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           Јула и августа настављени су радови на изградњи комуналне инфраструктуре у 

Нишу.Завршена је изградња коловоза и тротоара у Сарајевској улици. Пре тога 

изграђене је канализациона мрежа. Реконструисано је око 70 процената левог 

тротоара у Сремској улици. У току је асфалтирање дела Мерошинске улице на Леденој 

Стени,  изградњи саобраћајнице на Новом гробљу. Завршено је пешачко острво испред 

улаза у Тврђаву. 

Завршени су радови на изградњи водоводоне и канализационе мреже у 

Новопројектованој улици од Димитровградске до Улице 7.јули у Насељу Никола Тесла. 

Завршена је изградња друге деонице Хумског колектора.  У току су радови на изградњи 

треће деонице Хумског колектора и канализационе мреже у Селу Бубањ. Уговорена је 

изградња канализационе мреже у селу Горњи Матејевац. 

У току су завршни радови на изградњи водоводне мреже у Белопаланачкој улици. 

Настављени су радови на изградњи резервоара за воду у Јелашници. 

На згради Председништва  завршено је препокривање крова и санација атријумског 

зида дела зграде.  

Завршени су машински и грађевински радови на Цркви св Петке. Започели су радови 

на изградњи Цркве св Василија Острошког у Дуваништу. 

У току су радови на доградњи обданишта Установе „Мара“, уређењу десне обале 

Кутинске реке.   

Настављена су истраживања и активности око Церјанске пећине и Лалиначке Слатине. 

 Закључен је већи број уговора за израду техничке документације, као припрема за 

изградњу. 

На одржавању саобраћаница на градском и сеоском подручју настављени су радови, 

као и константан посао на услужном техничком надзору над објектима школа....       

         Укратко о поменутим  и другим информацијама... 
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Сарајевска улица    

У Сарајевској улици, ГО Црвени Крст, асфалтиран је 
коловоз и тротоари са обе стране улице. 

Улица је дужине 390 метара, а ширине 7 метара са 
тротоарима промењљиве ширине од 1- 3 метра са леве 
и десне стране. 

Пре тога, завршена је канализациона мрежа дужине 400 
метара, а постављене су цеви пречника 300 
милиметара. 

Укупна вредност реконструкције Сарајевске улице је 
33.585.802,56 динара.  

Радови су планирани Програмом  уређивања 
грађевинског земљишта за 2016. годину. 

Извођач радова је ПД „АБМ ПУТОГРАДЊА“ ДОО Мрамор. 

Надзор над изградњом, ЈП Дирекција за изградњу града 
Нишa. 

 

 

Реконструкција тротоара у Сремској улици  

Завршени су радови на 

реконструкцији око 70 

процената  левог тротора 

у Сремској улици 

гледајући из правца 

Булевара др Зорана 

Ђинђића.  

Због недостатка 

средстава, радови су 

обустављени, и након 

спроведене јавне 

набавке, биће настављени. 

Радови обухватају рушење постојећих дотрајалих бетонских плоча на тротоару и 

постављање нових бехатон плоча. 

Тротоар је дужине 370, а ширине 3 метра. 

Извођач радова је „ИЦ КИКА ГРАДЊА“ ДОО.  
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Вредност радова је 4.794.960,00 динара. 

 Радови су планирани Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2016.годину. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Мерошинска улица 

У току је асфалтирање дела Мерошинске улице на Леденој Стени, ГО Палилула. 

Улица је дужине 140 метара, а сада се асфалтира део улице дужине 30, а 

ширине 5,5 метара. Биће асфалтиран и део десног тротоара. 

Мерошинска улица је асфалтирана пре неколико година, али је остао 

неасфалтиран део од 30  так метара, због нерешених имовинско правних 

односа, који је причињавао проблем становницима овог дела улице. 

 Сада се и тај проблем решава. 

Вредност садашњих радова је 549.732,00 динара. 

Изградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта. 

Извођач радова је нишко предузеће МД „ГИТ“ 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Саобраћајница на Новом гробљу  

 У току су радови на 

изградњи саобраћајнице 

на Новом гробљу. 

