
 

 
           На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 Правилника о поступку 
припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 09.04.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Посебног програма развоја 
локалне инфраструктуре коришћењем средстава остварених приватизацијом предузећа 
са територије Града Ниша. 
 
 II Предлог одлуке о изменама и допунама Посебног програма развоја локалне 
инфраструктуре коришћењем средстава остварених приватизацијом предузећа са 
територије Града Ниша, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
 III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређују се Миодраг Радовић, члан Градског већа и Снежана Јовановић, 
начелник Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
 
      
Број: 383-3/2010-03 
 
У Нишу, 09.04.2010. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 

 

 



 

 

На основу члана 37  Статута  Града Ниша  (''Службени лист  Града Ниша'',  број 88/2008)  и  члана 3 
Одлуке  о  распоређивању  средстава  остварених  од  продаје  капитала  у  поступку  приватизације  
("Службени лист града Ниша", бр. 40/2004 и 67/2005), 

  Скупштина Града Ниша, на седници од   ______  2010. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНAMA И ДОПУНAMA  ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КОРИШЋЕЊЕМ 
СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ПРИВАТИЗАЦИЈОМ ПРЕДУЗЕЋА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НИША 

 

 

I 

 

  У  Посебном  програму  развоја  локалне  инфраструктуре  коришћењем  средстава  остварених 
приватизацијом  предузећа  са  територије  града  Ниша  ("Службени  лист  Града  Ниша",  број  34/2006, 
67/2006,  32/2008  и  53/2009),  у  поглављу  I  став  1,  речи:“834.000.000,00  динара“,  замењују  се  речима: 
“840.932.000,00  динара“,  а  речи:  “(осамстотина‐тридесетчетиримилионадинара)“,  замењују  се  речима: 
“(осамсточетрдесетмилонадеветсто‐тридесетдвехиљаде динара)“ 

  У тачки 3 став 1 мења се и гласи: 

  „Задњих година Ниш је имао скоро у свим деловима града и у селима лоше снабдевање струјом 
због неадекватне преносне мреже, те је потребно ту мрежу ојачати новим трафоима одговарајуће снаге. 
ЕД Ниш ће уложити значајна средства за јачање електромреже, па је потребно и да град учествује делом 
средстава како би сви делови града и сви грађани имали адекватно снабдевање, за изградњу следећих 
електроенергетских објеката, и то: 

 

         ‐ ТС 10/0,4 кV „Крушце ‐ 2" .................................................................................... 136.000,00 дин. 

         ‐ ТС 10/0,4 кV „Н.Н. Тесла ‐ препумпна станица" ............................................. 1.094.000,00 дин. 

         ‐ ТС 10/0,4 кV „Габровац село 4" ....................................................................... 1.429.000,00 дин. 

         ‐ ТС 10/0,4 кV „Доња Топоница" ........................................................................ 1.946.000,00 дин. 



         ‐ ТС 10/0,4 кV „Палиграце 2" .............................................................................. 2.024.000,00 дин. 

         ‐ ТС 10/0,4 кV „Доња Трнава 4" .......................................................................... 1.950.000,00 дин. 

         ‐ ТС 10/0,4 кV „Вртиште 4" .................................................................................. 1.880.000,00 дин. 

         ‐  ТС 10/0,4 кВ''Трупале 5''................................................................... 2.450.000,00 дин. 

         ‐ ТС 10/0,4 кV „Горње Међурово 3" ................................................................... 1.895.000,00 дин. 

         ‐ ТС 10/0,4 кV „Горњи Матејевац 6" .................................................................. 2.780.000,00 дин. 

         ‐ кабловски вод 10 кV од Бањске петље до ТС 10/0,4 кV 

          „Кожара" и кабловски вод 10 кV од ТС 110/10 кV  

          „Ниш 5" до Бањске петље" ............................................................................... 3.633.000,00 дин. 

  ____________________                    

                                                                                 УКУПНО  21.217.000,00 дин." 

