
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 __.__.2010 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 2010. ГОДИНУ 
 
 
I 
 
 

У Програму одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског 
и сеоског подручја са финансијским планом за 2010. годину („Службени лист Града 
Ниша“, бр. 91/2009, 92/2009 и 22/2010), у одељку I.1. ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - Б. 
ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА у тачки 1. Јавни путеви 
– општински путеви и улице,  

тачка 1.а) 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. 72/2009 
и 81/2009) припремање - техничка припрема и опремање износ 
„318.648.757,38“ замењује се износом „368.648.757,38“, 

тачка 1.б) текст „Замена дотрајалих мрежа инсталације приликом 
реконструкције саобраћајних површина“ мења се и гласи „Замена 
дотрајалих мрежа инсталације приликом реконструкције саобраћајних 
површина и неопходни радови приликом извођења радова на периодичном 
одржавању по протоколу који је потписао Град Ниш и ЈП Путеви Србије, 
као и одговарајућа техничка документација.“, а износ „3.500.000,00“ 
замењује се износом „18.500.000,00“, 

износ Укупно 1. „322.648.757,38“ замењује се износом „387.648.757,38“, 
у тачки 2. Мостови 
тачка 2.а) Редовно одржавање мостова преко река, потока и сувих 

долина, а у складу са елаборатом о стању мостова и по хитним налозима 
инспекције, износ „4.500.000,00“ замењује се износом „3.000.000,00“,  

износ Укупно 2. „4.500.000,00“ замењује се износом „3.000.000,00“, 
у тачки 4. Саобраћајна инфрaструктура и опрема, 
тачка 4.б) Вертикална сигнализација, износ „15.000.000,00“ замењује се 

износом „18.000.000,00“,  
у тачки 4.д) Надстрешнице аутобуских стајалишта, поправка 

демонтираних, уградња и одржавање постојећих, износ „2.000.000,00“ 
замењује се износом „0,00“, 

износ Укупно 4 „62.000.000,00“ замењује се износом „63.000.000,00“, 
у тачки 8. Термоенергетска опрема и инсталације, 
тачка 8.б) Одржавање магистралних топловода, износ „6.000.000,00“ 

замењује се износом „0,00“,  
износ Укупно 8. „10.000.000,00“ замењује се износом „4.000.000,00“, 



у тачки 9. Инвестиционо одржавање, 
тачка 9.а) Репарација лифтова у зградама колективног становања, 

износ „25.000.000,00“ замењује се износом „20.000.000,00“, 
тачка 9.б) Уређесње фасада зграда колективног становања у ужем 

центру града, износ „15.000.000,00“ замењује се износом „6.500.000,00“, 
износ Укупно 9. „40.000.000,00“ замењује се износом „26.500.000,00“, 
износ Укупно (Б) градско подручје „583.948.757,38“ замењује се износом 

„628.948.757,38“, 
износ Укупно (А+Б) градско подручје „731.490.089,79“ замењује се 

износом „776.490.089,79“, 
у одељку I.2. СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ - Б. ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ 

КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА у тачки 1. Јавни путеви - општински путеви и 
улице,  

тачка 1.а) 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. 72/2009 
и 81/2009) припремање - техничка припрема и опремање, износ 
„55.950.000,00“ замењује се износом „80.950.000,00“, 

тачка 1.б) Зимска служба, износ „20.000.000,00“ замењује се износом 
„26.000.000,00“, 

износ Укупно 1. „75.950.000,00“ замењује се износом „106.950.000,00“, 
у тачки 2. Саобраћајна инфрaструктура и опрема, 
тачка 2.г) Надстрешнице аутобуских стајалишта, поправка 

демонтираних, уградња и одржавање постојећих, износ „1.000.000,00“ 
замењује се износом „0,00“,  

износ Укупно 2. „12.000.000,00“ замењује се износом „11.000.000,00“, 
износ Укупно (Б) сеоско подручје „110.950.000,00“ замењује се износом 

„140.950.000,00“, 
износ Укупно (A+Б) сеоско подручје „138.554.800,21“ замењује се 

износом „168.554.800,21“. 
износ Укупно I(A+Б) „870.044.890,00“ замењује се износом 

„945.044.890,00“. 
у делу ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА износ „870.044.890,00“ замењује се 

износом „945.044.890,00“, 
у делу ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА износ 

„870.044.890,00“ замењује се износом „945.044.890,00“.  