Биће изграђена 

саобраћајница  дужине 

100, а ширине 5,5 метара. 

До сада је урађен ископ и 

насут шљунак. 

Уговорена вредност радова 

је 1.994.700,00 динара, а 

рок за завршетак 44 дана. 

Изградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2016.годину. 

Извођач радова је фирма „Ангрус“ ДОО. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Канализациона и водоводна мрежа 

Бубањ село  

У току су радови на изградњи канализационе мреже у Селу Бубањ – Улица 

29.новембар, ГО Палилула. Канализациона мрежа је дужине 160 метара.  Биће 

постављењне цеви пречника 300 милиметара. 

Вредност изградње канализационе мреже је 2.996.858,70 динара. 

Изградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта. 

Извођач радова је ЈКП „Наисус“ на основу уговора од 24.9.2015.године. 

 Рок за завршетак радова је 45 дана. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Новопројектована у Насељу Никола Тесла 

Завршени су радови на 

изградњи водоводне и 

канализационе мреже у 

Новопројектованој улици 

од Димитровградске до 

Улице 7. јула у Насељу 

Никола Тесла. 

Водоводна мрежа је 

дужине 165 метара, а 

постављене су цеви ДН 

110, а канализациона 

мрежа дужине 120 

метара, са цевима пречника 300 милиметара. 

Уговорена вредност радова је 2.396.001,44 динара.  Радови су завршени у року. Остало 

је да се асфалтира део улице који је оштећен приликом изградње водоводне и 

канлизационе мреже. 

Изградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта.  

Извођач радова је ЈКП „Наисус“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Изградњом водоводне и канализационе мреже у Насељу Никола Тесла, решен је 

дугогодишњи проблем становника овог насеља. 
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Хумски колектор 

Завршена друга деоница 

Завршени су радови на изградњи Хумског колектора II деоница са регулационим 

радовима на Хумском потоку. 

Друга деоница је дужине 
1049 метара. На деоници 
дужине 885 метара 
постављене су цеви ПЕХД  
унутрашњег преника 300 
милиметара, а на деоници 
дужине 164 метра ПЕХД 
цеви пречника 500 
милиметара. 

Уговорена вредност 
изградње друге деонице је 
5.629.309,08 динара. 

Извођач радова је „ЦД 
ХИС“ ДОО. 

 

Трећа деоница  

У току су радови на  III  деоници 

Хумског колектора  дужине 508 

метара.  Биће постављене цеви 

ПЕХД пречника 400 мм. 

  До сада је урађено је око 300 

метара колектора. 

Вредност уговорених радова је 

6.450.778,20 динара, а рок за 

завршетак 90 дана. 

Изградња је планирана 

Програмом уређивања 

грађевинског  земљишта за 

2016.годину. 

Извођач радова је „ЦД ХИС“ ДОО. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Белопаланачка улица  

У току су завршни радови  на изградњи водоводне мреже у Белопаланачкој улици, ГО     

Палилула. Водоводна мрежа је дужине 300 метара, а цеви ДН 160. 

Вредност изградње водоводне мреже је 2.099.334,90 динара. Радови се изводе на 

основу Програма уређивања грађевинског земљишта за 2016.годину. 

Извођач радова је ЈКП „Наисус“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Канализација у Горњем Матејевцу-наставак  

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и „МДС Инжењеринг“ ДОО закључили су уговор 

о извођењу радова на изградњи канализационе мреже у селу Горњи Матејевац – 

наставак. 

Поред  150 метара канализационе мреже која је изграђене током пролећа,  на основу 

поменутог уговора, биће изграђено још 300 метара канализационе мреже у наставку 

постојеће. Биће постављене цеви пречника 300 милиметара. 

Уговорена вредност изградње је 3.461.520,00 динара.  

Радови су планирани Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2016.годину. 

Надзор над изградњом канализационе мреже води ЈП Дирекција за изградњу града 

Ниша. 

