
        На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист града Ниша“, број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа града Ниша („Службени лист
града Ниша” број 1/2013 ) 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 28.10.2014. 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 2014. годину.

II Предлог програма  o  измени и  допуни  Програма  одржавања комуналне
инфраструктуре  јавног  земљишта градског  и  сеоског  подручја  са  финансијским
планом  за  2014.  годину  доставља  се  председнику  Скупштине  Града  ради
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За  представникa  предлагача  по  овом предлогу  на  седници Скупштине
Града Ниша одређује  се Бранислав Јоцић,  директор ЈП Дирекција  за  изградњу
града Ниша. 

Број: 1607-3/2014-03
 У Нишу, 28.10.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Зоран Перишић



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 __.__.2014 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 2014. ГОДИНУ

I

У  Програму  одржавања  комуналне  инфраструктуре  јавног  земљишта
градског  и  сеоског  подручја  са  финансијским  планом  за  2014.  годину
(„Службени  лист  Града  Ниша“,  бр.  102/2013),  одељак  I.  ТЕКУЋЕ
ОДРЖАВАЊЕ (ЕК. КЛАСИФИКАЦИЈА 425), I1.  ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ -  A.
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ, 

у тачки  1.  Позиција  се  односи  на  сервисирање  пренетих
финансијских обавеза на одржавању за радове и добра по уговорима
до краја 2013. године. Укупан финансијски износ пренетих обавеза:,
износ „255.000.000,00“ замењује се новим и гласи „225.000.000,00“,

износ  Укупно (А)  градско  подручје „255.000.000,00“ замењује  се
новим и гласи „225.000.000,00“,

одељак  I1.  ГРАДСКО  ПОДРУЧЈЕ  -  Б.  ОДРЖАВАЊЕ  ИЗГРАЂЕНИХ
КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 

тачка 1. Јавни путеви – општински путеви и улице
у тачки 1.a) Радови на редовном и ургентном одржавању у складу

са Законом о јавним путевима и Законом о планирању и изградњи и
уређење блоковског простора, техничка припрема и опремање,  износ
„52.000.000,00“ замењује се новим и гласи „65.500.000,00“,

износ  Укупно  1.,  „52.500.000,00“  замењује  се  новим и  гласи
„66.000.000,00“,

тачка 2. Мостови,
у тачки  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 „3.500.000,00“  замењује  се  новим и  гласи
„5.000.000,00“,

износ  Укупно  2., „3.500.000,00“ замењује  се  новим и  гласи
„5.000.000,00“,

тачка 3. Пружни прелази,
у тачки 3.а) Удружена средства са ЈП Железница Србије у складу

са Законом о железници, износ „20.000.000,00“ замењује се новим и гласи
„24.500.000,00“,

износ  Укупно  3., „20.000.000,00“ замењује  се  новим и  гласи
„24.500.000,00“,

тачка 5. Јавно осветљење,
у тачки  5.а)  Утрошак електричне енергије,  износ „75.000.000,00“

замењује се новим и гласи „85.000.000,00“,
износ  Укупно  5.,  „95.000.000,00“  замењује  се  новим и  гласи

„105.000.000,00“,
износ  Укупно (Б)  градско подручје, „260.020.000,00“ замењује  се

новим и гласи „289.520.000,00“,
износ Укупно (А+Б) градско подручје, “515.020.000,00“ замењује се

новим и гласи „514.520.000,00“,



одељак  I2. СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ -  A. СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ
ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ 

у тачки  1.  Позиција  се  односи  на  сервисирање  финансијских
обавеза  на  одржавању  за  радове  уговорене  до  краја  2013.  године.
Укупан  финансијски  износ  пренетих  обавеза:,  износ „45.000.000,00“
замењује се новим и гласи „47.500.000,00“,

износ  Укупно  (А)  сеоско  подручје,  „45.000.000,00“ замењује  се
новим и гласи „47.500.000,00“,

одељак  I2.  СЕОСКО  ПОДРУЧЈЕ  -  Б.  ОДРЖАВАЊЕ  ИЗГРАЂЕНИХ
КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА

тачка 1. Јавни путеви - општински путеви и улице,
у тачки 1.а) Радови на редовном и ургентном одржавању у складу

са  Законом  о  јавним путевима  и  Законом  о  планирању  и  изградњи,
техничка припрема и опремање, износ „30.000.000,00“ замењује се новим
и гласи „61.000.000,00“,

износ  Укупно  1.,  „45.000.000,00“  замењује  се  новим и  гласи
„76.000.000,00“,

тачка 3. Јавно осветљење,
у тачки  3.а)  Утрошак електричне енергије,  износ „21.000.000,00“

