
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 07.05.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I  Утврђује  се  Предлог  програма  o  изменама  и  допунама  Програма
одржавања  комуналне  инфраструктуре  јавног  земљишта  градског  и  сеоског
подручја са финансијским планом за 2015. годину.

II  Предлог  програма  o  изменама  и  допунама  Програма  одржавања
комуналне  инфраструктуре  јавног  земљишта  градског  и  сеоског  подручја  са
финансијским планом за 2015. 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  Бранислав Јоцић, директор ЈП Дирекција за изградњу
града Ниша.

Број: 643-3/2015-03
Датум: 07.05.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На  основу  чл. 20,  чл.  32.  и  чл.  66.
Закона  о  локалној  самоуправи
(''Службени гласник РС'',  бр. 129/2007)
и  чл.  37.  Статута  Града  Ниша
(''Службени  лист  Града  Ниша''  бр.
88/2008),  Скупштина  Града  Ниша,  на
седници  од   _________  2015.  године,
донела је

ПРОГРАМ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ЈАВНОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДСКОГ И
СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА СА

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2015.
ГОДИНУ

I

У  Програму  одржавања  комуналне
инфраструктуре  јавног  земљишта
градског  и  сеоског  подручја  са
финансијским  планом  за  2015.  годину
(„Службени  лист  Града  Ниша“,  бр.
109/2014 и 10/2015),  у делу  I ТЕКУЋЕ
ОДРЖАВАЊЕ  (ЕК.  КЛАСИФ.  425),
одељак I 1. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ
ВОДАМА,  у  пододељку  I  1.1.
ГРАДСКО  ПОДРУЧЈЕ,  под  Б.
ОДРЖАВАЊЕ  ИЗГРАЂЕНИХ
KОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА  -
Атмосферска  канализација  испред
„Набавка  и  уградња  нових  сливних
решетки  и  други  грађевински  радови
на  атмосферској  канализацији“  додаје
се редни број „1.“
У истом пододељку иза тачке 1. додаје
се нова тачка која гласи:
„2. Одржавање  отворених  канала,

дренажа и пропуста у нас. Шљака
.....................................5.000.000,00“ 

и речи
„Укупно.......................9.000.000,00“
Износ  Укупно  I  1. „13.500.000,00“
замењује се износом „18.500.000,00“

У  одељку  I  3.  ОСТАЛЕ  КОМУНАЛНЕ
УСЛУГЕ, у пододељку I 3.1. ГРАДСКО
ПОДРУЧЈЕ,  под  Б.  ОДРЖАВАЊЕ
ИЗГРАЂЕНИХ  KОМУНАЛНИХ
ОБЈЕКАТА  -  Јавне  површине,  износ
тачке 1.  „3.000.000,00“  замењује  се
износом „2.700.000,00“,  а иза тачке 4.
додаје се нова тачка која гласи:
„5. Одржавање  јавних  сатова

........................................300.000,00“ 

У одељку I 4. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, у
пододељку I 4.1. ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ,
под  А.  СЕРВИСИРАЊЕ  ПРЕНЕТИХ
ФИНАНСИЈСКИХ  ОБАВЕЗА  НА
ОДРЖАВАЊУ износ „102.049.611,00“
замењује се износом „100.149.611,00“.
У  истом  пододељку  под  Б.
ОДРЖАВАЊЕ  ИЗГРАЂЕНИХ
КОМУНАЛНИХ  ОБЈЕКАТА,  под  2.
Мостови  испред  „Редовно  одржавање
мостова  преко  река,  потока  и  сувих
долина,  ау  складу  са  елаборатом  о
стању  мостова  и  по  хитним  налозима
инспекције“ додаје се редни број „1.“
У истом пододељку иза тачке 1. додаје
се нова тачка која гласи:
„2. Елаборат  о  периодичном

прегледу  мостова  на
територији  града  Ниша  
.....................................3.000.000,00“ 

и речи
„Укупно.......................5.500.000,00“

У  истом  одељку, у  пододељку  I  4.2.
СЕОСКО  ПОДРУЧЈЕ,  под  А.
СЕРВИСИРАЊЕ  ПРЕНЕТИХ
ФИНАНСИЈСКИХ  ОБАВЕЗА  НА
ОДРЖАВАЊУ износ „22.450.389,00“
замењује се износом „12.350.389,00“.
Износ  Укупно  I  4.  „350.000.000,00“
замењује се износом „341.000.000,00“.