Јелашница, наставак 

Настављени су радови на 

изградњи резервоара за воду 

у селу Јелашница. Наставак 

радова предвиђа прикључак 

на резервоар и постојећу 

водоводну мрежу дужине 500 

метара, цеви ДН 90. 

Вредност радова је 

2.414.722,28 динара. Радови 

су планирани Програмом 

уређивања грађевинског 

земљишта за 2016.годину. 

Извођач радова је ЈКП 

„Наисус“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Остали објекти 

Зграда Председништва 

На згради Председништа  

завршено је препокривање крова 

и санација атријумског зида дела 

зграде. У склопу радова урађено 

је скидање постојећег црепа и 

замена новим, санација напуклих 

зидова атријума, израда 

хидроизолације и терацо пода на 

тераси изнад главног улаза, као и 

осигурање – причвршћивање 

постојећих ваза на фасади 

објекта. 

Вредност радова 3.718.543,00 

динара. 

Извођач радова је ОЗЗ „Балкан Црна Трава“. 

Зграда Председништа спада у ред архитектонски највреднијих грађевина у Нишу.  

 Завршени радови на Цркви св Петке 

Завршени су машински и грађевинско 

занатски завршни  радова,  на Цркви св 

Петке у Нишу. 

Радови обухватају машинске инсталације  

(котларница на пелет и грејање), 

постављање подова, керамичарске и 

молерске радове. 

Уговорена вредност радова је 1.498.776.00 

динара. 

 Извођач радова је „АЦТ Контрол“ ДОО 

Радови су планирани Програмом 

уређивања грађевинског земљишта за 

2016.годину. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града 

Ниша. 

На Цркви св Петке Град Ниш је 

финансирао препокривање бакарним кровом, машинске инсталације (котларница и 
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грејање) и завршне грађевинско занатске радове. Остале радове на изградњи цркве 

финанира Нишка Епархија. 

Црква св. Васили Острошког 

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и „Грамонт инжењеринг“ ДОО закључили су 

уговор о извођењу радова на изградњи Цркве св. Василија Острошког у насељу 

Дуваниште у Нишу. 

Уговорена вредност радова је 28.066.734,00 динара. Радови обухватају земљане и 

грађевинске радове (бетонске, армирано бетонске, зидарске, тесарске, лимарске, 

изолатерске, браварске и остале радове). 

Изградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2016.годину. 

Рашчишћавање терена и изливање темеља финансирала је Црквена општина. 

Надзор води, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Изградња ове Цркве покренута је након бомбардовања овог дела града на дан св. 

Василија Острошког 1999.године. 

 

Доградња Установе Мара   

 У току су радова на 

доградњи обданишта – 

Установе Мара у Улици 

сестре Баковић у Нишу. 

Према уговору, уз постојећи 

објекат  биће дограђено  290 

метара квадратних објекта 

за целодневни боравак деце 

са посебним потребама. 

Дограђени објекат биће 

могуће користити независно 

од постојећег у поподневним 

часовима и викендом. 

Ходником ће бити спојен са 

постојећим објектом. 

У новосаграђеном објекту биће  радна соба, трпезарија, две трокреветне собе, 4 

двокреветне са санитарним чворовима, комплетно опремљене. 

Уговорена вредност радова је 15.581.262,00 динара. 
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 Доградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта за 

2016.годину. 

Извођач радова је ГП „Тончев градња“ ДОО Сурдулица 

Рок за завршетак радова је 150 дана. 

Надзор над доградњом објекта води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Уређење десне бале Кутинске реке код моста  

Након изградње Моста на 

Кутинској реци, у току су 

радови на уређењу десне 

обале Кутинске реке у зони 

моста. 

Радови обухватају обало 

утврду од камена, на десној 

страни реке са обе стране 

стране моста, укупне дужине 

50 – так метара, идентичну са 

супротном обалом.  

Уговорена вредност радова је 

2.957.400,00 динара. Радови су 

планирани Програмом 

уређивања грађевинског земљишта за 2016.годину. 

Извођач радова је ВДП „Ерозија“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Набавка сливних решетки 

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и „Кика Градња“ закључили су уговор о набавци 

и уградњи нових сливних решетки и изградњи других грађевинских радова на 

атмосферској канализацији на територији града Ниша. 