замењује се новим и гласи „23.000.000,00“,
износ  Укупно  3.,  „26.000.000,00“  замењује  се  новим и  гласи

„28.000.000,00“,
износ  Укупно  (Б)  сеоско  подручје, „86.000.000,00“ замењује  се

новим и гласи „119.000.000,00“,
износ Укупно (А + Б) сеоско подручје, „131.000.000,00“ замењује се

новим и гласи „166.500.000,00“,
износ УКУПНО I  град и село (А+Б), „646.020.000,00“ замењује се

новим и гласи „681.020.000,00“,
одељак II  КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ (ЕК.  КЛАСИФИКАЦИЈА  511),

II1. ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - A. СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА
ОДРЖАВАЊУ  у тачки  1. Позиција се односи на сервисирање пренетих
финансијских обавеза на одржавању за радове и добра по уговорима
до краја 2013. године. Укупан финансијски износ пренетих обавеза:,
износ „63.000.000,00“ замењује се новим и гласи „66.300.000,00“,

износ  Укупно  (А)  градско  подручје, „63.000.000,00“  замењује  се
новим и гласи „66.300.000,00“,

одељак II1. ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ - Б. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ 
тачка 1. Јавни путеви – општински путеви и улице,
у  тачки  1.а)  Радови  на  периодичном  одржавању  у  складу  са

Законом  о  јавним  путевима  и  Законом  о  планирању  и  изградњи,
техничка припрема и опремање, износ „31.000.000,00“ замењује се новим
и гласи „56.000.000,00“,

после тачке 1.д),  додаје се тачка 1.ђ)  која гласи: „Реконструкција
водоводних  и  канализационих  мрежа  приликом  периодичног
одржавања и реконструкције коловоза ............. 7.500.000,00“,

износ  Укупно  1.,  „35.000.000,00“  замењује  се  новим и  гласи
„67.500.000,00“,

тачка 3. Јавне површине,
у тачки 3.а) Одржавање историјских споменика и верских објеката,

износ „8.000.000,00“ замењује се новим и гласи „6.000.000,00“,
износ  Укупно  3.,  „12.000.000,00“  замењује  се  новим и  гласи

„10.000.000,00“,
после  тачке  3 додаје  се тачка  4.  „Јавно  осветљење“,  тачка „4.а)

Репарација  стубова  јавног  осветљења„  са  износом „2.620.000,00“  и
Укупно 4., износ „2.620.000,00“,



износ  Укупно  (Б)  градско  подручје,  „51.000.000,00“  замењује  се
новим и гласи „84.120.000,00“,

износ Укупно (А+Б) градско подручје, „114.000.000,00“ замењује се
новим и гласи „150.420.000,00“,

одељак II.2.  СЕОСКО  ПОДРУЧЈЕ  -  А.  СЕРВИСИРАЊЕ  ПРЕНЕТИХ
ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА НА ОДРЖАВАЊУ,

у тачки  1.  Позиција  се  односи  на  сервисирање  пренетих
финансијских обавеза на одржавању за радове и добра по уговорима
до краја 2013. године. Укупан финансијски износ пренетих обавеза:,
износ „23.000.000,00“ замењује се новим и гласи „8.600.000,00“,

износ  Укупно  (А)  сеоско  подручје,  „23.000.000,00“ замењује  се
новим и гласи „8.600.000,00“,

одељак II2. СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ - Б. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ, након
тачке  2, додају  се  тачка  3.  и  тачка  укупно  3.  које  гласе:  “3.  Санација
хаварије  на  водоводној  мрежи  система  "Врело"  .......... 480.000,00  и
„Укупно 3. ......... 480.000,00“

износ Укупно  (Б)  сеоско  подручје, „16.000.000,00“ замењује  се
новим и гласи „16.480.000,00“,

износ Укупно (А+Б) сеоско подручје, „39.000.000,00“ замењује се
новим и гласи „25.080.000,00“,

након одељка II2.  сеоско подручје, додаје се одељак II3. „САНАЦИЈА
ПОТПОРНИХ  ЗИДОВА  НА  ГРАДСКОМ  И  СЕОСКОМ  ПОДРУЧЈУ“  износ
„2.500.000,00“ 

„УКУПНО II (1+2)“ замењује се и гласи „УКУПНО II (1+2+3)“, а износ
„153.000.000,00“ замењује се новим и гласи „178.000.000,00“

износ  „УКУПНО  I+II+III  (редовно  +  капитално  одржавање  +
програмска  резерва)“  „805.000.000,00“  замењује  се  новим и  гласи
„865.000.000,00“.