 

 

Тачка 4 мења се и гласи: 

  

„4.  Завршетак  започетих  објеката  од  виталног  значаја  за  развој  града  и  изградња  објеката 
комуналне  инфраструктуре  на  територији  града  Ниша  (инвестиционо  ‐  техничка  документација, 
изградња и др.), и то: 

‐  Обданиште Нишка Бања................................................................. 20.000.000,00 дин. 

‐  Обданиште у Дуваништу................................................................ 20.000.000,00 дин. 

‐  Основна школа у Паси Пољани..................................................... 19.896.000,00 дин. 

‐  Депонија на Бубњу.......................................................................... 20.000.000,00 дин. 

‐  Гробље на Бубњу..............................................................................  9.991.000,00 дин 

‐  Клизиште ‐ Качарев део ‐ II фаза..................................................... 6.000.000,00 дин. 

‐  Потпорни зид у ул. Змаја од Ноћаја................................................ 1.500.000,00 дин. 

‐  Потпорни зид у ул. 12. фебруар....................................................... 2.500.000,00 дин. 

‐ Радови на уградњи топловодних цеви 



 (набављених у оквиру KfW III)......................................................... 38.000.000,00 дин. 

‐ Радови на конверзији котларнице Сомборска и Чаир...................... 7.000.000,00 дин. 

‐ Радови на уградњи калориметара и вентила (набављених у  

   оквиру KfW III)................................................................................... 3.000.000,00 дин. 

 

МК „ДЕЛИЈСКИ ВИС" 

‐  Ул. Марина Држића ‐ продужетак ................................................. 6.930.000,00 дин. 

‐  Ул. Жарка Јерковића........................................................................ 6.860.000,00 дин. 

‐  Ул. Широке падине.......................................................................... 3.000.000,00 дин. 

 

МК „БРЗИ БРОД" 

‐  Ул. Римска I...................................................................................... 2.000.000,00 дин. 

‐  Ул. Медиана.....................................................................................  2.500.000,00 дин. 

‐  Ул. Римска IV..................................................................................  2.460.000,00 дин. 

‐  Ул. Римска VII................................................................................. 2.216.000,00 дин. 

 

МК „БРАНКО БЈЕГОВИЋ" 

‐  Ул. Пријепољска............................................................................... 3.500.000,00 дин. 

‐  Ул. Височка....................................................................................... 5.000.000,00 дин. 

‐  Ул. Стевана Синђелића................................................................... 5.546.000,00 дин. 

‐  Бања Топило Л = 200 м.................................................................... 3.000.000,00 дин. 

 

МК „РАТКО ЈОВИЋ" 

‐  Ул. Велепољска................................................................................ 3.391.000,00 дин. 

 

МК „9. МАЈ" 

‐  Ул. Ивана Косанчића........................................................................ 2.790.000,00 дин. 



‐  Ул. Милорада Алексића................................................................... 2.782.000,00 дин. 

‐  Ул. Брестовачка................................................................................. 2.804.000,00 дин. 

‐  Ул. 29. новембар...............................................................................  3.500.000,00 дин. 

 

 

 

МК „НИКОЛА ТЕСЛА" 

‐  Ул. АВНОЈ‐а..................................................................................... 5.000.000,00 дин. 

 

МК „ДОЊА ВРЕЖИНА" 

‐  Ул. Чачанска.................................................................................... 2.500.000,00 дин. 

‐  Ул. Просветна.................................................................................. 2.500.000,00 дин. 

‐  Ул. Пуковника Рајевског................................................................ 4.500.000,00 дин. 

‐  Ул. Мајора Гавриловића..................................................................7.247.000,00 дин. 

‐  Ул. 29. новембар............................................................................... 2.000.000,00 дин. 

 

МК „ЛЕДЕНА СТЕНА" 

‐  Ул. Петра Аранђеловића................................................................. 2.500.000,00 дин. 

 

МК „ДОЊИ КОМРЕН" 

‐  Ул. Горче Костића........................................................................... 2.500.000,00 дин. 

                                                                                                           ____________________ 

 

                                                                                        УКУПНО:          234.913.000,00 дин. 

   

  Обавезују се председници Савета грађана и председници градских општина да створе услове да 
се  код  изградње  саобраћајница  поступи  по  обележеној  регулацији  на  терену,  као  и  да  омогуће 



спровођење  парцелације.  Након  спровођења  горе  наведеног  поступка,  приступиће  се  изградњи 
саобраћајница. 

