
 
 
 
 
 
 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, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 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 30.06.2011. 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 2011. годину. 
 

II Предлог програма о измени и допуни Програма одржавања комуналне 
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским 
планом за 2011. 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 Владислава Ивковић, начелница Управе за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај. 
 
 
  
 
Број: 627-6/2011-03 
Датум: 30.06.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 

 
 
 



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 __.__.2011 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 2011. ГОДИНУ 
 
I 
 

У Програму одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског 
и сеоског подручја са финансијским планом за 2011. годину („Службени лист Града 
Ниша“, бр. 92/2010), одељак I.1. ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - A. СЕРВИСИРАЊЕ 
ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ износ у тачки 1. Позиција се 
односи на сервисирање финасијских обавеза на одржавању за радове 
уговорене до краја 2010. године. Укупан финасијски износ пренетих 
обавеза:, замењује се новим и гласи „354.026.657,60“, 

износ Укупно (А) градско подручје замењује се новим и гласи 
„354.026.657,60“, 

одељак I.1. ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - Б. ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ 
КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА тачка 1. Јавни путеви – општински путеви и улице, 

износ у тачки 1.д) Уклањање непрописно постављеног мобилијара и 
баријера на јавним површинама, замењује се новим и гласи „0,00“, 

износ Укупно 1. замењује се новим и гласи „313.500.000,00“, 
тачка 4. Саобраћајна инфрaструктура и опрема, 
износ у тачки 4.д) Надстрешнице аутобуских стајалишта, поправка 

демонтираних, уградња и одржавање постојећих, замењује се новим и гласи 
„1.000.000,00“, 

износ у тачки 4.ђ) Замена дотрајалих пешачких ограда, бетонских 
кугли и стубова (препрека за паркирање), замењује се новим и гласи 
„1.000.000,00“, 

износ Укупно 4. замењује се новим и гласи „75.000.000,00“, 
тачка 7. Јавне површине, 
додаје се тачка 7.д) Одржавање јавних тоалета, са износом 

„3.500.000,00“, 
износ Укупно 7. замењује се новим и гласи „31.250.000,00“, 
тачка 8. Термоенергетска опрема и инсталације, 
износ у тачки 8.а) Одржавање топлотних извора, замењује се новим и 

гласи „0,00“, 
износ у тачки 8.б) Одржавање магистралних топловода, замењује се 

новим и гласи „0,00“, 
износ Укупно 8. замењује се новим и гласи „0,00“, 
тачка 9. Инвестиционо одржавање, 
износ у тачки 9.а) Репарација лифтова у зградама колективног 

становања, замењује се новим и гласи  „10.000.000,00“, 



износ у тачки 9.б) Уређење фасада зграда колективног становања у 
ужем центру града, замењује се новим и гласи „3.500.000,00“, 

износ Укупно 9. замењује се новим и гласи „13.500.000,00“, 
износ Укупно (Б) градско подручје, замењује се новим и гласи 

„554.900.000,00“, 
износ Укупно (А+Б) градско подручје, замењује се новим и гласи 

„908.926.657,60“, 
одељак I.2. СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ – А СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ 

ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ износ у тачки 1. Позиција се односи на 
сервисирање финасијских обавеза на одржавању за радове уговорене до 
краја 2010. године. Укупан финасијски износ пренетих обавеза:, замењује се 
новим и гласи „76.418.802,97“, 

износ Укупно (А) сеоско подручје, замењује се новим и гласи 
„76.418.802,97“, 

одељaк I.2. СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ - Б. ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ 
КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА тачка 1. Јавни путеви – општински путеви и улице, 
износ у тачки 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., 
замењује се новим и гласи „91.562.539,81“, 

износ Укупно 1. замењује се новим и гласи „111.562.539,81“, 
тачка 2. Саобраћајна инфрaструктура и опрема,     
износ у тачки 2.г) Надстрешнице аутобуских стајалишта, поправка 

демонтираних, уградња и одржавање постојећих, замењује се новим и гласи 
„500.000,00“, 

износ Укупно 2. замењује се новим и гласи „11.500.000,00“, 
тачка 3. Јавно осветљење, 
износ у тачки 3.в) Репарација старих стубова, замењује се новим и гласи 

„0,00“, 
износ Укупно 3. замењује се новим и гласи „22.000.000,00“, 
износ Укупно (Б) сеоско подручје, замењује се новим и гласи 

„147.562.539,81“, 
износ Укупно (А + Б) сеоско подручје, замењује се новим и гласи 

„223.981.342,78“. 
II 
 

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

Датум: __.__. 2011. 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 2011. ГОДИНУ 
 

На основу члана 10 Одлуке о организацији градских управа Града Ниша, 
(''Службени лист Града Ниша'', број 4/2010 – пречишћен текст и 25/2010) 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 2011. годину. 

Програм о измени и допуни Програма одржавања комуналне инфраструктуре 
јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2011. 
годину, (у даљем тексту: Програм) урађен је у складу са Законом о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 и 24/2011), 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), чланом 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 2011. годину који је донела Скупштина Града Ниша, 
(''Службени лист Града Ниша'', број 92/2010). 

Предложене измене урађене су из разлога што је сам Програм усвојен 
23.12.2010. године, а фискална година завршена је са 31.12.2010. године, па је по 
коначном извештају и након израде завршног рачуна за 2010. годину потребно 
извршити корекције на појединим позицијама Програма. 

Програмом о измени и допуни Програма одржавања комуналне 
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским 
планом за 2011. годину врши се корекција појединих позиција Програма, тако да се 
укупна вредност Програма не мења. 

Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке је 
на Програм о измени и допуни Програма одржавања комуналне инфраструктуре 
јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2011. 
годину, доставила мишљење број 11-1046/2011. од 28.06.2011. године у коме је 
констатовала да су Одлуком о буџету Града Ниша за 2011. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 92/2010 и 37/2011) планирана сресдства за реализацију Програма 
у разделу 3 – Управа града, глава 3.5 – Управа за комуналне делатности, енергетику 
и саобраћај, функција 620 – Развој заједнице, на позицији 184/2 – Реализација 
програма одржавања комуналне инфраструктуре.  

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 2011. годину у 
складу са важећим законским прописима и исти упућује Скупштини Града Ниша на 
усвајање. 

 
 

НАЧЕЛНИК 
  
 

Владислава Ивковић 
 


