) „913.021.000,00“ замењује се износом 
„954.981.000,00“. 

У делу ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА износ „913.021.000,00“ замењује се 
износом „954.981.000,00“. 

У делу ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА износ 
„913.021.000,00“ замењује се износом „954.981.000,00“. 

 
II 

 
Програм објавити у „Службеном листу града Ниша“. 
 
Број: _____________________  

Датум: __.__. 2009. год.                                    
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

УЗ ПРОГРАМ O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ ЈАВНОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДСКОГ И СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2009. ГОДИНУ 

 

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

Програм о измени и допуни програма одржавања комуналне инфраструктуре 
јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом 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), члана 37 Статута града Ниша 
(''Службени лист града Ниша'' бр. 88/2008) а полазећи од Програма одржавања 
комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са 
финансијским планом за 2009. годину који је донела Скупштина града Ниша, 
(„Службени лист града Ниша“, број 8/2009 и 53/2009). 

Овом изменом и допуном Програма врши се смањење средстава у износу од 
6.000.000,00 динара и повећање средстава у износу од 47.960.000,00 динара, а 
према табеларном прегледу који следи: 

 
Позиција 
Програма  Опис Планирана 

вредност Смањење Повећање Новопланирана 
вредност 

I 1 Б 1 а 

Радови на редовном, 
периодичном и 
ургентном 
одржавању 

114.059.285,86   40.460.000,00 154.519.285,86

I 1 Б 1 б 

Замена дотрајалих 
мрежа приликом 
реконструкције и 
изградње коловоза 

3.000.000,00   7.500.000,00 10.500.000,00

I 1 Б 3а,б Пружни прелази 25.000.000,00 5.000.000,00   20.000.000,00

I 1 Б 7 в Измештање мрежа 
билбордова 

1.000.000,00 1.000.000,00   0,00

ЗБИР : 143.059.285,86 6.000.000,00 47.960.000,00 185.019.285,86

Укупна вредност по усвојеном Програму одржавања комуналне 
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским 
планом за 2009. годину је ....................................................... 913.021.000,00 динара. 

Укупна вредност Програма о измени и допуни програма одржавања комуналне 
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским 
планом за 2009. годину је ....................................................... 954.981.000,00 динара. 



 
I 1. Б 1а) Радови на редовном, периодичном и ургентном одржавању повећање од 

40.460.000,00 динара. 
Повећање по овој позицији се тражи због, планираних радова на Ул. Вожда 
Карађорђа од Трга краља Милана до Ул. Синђелићеве. 

I 1. Б 1б) Замена дотрајалих мрежа водовода и канализације приликом 
реконструкције и изградње коловоза. 
Повећање од 7.500.000,00 динара на овој позицији се тражи због 
реконструкције инсталација у Ул. Вожда Карађорђа. 

I 1. Б 3а) б) Пружни прелази смањење од 5.000.000,00 динара. 
Укинута су дежурства људства на два прелаза и прешло се на аутоматско 
регулисање заштитних рампи. 

I 1. Б 7в) Измештање мреже билбордова смањење од 1.000.000,00 динара. 
Смањење по овој позицији јер су процене да до краја ове године нећемо 
имати потребе за овим радовима. 
 
Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 

доставила је мишљење на Програм о измени и допуни програма одржавања 
комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са 
финансијским планом за 2009. годину.  

 
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај сачинила је Програм 

о измени и допуни Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног 
земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2009. годину у 
складу са важећим законским прописима и исти упућује Скупштини града Ниша на 
усвајање. 

 
 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ ИСАОБРАЋАЈ 

НАЧЕЛНИК 
 

Дејан Јовановић 