  На подручјима где су поступци усвајања планова у току (МК „9. мај" и МК „Доња Врежина" ‐ ул. 
29. новембар) председници Савета грађана и председници градских општина се обавезују да обезбеде 
поступак из претходног става по усвајању планске документације. 

  За  спровођење  овог  дела  Програма  задужују  се  ЈП  Дирекција  за  изградњу  града  Ниша  и 
надлежна управа, осим за радове на уградњи топловодних цеви (набављених у оквиру KfW  III), радове 
на конверзији котларнице Сомборска и Чаир и радове на уградњи калориметара и вентила (набављених 
у оквиру KfW III). 

За  спровођење  дела  Програма  који  се  односи  на  радове  на  уградњи  топловодних  цеви 
(набављених  у  оквиру  KfW  III)  у  износу  од  38.000.000,00  динара,  радове  на  конверзији  котларнице 
Сомборска  и  Чаир  у  износу  од  7.000.000,00  динара  и  радове  на  уградњи  калориметара  и  вентила 
(набављених у оквиру KfW III) у износу од 3.000.000,00 динара, задужује се ЈКП "Градска топлана. 

 

Тачка 5 мења се и гласи: 

 

 

„5.  Саобрађајнице, инфраструктуру, завршетак мостова са прилазима новоизграђеним мостовима        

                                            

       169.694.000,00 (стошездесетдеветмилионаишестодеведесетчетирихиљаде) динара 

 

  До  средине  ове  године  биће  завршени нови мостови.  Да  би  они били  завршени и  стављени  у 
функцију и растеретили саобраћај у граду, потребно је  уложити средства у инфраструктуру, која повезује 
мостове са изграђеним саобраћајницама и околним улицама,  завршити саобраћајнице чија је изградња 
у  претходном  периоду  финансирана  од  средстава  приватизације,  као  и  објекте  који  су  од  посебног 
значаја за град из Програма уређивања грађевинског земљишта за 2005. годину,  и то:  

 

‐  Ул. Војводе Мишића од моста на Нишави  

до Бул. Немањића                                                      10.206.000,00 дин.  

‐  Ул. Нишавска од ул. Краља  

Милутина до „Нитекса"                                              1.705.000,00 дин. 

‐  Бул. Медиана од моста на  



Нишави до ул. Ђердапске                                         39.500.000,00 дин.  

‐  Ул. Васе Пелагића                                                6.000.000,00 дин. 

‐  Асфалтирање ул. Зетске од  

Душана Поповића до Мокрањчеве                          13.856.000,00 дин. 

‐  Ул. Нишавска стара                   7.660.000,00 дин. 

‐  Ул. Нишавска поред реке Нишаве                     19.000.000,00 дин. 

‐  Мост „Медиана" и мост код „Нитекса" 

            ПДВ, разлика у цени и вишак радова                48.462.000,00 дин. 

- Ул. Књажевачка и бул. Медиана  
(са леве и десне обале Нишаве) преузете  

обавезе према уговору са Републичком  

дирекцијом за путеве: порез, разлика у цени, 

ВиК, потпорни зидови, кишна канализација  

и други радови неопходни за завршетак  

овихобјеката                                                                23.305.000,00 дин. 

                                                                        __________________ 

                                           УКУПНО:               169.694.000,00 дин. "  

 

За спровођење овог дела програма задужује се ЈП Дирекција за изградњу града, а надзор ће вршити 
надлежна управа. 

 

У  тачки  7,  у  називу  тачке,  речи:“5.000.000,00  (пет  милиона)  динара,  замењују  се 
речима:“4.908.000,00 (четиримилионадеветстосамхиљада) динара“. 

 

У ставу 1 алинеја 2 речи:“3.042.000,00 дин.“, замењују се речима:“2.950.000,00 дин.“ 

 

Тачка 12. мења се и гласи: 

"12. Средства за изградњу моста у Лалинцу и приступних саобраћајница 



45.000.000,00 (четрдесетпетмилионадинара) 

За спровођење овог дела Програма задужује се ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша" и надлежна 
управа." 