Износ  Укупно  I  (1+2+3+4)
„673.500.000,00“ замењује  се  износом
„669.500.000,00“.

У  делу  II КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ
(ЕК.  КЛАСИФИКАЦИЈА 511),  одељак
II 3. ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ,  у
пододељку  II  3.1.  ГРАДСКО
ПОДРУЧЈЕ,  под  А.  СЕРВИСИРАЊЕ
ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА
НА  ОДРЖАВАЊУ износ
„11.768.342,00“ замењује  се  износом
„8.818.342,00“.
У  истом  пододељку  под  Б.
ОДРЖАВАЊЕ  ИЗГРАЂЕНИХ
КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА, износ тачке
9.  „4.700.000,00“  замењује  се  износом
„5.000.000,00“, а тачка 12. се брише.

У  истом  одељку, у  пододељку  II  3.2.
СЕОСКО  ПОДРУЧЈЕ,  под  А.
СЕРВИСИРАЊЕ  ПРЕНЕТИХ
ФИНАНСИЈСКИХ  ОБАВЕЗА  НА
ОДРЖАВАЊУ износ „2.731.658,00“
замењује се износом „681.658,00“.
Износ  Укупно  II 3.  „70.000.000,00“
замењује се износом „65.000.000,00“.

У одељку  II 4. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА,
у  пододељку  II  4.1.  ГРАДСКО



ПОДРУЧЈЕ,  под  А.  СЕРВИСИРАЊЕ
ПРЕНЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА
НА  ОДРЖАВАЊУ износ
„18.632.781,00“ замењује  се  износом
„10.632.781,00“.
У  истом  пододељку  под  Б.
ОДРЖАВАЊЕ  ИЗГРАЂЕНИХ
КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА, износ тачке
1. „70.000.000,00“  замењује се износом
„88.000.000,00“,  а  иза  тачке  5.  додаје
се нова тачка која гласи:
„6. Санација клизишта. .12.000.000,00“ 
Износ Укупно „81.000.000,00“ замењује
се износом „111.000.000,00“.
У  истом  одељку,  у  пододељку  II  4.2.
СЕОСКО  ПОДРУЧЈЕ,  под  А.
СЕРВИСИРАЊЕ  ПРЕНЕТИХ
ФИНАНСИЈСКИХ  ОБАВЕЗА  НА
ОДРЖАВАЊУ износ „6.367.219,00“
замењује се износом „5.367.219,00“.
У  истом  пододељку  под  Б.
ОДРЖАВАЊЕ  ИЗГРАЂЕНИХ
КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА иза тачке 3.
додаје се нова тачка која гласи:
„4. Санација клизишта... .8.000.000,00“ 
Износ Укупно „64.000.000,00“ замењује
се износом „72.000.000,00“.
Износ  Укупно  II 4.  „170.000.000,00“
замењује се износом „199.000.000,00“.

Износ  Укупно  II  (1+2+3+4)
„250.000.000,00“  замењује  се  износом
„274.000.000,00“.

Износ Укупно  I+II (текуће + капитално
одржавање)  „923.500.000,00“  замењује
се износом „943.500.000,00“.

У делу ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА износ
„923.500.000,00  динара“ замењује  се
износом „943.500.000,00“..

У  делу ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ПРОГРАМА у  ставу  2.
износ „923.500.000,00“ замењује  се
износом „943.500.000,00“.

У  делу ПРЕГЛЕД  УЛАГАЊА  У  2015.
ГОД. у  ставу  I износ „673.500.000,00“
замењује  се  износом  „669.500.000,00“,
у  ставу  II износ „250.000.000,00“
замењује  се  износом  „274.000.000,00“,
износ  УКУПНА  УЛАГАЊА
„923.500.000,00“  замењује  се  износом
„943.500.000,00“.

У  табели  ПРЕГЛЕД  УЛАГАЊА  под  I
износ  „673.500.000,00“ замењује  се
износом „669.500.000,00“,  под  I 1.
износ  „13.500.000,00“ замењује  се
износом „18.500.000,00“,  под  I 4.
износ  „350.000.000,00“ замењује  се

износом „341.000.000,00“,  под  II
износ  „250.000.000,00“ замењује  се
износом „274.000.000,00“,   под  II 3.
износ  „70.000.000,00“ замењује  се
износом 65.000.000,00“,  под  II 4.
износ  „170.000.000,00“ замењује  се
износом „199.000.000,00“, износ
Укупни  издаци „923.500.000,00“
замењује  се  износом
„943.500.000,00“.