Вредност уговора је 3.482.640,00 динара.Уговор је закључен на основу Програма 

одржавања кмуналне инфраструктуре за 2016.годину. 
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Церјанска пећина и Лалиначка слатина 

Актуелности о Церјанској пећини 

 

- У склопу припрема за израду Монографије о Церјанској пећини, Дирекција за 

изградњу града Ниша и Завод за заштиту споменика природе Србије  у јулу 

2016.године, закључили су уговор о пословној сарадњи. 

-Дана 06. и 07.07.2016.године екипа  ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 

урадила је трасирање и обележавање пешечке стазе од кампа на Каменичком вису до 

Церјанске пећине. Трасирање је обављено са волонтерима интернационалног кампа. У 

склопу упознавања са спомеником природе „Церјанска пећина“ учесници кампа су 

ушли у улазни део пећине до ујезерене воде на око 70 метара, како би се упознали 

макар мало са пећином. 

-29.07.2016.године 

проведена је друга група 

волонтера интернационалног 

кампа на теренима 

споменика природе.  Имали 

су прилику да се упознају са 

лепотама и одликама 

Церјанске пећине, али због 

великих падавина и воде на 

улазу, у пећину нису 

улазили. 

Подсетимо, Церјанска 

пећина, и Крављанска јама је 

Уредбом Владе Рапублике Србије 11.02.1998.године проглашена Спомеником природе и 

дата на управљање ЈП Дирекција за изградњу града Ниша са задатком да се сачува у 

изворном облику и као таква пренесе будућим генерацијама, као и да омогући и 

унапреди начин и обим искоришћавања заштићеног подручја. 

Церјанска пећина се налази на око 15 километара северно од Ниша. Геолози 

процењују да је настала пре нешто више од два милиона година. 
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Лалиначка Слатина 

ЈП Дирекција за изградњу 

града Ниша добило је 

сагласност на Програм 

управљања Спомеником 

природе „Лалиначка 

Слатина за 2016.годину. 

Сагласност смо добили од 

Општинске управе 

општине Мерошна и 

Управе за привреду и 

одрживи развој града 

Ниша. 

 

 

Одржавање 

 

Санирање ударних рупа 

У  току јула и августа 

радови на санирању 

ударних рупа на коловозу 

и тротоару на градском и 

сеоском подручју рађени 

су у следећим улицама и 

путевима.. 

Градско подручје 

„ПЗП ТРЕЈС“ санирало је 

ударне рупе на градском 

подручју ГО Медијана и 

Палилула, и то: Улица војводе Танкосића, прилаз Улици Димитрија Туцовића, прилаз 

споменику Бубањ, Милића од Мачве, прилаз хајдук Вељковој, Бистричка, Косте 

Стаменковића,.... 

На сеоском подручју радови су изведени на санирању ударних рупа на коловозу у 

следећим селима: Суповац, Суви До, чишћење шута у Доњем Међурову... 
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Закључени уговори  

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и „ПЗП ТРЕЈС“ АД Ниш закључили су уговоре о: 

 Извођењу радова на санацији потпорних зидова и косина насипа на градском 

подручју Града Ниша. 

Уговорена вредност радова је 2.070.720,00 динара, а рок за завршетак 45 дана. 

 Извођење радова на санацији потпорних зидова и косина насипа на сеоском 

подручју града Ниша. 

Уговорена вредност радова је 1.795.560,00 динара. 

Уговори су закључени на основу Програма одржавања комуналне 

инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским 

планом за 2016.годину. 

 Аутобуске надстрешнице  

 Дирекција за изградњу града Ниша и „Ангрус“ ДОО закључили су уговор о извођењу 

радова а изградњи надстрешница изнад аутобуских стајалишта на територији града 

Ниша. 

У склопу уговора биће постављено 5 надстрешница. 

Укупна вредност је 1.964.178,00 динара, а рок за завршетак 60 дана. Надстрешнице су 

планиране Програмом одржавања комуналне инфраструктуре за 2016.године. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Пешачко острво испред Тврђаве 

Завршени су радови на 

асфалтирању пешачког 

острва испред улаза у 

Тврђаву према пијаци. 