 

После тачке 12. додаје се тачка 13. и гласи: 

"Почетна средства за изградњу рекреационих базена у Чаиру, I фаза  

31.200.000,00 динара (тридесетједанмилионидвестотинехиљададинара) 

За спровођење овог дела Програма задужује се ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша" и надлежна 
управа." 

 

II 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града Ниша''. 

 

 

 

Број:  

  У Нишу,                 2010. године 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 

 

 

 

Председник 



 

  Проф. др Миле Илић, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Изменама  и  допунама  Посебног  Програма  развоја  локалне  инфраструктуре  коришћењем 
средстава  остварених  приватизацијом  предузећа  са  територије  Града  Ниша  (''Службени  лист  Града 
Ниша'',  број  34/06, 67/06,32/08  и 53/09)  неутрошена  средства  окончаних  инфраструктурних  пројеката, 
заједно  са  накнадно  оствареним  а  нераспоређеним  средствима  од  приватизације  распоређују  се  за 
изградњу моста у Лалинцу и изградњу приступних саобраћајница у износу од 20.000.000,00 динара и за 
изградњу рекреационих базена у Чаиру у износу од 31.200.000,00 динара. 

 

 

 

 

 

Управа за финансије, 

изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 

 

 

 

 

Начелник 

 

  Снежана Јовановић 

   



ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА ПРОГРАМА КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ  

 

 Тачка 3 став 1: 

  Задњих година Ниш је имао скоро у свим деловима града и у селима лоше снабдевање струјом 
због неадекватне преносне мреже, те је потребно ту мрежу ојачати новим трафоима одговарајуће снаге. 
ЕД Ниш ће уложити значајна средства за јачање електромреже, па је потребно и да град учествује делом 
средстава како би сви делови града и сви грађани имали адекватно снабдевање, за изградњу следећих 
електроенергетских објеката, и то: 

 

         - ТС 10/0,4 кV „Крушце - 2" .................................................................................... 140.000,00 дин. 

         - ТС 10/0,4 кV „Блачка" ....................................................................................... 2.960.000,00 дин. 

         - ТС 10/0,4 кV „Н.Н. Тесла - препумпна станица" ............................................. 1.150.000,00 дин. 

         - ТС 10/0,4 кV „Габровац село 4" ....................................................................... 2.700.000,00 дин. 

         - ТС 10/0,4 кV „Доња Топоница"......................................................................... 2.450.000,00 дин. 

         - ТС 10/0,4 кV „Палиграце 2" .............................................................................. 2.450.000,00 дин. 

         - ТС 10/0,4 кV „Доња Трнава 4" .......................................................................... 2.450.000,00 дин. 

         - ТС 10/0,4 кV „Вртиште 4" .................................................................................. 2.450.000,00 дин. 

         - ТС 10/0,4 кV „Трупале 5" .................................................................................. 2.450.000,00 дин. 

         - ТС 10/0,4 кV „Горње Међурово 3" ................................................................... 2.450.000,00 дин. 

         - ТС 10/0,4 кV „Горњи Матејевац 6" ................................................................... 2.800.000,00 дин. 

         - кабловски вод 10 кV од Бањске петље до ТС 10/0,4 кV „Кожара" и 

кабловски вод 10 кV од ТС 110/10 кV „Ниш 5" до Бањске петље"  ............. 5.550.000,00 дин. 

 ____________________                    

 

                                                                                              УКУПНО           30.000.000,00 дин." 

 

        Тачка 4:  

„4. Завршетак започетих објеката од виталног значаја за развој града и изградња објеката 
комуналне инфраструктуре на територији града Ниша (инвестиционо - техничка документација, 
изградња и др.), и то: 

- Обданиште Нишка Бања  ....................................................................   20.000.000,00 дин. 



- Обданиште у Дуваништу .....................................................................   20.000.000,00 дин. 

- Основна школа у Паси Пољани ..........................................................   20.000.000,00 дин. 

- Депонија на Бубњу ...............................................................................   20.000.000,00 дин. 