II

Програм  објавити  у  „Сл.  листу
Града Ниша“.

Број: _________________
У Нишу, ___________2015. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

  ПРЕДСЕДНИК
 Проф. др Миле Илић



Образложење

Програм одржавања  комуналне  инфраструктуре  јавног  земљишта
градског  и  сеоског  подручја  са  финансијским  планом  за  2015.  годину
( „Службени лист Града Ниша“ бр.109/2014) и Програм о изменама и допунама
Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и
сеоског подручја  са финансијским планом за 2015. годину ( „Службени лист
Града Ниша“ бр.  10/2015 ) сачињени су у складу са предвиђеним буџетским
средствима за 2015. годину.

Предложене  измене  и  допуне  Програма  одржавања  комуналне
инфраструктуре  јавног  земљишта  градског  и  сеоског  подручја  са
финансијским планом за 2015. годину врше се из више разлога. 

Позиција  под  А.  Сервисирање  пренетих  финансијских  обавеза  на
одржавању  измењена  је  ради  усаглашавања са стварним стањем, с обзиром
да  је  Програм  донет      26.12.2014.  године,  а  плаћања  су  вршена  до
31.12.2014. године.

Због  указаних  потреба  и  законских  обавеза  врши  се повећање
финансијских средстава на одређеним позицијама и планирају нове и то: 

- Текуће одржавање: Одржавање отворених канала, дренажа и пропуста
у насељу Шљака у износу од 5.000.000,00 динара и Елаборат о периодичном
прегледу мостова на територији града Ниша у износу од 3.000.000,00 динара; 

- Капитално одржавање: Радови на периодичном одржавању у складу са
Законом  о  јавним путевима и  Законом  о  планирању и  изградњи,  техничка
припрема и опремање у износу од 18.000.000,00  динара, Санација клизишта
на градском подручју у износу од 12.000.000,00 динара и Санација клизишта
на сеоском подручју у износу од 8.000.000,00 динара.

Укупан износ планираних средстава у  Програму одржавања комуналне
инфраструктуре  јавног  земљишта  градског  и  сеоског  подручја  са
финансијским планом за 2015. годину,  повећава се за 20.000.000,00 динара,
са 923.500.000,00 на 943.500.000,00 динара.

Предложено повећање  вредности Програма  у износу од 20.000.000,00
динара настаје због санације клизишта на градском и сеоском подручју Града.
Остале измене планираних износа извршене су прерасподелом средстава из
Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и
сеоског подручја са финансијским планом за 2015. годину.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

Начелник

Миодраг Брешковић



ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ЈАВНОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДСКОГ И СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА СА

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2015. ГОДИНУ
 („Службени лист града Ниша“, бр. 109/2014 и 10/2015),
-преглед позиција и чланова Програма коje се мењају-

I 1.1.Б Набавка  и  уградња  нових  сливних  решетки  и  други
грађевински радови на атмосферској канализацији 4.000.000,00

УКУПНО I 1. 13.500.000,00

I 
3.1.Б.1

1.Одржавање фонтана на територији града Ниша 
(одржавање, резервни делови, утрошак воде) 3.000.000,00

I 4.1.А Позиција  се  односи  на  сервисирање  пренетих
финансијских обавеза на одржавању за радове и добра
по  уговорима  до  краја  2014.  године.  Укупан
финансијски износ пренетих обавеза: 102.049.611,00

I 
4.1.Б.2

Редовно  одржавање  мостова  преко  река,  потока  и
сувих  долина,  а  у  складу  са  елаборатом  о  стању
мостова и по хитним налозима инспекције: 2.500.000,00

I 4.2.А Позиција се односи на сервисирање финан. обавеза на
одржавању  за  радове  уговорене  до  краја  2014.  г.
Укупан финансијски износ пренетих обавеза: 22.450.389,00

УКУПНО I 4. 350.000.000,00

УКУПНО I (1+2+3+4) 673.500.000,00

II 3.1.А Позиција  се  односи  на  сервисирање  пренетих
финансијских обавеза на одржавању за радове и добра
по  уговорима  до  краја  2014.  године.  Укупан
финансијски износ пренетих обавеза:  11.768.342,00