у делу ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА, износ „805.000.000,00“ замењује сe
новим и гласи „865.000.000,00“,

у  делу ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ПРОГРАМА,  износ
„805.000.000,00“ замењује сe новим и гласи „865.000.000,00“.

II

Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: _____________________ 

Датум: __.__. 2014. год. 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Миле Илић



Образложење

Измене  и  допуне  Програма одржавања  комуналне
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја  са
финансијским планом за  2014.  годину,  објављеног  у („Службени
лист  града  Ниша“,  бр.  102/2013),  извршене  су  у  складу  са
предвиђеним буџетским средствима за 2014. годину и повећањем
како средстава за текуће одржавање комуналне инфраструктуре
са 650.000.000 на  685.000.000  динара тако  и  средстава  тава  за
капитално одржавање комуналне инфраструктуре од 155.000.000
на 180.000.000 динара.

Пренете  обавезе  на  градском  подручју  за  2013.  годину  су
умањена  за  30.000.000  динара  на  основу  стварно  изведених
радова и извршених плаћања у 2013. години, по завршном рачуну.
За  текуће  одржавање  комуналне  инфраструктуре,  у  складу  са
указаним потребама, дошло је до повећања средстава за радове на
редовном  и  ургентном  одржавању,  на  градском  подручју  на
позицији  I1.Б1а)  за  13.500.000  динара, због  потрeба  отклањања
последице  оштећења  коловоза  након  великих  падавина  киша  у
току  пролећног  и  летњег  периода  ове  године,  за  одржавање
пружних  прелаза  на  позицији  I1.Б3а)  за  4.500.000  динара,  због
недостајућих средстава  у  програму  и  за  утрошак  електричне
енергије,  на  позицији  I1.Б5а)  за  10.000.000  динара,  због
недостајућих средстава у програму. 

На сеоском подручју је дошло до увећања пренетих обавеза из
2013.  године за  2.500.000 динара,  на  основу  стварно изведених
радова и извршених плаћања у 2013. години, по завршном рачуну.
На позицији,  I2.Б1а) радови на редовном и ургентном одржавању,
извршено  је  повећање  средстава  за  31.000.000  динара,  због
потреба отклањања последице оштећења коловоза након великих
падавина киша у току пролећног и летњег периода ове године и за
утрошак  електричне  енергије  на  позицији,  I2.Б3а)  за  2.000.000
динара, због недостајућих средстава у програму.

За  капитално  одржавање  комуналне  инфраструктуре  на
градском подручју,  дошло је до повећања укупних средстава на



позицији  II1.Б1а)  која  се  односи  на  радове  који  обухватају
периодично  одржавање,  односно  реконструкције  коловоза,  за
25.000.000  динара.  Формиране  су  и  нове  позиције  и  то:  II1.Б1ђ)
Реконструкција  водоводних  и  канализационих  мрежа  приликом
периодичног одржавања и реконструкције коловоза, са износом од
7.500.000  динара,  због  планираних  радова  у  улици Прибојска,
II1.Б4а)  Репарација  стубова  јавног  осветљења,  у  износу  од
2.620.000 динара на градском подручју и позиција II2.Б3. Санација
хаварије на водоводној мрежи, на сеоском подручју,  у износу од
480.000 динара,  ради стављања у  функцију  водоводног  система
„Врело“, којим би се омогућило снабдевање техничком водом села
Врело, Велепоље, Паљина и Палиграце. 

У циљу отклањања последица поплава, додаје се и позиција
II3.  Санација потпорних зидова на градском и сеоском подручју, у
износу од 2.500.000 динара.

На  позицијиама  „А“  Сервисирање  пренетих  финансијских
обавеза  на  одржавању,  дошло  је  до  повећања  позиције  за
3.300.000  динара  на  градском  подручју  и  умањења  на  сеоском
подручју за 14.400.000 динара, а у складу са изведеним радовима
и извршеним плаћањима у 2013. години, по завршном рачуну.

Такође, позиција II1.Б3а) Одржавање историјских споменика и
верских  објеката,  је  умањена  за  2.000.000  динара,  услед
немогућности  прибављања  потребне  документације  везане  за
нерешене  имовинске  односе,  као  и  потребног  времена  за
спровођење поступка јавних набавки. 

Укупан износ  планираних средстава у  Програму  одржавања
комуналне инфраструктуре  јавног  земљишта градског  и  сеоског
подручја са финансијским планом за 2014. годину, се повећава са
805.000.000 динара на 865.000.000 динара, у складу са Одлуком о
изменама  и  допунама  одлуке  о  буџету   града  ниша  за  2014.
годину. 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

НАЧЕЛНИК

Миодраг Брешковић