- Гробље на Бубњу ................................................................................. 10.000.000,00 дин. 

- Клизиште - Качарев део - II фаза ........................................................    6.000.000,00 дин. 

- Клизиште - Бојанине воде ....................................................................    2.000.000,00 дин. 

- Потпорни зид у ул. Змаја од Ноћаја ....................................................    1.500.000,00 дин. 

- Потпорни зид у ул. 12. фебруар ..........................................................   2.500.000,00 дин. 

   - Радови на уградњи топловодних цеви (набављених у оквиру KfW III)... 38.000.000,00 дин. 

- Радови на конверзији котларнице Сомборска и Чаир.....7.000.000,00 дин. 

- Радови на уградњи калориметара и вентила (набављених у  

оквиру KfW III).............3.000.000,00 дин." 

 

МК „ДЕЛИЈСКИ ВИС" 

- Ул. Марина Држића - продужетак  .......................................................    7.000.000,00 дин. 

- Ул. Жарка Јерковића ...........................................................................   7.000.000,00 дин. 

- Ул. Широке падине ................................................................................   3.000.000,00 дин. 

 

МК „БРЗИ БРОД" 

- Ул. Римска I ...........................................................................................   3.500.000,00 дин. 

- Ул. Медиана ..........................................................................................   2.500.000,00 дин. 

- Ул. Римска IV .......................................................................................   2.500.000,00 дин. 

- Ул. Римска VII .......................................................................................   2.500.000,00 дин. 

МК „БРАНКО БЈЕГОВИЋ" 

- Ул. Пријепољска ...................................................................................  3.500.000,00 дин. 

- Ул. Височка ...........................................................................................  5.000.000,00 дин. 

- Ул. Стевана Синђелића .......................................................................  6.000.000,00 дин. 

- Бања Топило Л = 200 м ........................................................................ 3.000.000,00 дин. 

 



МК „РАТКО ЈОВИЋ" 

- Ул. Велепољска ....................................................................................  5.000.000,00 дин. 

 

МК „9. МАЈ" 

- Ул. Ивана Косанчића ...................................................................................... 3.000.000,00 дин. 

- Ул. Милорада Алексића ................................................................................ 3.000.000,00 дин. 

- Ул. Брестовачка ............................................................................................. 3.000.000,00 дин. 

- Ул. 29. новембар ............................................................................................ 3.500.000,00 дин. 

 

МК „МЕДОШЕВАЦ" 

- Трг Републике, ул. Маршала Тита и веза за ул. Поповачку ........................ 7.000.000,00 дин. 

 

МК „НИКОЛА ТЕСЛА" 

- Ул. АВНОЈ-а  .................................................................................................... 5.000.000,00 дин. 

 

МК „ДОЊА ВРЕЖИНА" 

- Ул. Чачанска  ................................................................................................... 2.500.000,00 дин. 

- Ул. Просветна ............................................................................................... 2.500.000,00 дин. 

- Ул. Пуковника Рајевског ............................................................................... 4.500.000,00 дин. 

- Ул. Мајора Гавриловића  ................................................................................ 8.500.000,00 дин. 

- Ул. 29. новембар ........................................................................................... 2.000.000,00 дин. 

 

МК „ЛЕДЕНА СТЕНА" 

- Ул. Петра Аранђеловића ................................................................................ 2.500.000,00 дин. 

 

МК „ДОЊИ КОМРЕН" 

- Ул. Горче Костића ........................................................................................... 2.500.000,00 дин. 

 
 ____________________ 

                                                                                            УКУПНО:          250.000.000,00 дин. 



 

  

 Обавезују се председници Савета грађана и председници градских општина да створе услове да 
се код изградње саобраћајница поступи по обележеној регулацији на терену, као и да омогуће 
спровођење парцелације.Након спровођења горе наведеног поступка, приступиће се изградњи 
саобраћајница. 

 На подручјима где су поступци усвајања планова у току (МК „9. мај" и МК „Доња Врежина" - ул. 29. 
новембар) председници Савета грађана и председници градских општина се обавезују да обезбеде 
поступак из претходног става по усвајању планске документације. 