Постављен је семафор за 

пешаке и аутомобиле, улица 

обележена хоризонталном 

сигнализацијом. 

 Тврђавски мост постао је 

пешачка  зона, а улица 7 јули 

за саобраћај је дозвољена 

само до паркинга преко пута  зграде Председништва. 

Из Јадранске улице је забрањено скретање лево на мост,  као и из Улице кеј Животе 

Ђошића из правца Универзитета, скретање десно. 

Вредност изведених радова је 1,4 милиона динара. 

Радове је извело предузеће МД „ГИТ“. Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Техничка документација 

Припрема за изградњу 

 У протеклом периоду, Дирекција за изградњу града Ниша и ЈКП Градска Топлана 

закључили су  уговоре о: 

-Изради пројектне документације – идејни пројекат, главна свеска уз идејни пројекат и 

пројекат за извођење са главном свеском за изградњу топловода од Улице Страхињића 

Бана до зграде Председништва у Улици 7.јула број 2. 

Вредност  изрдае пројекта је 43.200,00 динара. 

 

Стручни надзор 

 

 ОШ „Др Зоран Ђинђић“- ограда око школе 

У току су радови на 

постављању ограде око 

ОШ „Др Зоран Ђинђић“ у 

насељу Брзи Брод.  

Ограда је била постављена 

само испред школе, а сада 

се радови изводе око целог 

школског дворишта. Укупна 

дужина ограде је 200 

метара од „поцинковане“ и 

„вучене“ жице, од којих је  

ограда дужине 90 метара 

висока 2,5 метара, а на осталих 110 метара висине 1,10 метара. 

Укупна вредност радова је 678.612,00 динара. Радови се финансирају преко Управе за 

образовање. 

Извођач радова је Радња за грађевинске и услужне делатности „Баутехника“ из Ниша. 

Стручни надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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 ОШ „Вожд Карађорђе“ поправка крова 

У току су радови на 

поправци дела крова и 

других посебних 

грађевинско занатских 

радова на крову ОШ „Вожд 

Карађорђе“. 

Радови обухватају замену 

дотрајале дрвене грађе и 

црепова (летве, рогови, 

опшиви око димњака и 

цреп).  

На проходној тераси на крову биће урађена изолација и подна облога. 

Вредност радова је 1.532.946,00 динара. Радови се финансирају преко Управе за 

образовање. 

Извођач радова је „Сти – Гранит“ ДОО Горњи Милановац. 

Услужни надзор, поверен је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

 

 Клинички центар -Нуклеарна медицина 

 У току су завршени  радови на 

изградњи два линеарна 

акцелератора за Нови 

Клинички центар. Радови су 

обухватили израду пројекта, 

изградњу и монтажу 

акцелератора за нуклеарну 

медицину. 

Уговорена вредност радова је 

358.800.000,оо динара. Радове 

финансира Министартво 

здравља Републике Србије. 

Извођач радова је фирма 

„MAXI TEAM“ из Београда. 

Услужни надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Поправка и одржавање кровова за установу Пчелица 

Предшколска установа „Пчелица“ и „Изоградња Плус“ ДОО Ниш уговорили су поправку 

и одржавање кровова на обдаништима „Црвенкапа“, „Лептирић“ и Пепељуга и на 

кухињи „Младост“ која је у надлежности  Пчелице. 

Уговорена вредност радова је 5.818.149,00 динара. 

Надзор над радовима поверен је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

 

 

                                                                                ДИРЕКТОР    

                                                                    Дипл.инж.маш. Бранислав Јоцић 
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И З Д А В А Ч 

 

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 

  

 

Билтен уредила.......................................................................Зора Ивановић 

 

Фотографије.....................................................Служба надзора-архива;Служба 

информисања,“Церјанка“-Завод    за 

заштиту природе Србије „Фото Нешић“ 

 

 

 

 

 

 

Ниш, август  2016.године. 

 

 