II 3.1.Б.9 9.Обнова система за заливање паркова 4.700.000,00

II3.1.Б.12 12.Одржавање јавних сатова 300.000,00

II 3.2.А Позиција се односи на сервисирање финан. обавеза на
одржавању за радове уговорене до краја 2014. године.
Укупан с финансијски износ пренетих обавеза: 2.731.658,00

Укупно II 3. 70.000.000,00

II 4.1.А Позиција  се  односи  на  сервисирање  пренетих
финансијских обавеза на одржавању за радове и добра
по  уговорима  до  краја  2014.  године.  Укупан
финансијски износ пренетих обавеза: 18.632.781,00

II 
4.1.Б.1

1.Радови  на  периодичном  одржавању  у  складу  са
Законом о јавним путевима и Законом о планирању и
изградњи, техничка припрема и опремање 70.000.000,00



Укупно 81.000.000,00

II 4.2.А Позиција се односи на сервисирање финан. обавеза на
одржавању за радове уговорене до краја 2014. године.
Укупан с финансијски износ пренетих обавеза: 6.367.219,00

Укупно 64.000.000,00

УКУПНО II 4 170.000.000,00

УКУПНО II (1+2+3+4) 250.000.000,00

УКУПНО I+II (текуће + капитално одржавање) 923.500.000,00

УКУПНО I+II(текуће + капитално одржавање) ...923.500.000,00

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Буџетски приходи  и  приходи остварени употребом, јавних средстава у укупном износу
од 923.500.000,00 динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

Финансијски план укупног Програма одржавања од 923.500.000,00 динара има два дела.

ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА У 2015. ГОД.

I Текуће одржавање у износу од 673.500.000,00 динара

II  Капитално одржавање у износу од 250.000.000,00 динара

УКУПНА УЛАГАЊА .................. 923.500.000,00

ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА

Пог
.

Област Износ

I Текуће одржавање
673.500.000,0

0

I 1.
Управљање отпадним 
водама 

13.500.000,00

I 4. Одржавање путева 350.000.000,00

II Капитално 
одржавање

250.000.000,0
0

II 3. Остале комуналне услуге 70.000.000,00

II 4. Одржавање путева 170.000.000,00

УКУПНИ ИЗДАЦИ:
923.500.000,0

0



Република Србија
ГРАД НИШ
Управа за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе 
и јавне набавке

Број: 11- 690/2015
У Нишу 07. 5. 2015. године

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

- НАЧЕЛНИКУ -

Дана  05.  5.  2015.  године  под  бројем  1905/2015-09,  Управи  за  финансије,  изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке доставили сте на мишљење Нацрт Програма о
изменама  и  допунама  програма  одржавања  комуналне  инфраструктуре  јавног  земљишта
градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2015. годину. 
           У складу са чланом 19. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала
(„Службени лист Града Ниша“, број 125/2008), дајемо следеће мишљење:
            Нацртом Одлуке о измени и допуни  Одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину за
Програм одржавања комуналне инфраструктуре  планирано је укупно 943.500.000 динара, од
тога из извора 01 – Приходи из буџета  планирано је 873.500.000 динара, а из  извора 10 –
Примања од домаћег задуживања планирано је 70.000.000 динара.
           Код директног корисника – Управа за комуналне делатности енергетику и саобраћај,
Програм 2 –  Комунална делатност, Програмска активност -  Управљање отпадним водама
позиција 227/1, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – реализација
програма  текућег  одржавања  планирана  су  средства  у  износу  од  18.500.000  динара,
Програмска активност – Остале комуналне услуге позиција 240, економска класификација
511  –  Зграде  и  грађевински  објекти  –  реализација  програма  капиталног  одржавања,
планирана су средства у износу од 65.000.000 динара, Програм 7 – Путна инфраструктура,
Програмска активност – Одржавање путева, позиција 256, економска класификација 425 –
Текуће  поправке  и  одржавање  планирана  су  средства  у  износу  од  341.000.000  динара,
позиција 257, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су
средства у износу од 199.000.000 динара и то 129.000.000 динара  из извора 01 – Приходи из
буџета, а из извора 10 – Примања од домаћег задуживања планирано је 70.000.000 динара и у
тим  оквирима се могу преузимати обавезе имајући у виду и пренете неизмирене обавезе које
ће се реализовати на терет одобрене апропријације у буџетској 2015. години.
            Достављени нацрт Програма у складу је са нацртом Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету града Ниша за 2015. годину.

                                                             

                                                                                                              НАЧЕЛНИК

                   Миљан Стевановић