            За спровођење овог дела Програма задужују се ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и надлежна 
управа, осим за радове на уградњи топловодних цеви (набављених у оквиру KfW III), радове на 
конверзији котларнице Сомборска и Чаир и радове на уградњи калориметара и вентила (набављених у 
оквиру KfW III). 

За спровође дела Програма који се односи на радове на уградњи топловодних цеви (набављених 
у оквиру KfW III) у износу од 38.000.000,00 динара, радове на конверзији котларнице Сомборска и Чаир у 
износу од 7.000.000,00 динара и радове на уградњи калориметара и вентила (набављених у оквиру KfW 
III) у износу од 3.000.000,00 динара, задужује се ЈКП "Градска топлана". 

  

 

 

 Тачка 5: 

 "До средине ове године биће завршени нови мостови. Да би они били завршени и стављени у 
функцију и растеретили саобраћај у граду, потребно је  уложити средства у инфраструктуру, која повезује 
мостове са изграђеним саобраћајницама и околним улицама,  завршити саобраћајнице чија је изградња у 
претходном периоду финансирана од средстава приватизације, као и објекте који су од посебног значаја 
за град из Програма уређивања грађевинског земљишта за 2005. годину,  и то:  

- Ул. Војводе Мишића од моста на Нишави до Бул. Немањића  ................ 17.840.000,00 дин.  

- Ул. Нишавска од ул. Краља Милутина до „Нитекса" .................................   5.000.000,00 дин. 

- Бул. Медиана од моста на Нишави до ул. Ђердапске ............................. 39.500.000,00 дин.  

- Ул. Васе Пелагића .......................................................................................  6.000.000,00 дин. 

- Асфалтирање ул. Зетске од Душана Поповића до Мокрањчеве ............ 20.000.000,00 дин. 

- Ул. Нишавска стара ....................................................................................   7.660.000,00 дин. 

- Ул. Нишавска поред реке Нишаве ............................................................. 19.000.000,00 дин. 

- Мост „Медиана" и мост код „Нитекса" 

            ПДВ, разлика у цени и вишак радова ......................................................... 50.000.000,00 дин. 



- Ул. Књажевачка и бул. Медиана (са леве и десне обале Нишаве) преузете 

  обавезе према уговору са Републичком дирекцијом за путеве: порез, разлика 

  у цени, ВиК, потпорни зидови, кишна канализација и други радови неопходни  

  за завршетак ових објеката   .................................................................... 25.000.000,00 дин. 

 __________________ 

                                                                                      УКУПНО:               190.000.000,00 дин. "  

 

 Тачка 7: 

 „7. Формирање објекта прихватилишта (монтажно - демонтажног типа) за привремени 
смештај напуштених животиња 

 

5.000.000,00 (пет милиона) динара 

 

 

 Планирана средства искористити за: 

- изградњу објекта прихватилишта (монтажно-демонтажног типа), на 
градској депонији, за привремено збрињавање паса и мачака 
луталица у износу од .......................... 1.958.000,00 дин.  

- за финансирање зоохигијенске службе и третман паса   

      (до 2.000 хиљаде паса) у привременом прихватилишту у износу од......... 3.042.000,00 дин. 

   

     

12. Почетна средства за изградњу моста у Лалинцу 

 

25.000.000,00 (двадесет пет милиона) динара 

 

Мештани Лалинца одувек имају проблем са прелазом реке Мораве и обрађивањем својих имања 
која се налазе преко реке. Изградњом моста решио би се овај проблем, али и значајно побољшала 
комуникација насеља са обе стране реке. Такође се предлаже градоначелнику да повуче новац из 
трезора и уложи их у пословне банке. Од добијених камата и средствима која ће се добити новим 
приватизацијама обезбедиће се додатна потребна средства за изградњу моста у Лалинцу, који ће 
повезивати Лалинац и Лалинске појате. 



          Опредељеним средствима платиће се I фаза изградње, као и инвестиционо - техничка 
документација и др.  

 За спровођење овог дела Програма задужују се ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и 
надлежна управа. 

Конкретни износ средстава одредиће се на основу пројекта и тендера. 

  

 

 