 
 

II 
 

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

Датум: __.__. 2010. 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 2010. ГОДИНУ 
 

На основу члана 10 Одлуке о организацији градских управа Града Ниша, 
(„Службени лист Града Ниша“, број 4/2010) 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 2010. годину. 

 Програм о измени и допуни Програма одржавања комуналне инфраструктуре 
јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2010. 
годину, (у даљем тексту: Програм) урађен је у складу са Законом о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 и 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 2010. годину који је донела Скупштина Града Ниша, 
(„Службени лист Града Ниша“, број 91/2009, 92/2009 и 22/2010). 

Овом изменом и допуном Програма врши се корекција појединих позиција 
Програма, према табеларном прегледу који следи тако да се укупна вредност 
Програма у износу од 870.044.890,00 динара замењује износом 945.044.890,00 
динара. 

 
 

ПОЗИЦИЈА 
ПРОГРАМА ОПИС ПЛАНИРАНА 

ВРЕДНОСТ УМАЊЕЊЕ ПОВЕЋАЊЕ НОВОПЛАНИРАНА 
ВРЕДНОСТ 

I.1.Б.1.а) 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. 72/2009 и 81/2009) припремање - техничка 
припрема и опремање.  318.648.757,38   50.000.000,00 368.648.757,38 

I.1.Б.1.б) Замена дотрајалих мрежа инсталације приликом реконструкције 
саобраћајних површина и неопходни радови приликом извођења 
радова на периодичном одржавању по протоколу који је потписао 
Град Ниш и ЈП Путеви Србије, као и одговарајућа техничка 
документација. 3.500.000,00   15.000.000,00 18.500.000,00 

I.1.Б.2.а) Редовно одржавање мостова преко река, потока и сувих долина, а 
у складу са елаборатом о стању мостова и по хитним налозима 
инспекције.  4.500.000,00 1.500.000,00   3.000.000,00 

I.1.Б.4.б) Вертикална сигнализација. 15.000.000,00   3.000.000,00 18.000.000,00 
I.1.Б.4.д) Надстрешнице аутобуских стајалишта, поправка демонтираних, 

уградња и одржавање постојећих. 2.000.000,00 2.000.000,00   0,00 
I.1.Б.8.б) Одржавање магистралних топловода. 6.000.000,00 6.000.000,00   0,00 
I.1.Б.9.а) Репарација лифтова у зградама колективног становања. 25.000.000,00 5.000.000,00   20.000.000,00 
I.1.Б.9.б) Уређесње фасада зграда колективног становања у ужем центру 

града. 15.000.000,00 8.500.000,00   6.500.000,00 
I.2.Б.1.а) 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. 72/2009 и 81/2009) припремање - техничка 
припрема и опремање.  55.950.000,00   25.000.000,00 80.950.000,00 

I.2.Б.1.б) Зимска служба. 20.000.000,00   6.000.000,00 26.000.000,00 
I.2.Б.2.г) Надстрешнице аутобуских стајалишта, поправка демонтираних, 

уградња и одржавање постојећих. 1.000.000,00 1.000.000,00   0,00 

  УКУПНО: 24.000.000,00 99.000.000,00  



Програмом о измени и допуни Програма одржавања комуналне 
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским 
планом за 2010. годину укупна вредност поменутог Програма повећана је са 
870.044.890,00 динара на 945.044.890,00 динара. 

Због лоших временских прилика, посебно у зимском периоду, појавила се 
потреба за већим обимом послова на редовном и периодичном одржавању јавних и 
општинских путева и улица, те како би се завршили сви предвиђени радови на 
одржавању улица на градском и сеоском подручју и обезбедила потребна средства 
за зимско одржавање локалних путева то се предлаже повећање средстава на 
поменутим позицијама. 

На позицији Саобраћајна инфраструктура и опрема - Вертикална 
сигнализација, предвиђена су додатна средства за замену саобраћајних знакова у 
складу са новим Правилником о саобраћајној сигнализацији. 

На позицијама на којима је процењено да се до краја године неће 
реализовати у укупном износу, предлаже се корекција у смислу смањења 
планираних вредности.  

За радове на периодичном одржавању одређених путних праваца које као 
корисник земљишта изводи ЈП „Путеви Србије“ предлажу се додатна средства за 
замену и измештање дотрајалих мрежа и инсталација. 

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 2010. 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 


