
 
 
 
 
 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 29.09.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог програма o измени и допуни Програма одржавања 
комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са 
финансијским планом за 2011. годину. 
 
 II Предлог програма o 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 Владислави Ивковић, начелник Управе за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај. 
  
 
 
Број: 846-3/2011-03 
Датум: 29.09.2011. 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 __.__.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 и 48/2011), одељак I.1. ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - Б. ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ 
КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА:  

-у тачки 1. Јавни путеви – општински путеви и улице, подтачка 1.а) мења се и 
гласи: „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), уклањање 
баријера за несметан приступ и кретање и уређење блоковског простора“, износ се 
замењује новим и гласи „330.000.000,00“, а износ Укупно 1. Јавни путеви – 
општински путеви и улице, замењује се новим и гласи „353.500.000,00“, 

-у тачки 7. Јавне површине, подтачка 7.а) мења се и гласи: „Одржавање 
историјских споменика и верских објеката“, у подтачки 7.в) Одржавање фонтана 
на територији града Ниша, (одржавање, резерни делови, утрошак воде)., износ се 
замењује новим и гласи „2.300.000,00“, износ Укупно 7. Јавне површине, замењује се 
новим и гласи „30.550.000,00“, 

-у тачки 9. Инвестиционо одржавање, у подтачки 9.а) Репарација лифтова у 
зградама колективног становања, износ се замењује новим и гласи  „10.700.000,00“, 
износ Укупно 9. Инвестиционо одржавање, замењује се новим и гласи 
„14.200.000,00“, износ Укупно (Б) градско подручје, замењује се новим и гласи 
„594.900.000,00“, а износ Укупно (А+Б) градско подручје, замењује се новим и гласи 
„948.926.657,60“.    
 У одељку I.2. СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ - Б. ОДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ 
КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА у тачки 1. Јавни путеви – општински путеви и улице, износ 
у подтачки 1.а) замењује новим и гласи „101.562.539,81“, износ Укупно 1. Јавни путеви 
– општински путеви и улице, замењује се новим и гласи „121.562.539,81“, износ 
Укупно (Б) сеоско подручје, замењује се новим и гласи „157.562.539,81“, износ  
Укупно (А+Б) сеоско подручје, замењује се новим и гласи „233.981.342,78“, а износ I 
(А+Б) замењује се новим и гласи „1.182.908.000.38“  

 
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 и 48/2011). 

Предложеним изменама Програма у оквиру позиције јавни путеви општински 
путеви и улице на градском подручју, предвиђа се и уређење блоковског простора за 
чију реализацију је предложено увећање средстава на овој позицији. Такође је 
предложено увевећање средстава на позицији одржавања путева на сеоском 
подручју како би се завршили сви планирани радови за 2011. годину. У оквиру 
позиције одржавање историјских споменика и верских објеката, планиране су и 
активности на одржавању осталих споменика и објеката, поред историјског 
споменика „Тврђава“.  

Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и 
сеоског подручја са финансијским планом за 2011. годину, реализује се из средстава 
предвиђених Одлуком о буџету града Ниша за 2011. годину, Одлуком о ребалансу 
буџета града Ниша за 2011. годину и из сопствених прихода.  

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 
 


