
 
 
 
 
 
 
 
           На основу члана 56  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, 4/2009 и 58/2009) 
 Градско веће Града Ниша, на седници, од  26.11.2009. 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, одређује се Дејан Јовановић, начелник Управе за комуналне делатности, 

енергетику и саобраћај. 

 
 
 
 
Број:1638-3/2009-03 
У Нишу, 26.11.2009. године 
 
 
 

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, 53/09 и 66/09), у одељку I.1. ГРАДСКО ПОДРУЧИЈЕ - Б. 
ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА - 6. Јавно зеленило, 
јавна хигијена, зимска служба и градска гробља у тачки 6б), износ 
„247.600.000,00“ замењује се износом „257.600.000,00“, износ Укупно 6 
„404.400.000,00“ замењује се износом „414.400.000,00“. У тачки - 9. Јавне 
површине у тачки 9а) износ „2.000.000,00“ замењује се износом 
„22.000.000,00“, износ Укупно 9 „4.000.000,00“ замењује се износом 
„24.000.000,00“, износ Укупно (Б) градско подручје „747.919.285,86“ 
замењује се износом „777.919.285,86“. Износ Укупно (А+Б) градско подручје 
„827.327.539,97“ замењује се износом „857.327.539,97“. Износ Укупно I (А+Б) 
„954.981.000,00“ замењује се износом „984.981.000,00“. 

У делу ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА износ „954.981.000,00“ замењује се 
износом „984.981.000,00“. 

У делу ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА износ 
„954.981.000,00“ замењује се износом „984.981.000,00“. 

 
II 

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

Датум: __.__. 2009. год. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Проф. др Миле Илић 



 
 
 

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. 81/2009), 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 8/09, 53/09 и 66/09). 

Овом изменом и допуном Програма врши се повећање средстава у износу од 
30.000.000,00 динара, а према табеларном прегледу који следи: 

 

 
 
Укупна вредност по усвојеном Програму одржавања комуналне 

инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским 
планом за 2009. годину је ....................................................... 954.981.000,00 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 ....................................................... 984.981.000,00 динара. 

I.1.Б.6. б) рад на одржавању јавне хигијене на јавним површинама и зимска 
служба у износу од 10.000.000,00 динара 

Поз. 
Програма  Опис Планирана 

вредност Смањење Повећање Новопланирана 
вредност 

I 1 Б 6 б 

Рад на одржавању јавне 
хигијене на јавним 
површинама и зимска 
служба  

247.600.000,00   10.000.000,00 257.600.000,00

I 1 Б 9 а 

Уређење "дивљих" 
депонија и довођење 
простора у пристојно 
стање. 

2.000.000,00   20.000.000,00 22.000.000,00

ЗБИР : 249.600.000,00  30.000.000,00 279.600.000,00



Повећање по овој позицији тражи се због повећања обима послова на 
одржавању јавне хигијене кроз извођење јавних радова у текућој години. 

 
I.1.Б.9 а) Уређење "дивљих" депонија и довођење простора у пристојно стање 

у износу од 20.000.000,00 динара.  
Повећање ове позиције се тражи због повећане активности на уклањању 

дивљих депонија на територији Града Ниша и довођења простора у категорију којој 
се пружа услуга одвожења кућног отпада. 
 

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 И САОБРАЋАЈ 

НАЧЕЛНИК 
 

Дејан Јовановић 
 
 


