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Јули и прва половина августа карактерише интензивна изградња 

инфраструктуре на градском и сеоском подручју. 

Завршено је асфалтирање Прибојске улице, кружног тока са осветљењем 

у Улици Петра Аранђеловића - Бубањски хероји, прилазне саобраћајнице код 

кружног тока Булевар св. цара Константина-булевар Медијана, пресвучен је 

асфалтом пут од Александова до Мраморског потока. Завршена је водоводна и 

канализациона мрежа у Немањиној улици. 

Започели су радови на изградњи II траке Сомборског булевара, радови на 

периодичном одржавању Хумске улице која је представљала велики проблем 

мештанима насеља Бранко Бјеговић. У току су радови на реконструкцији Улице 

Драгише Цветковића, Косте Стаменковића, Улице 1300 каплара у Паси пољани. 

У току су радови на санацији десног тротоара у Улици ваздухопловаца према 

Аеродрому Константин велики поред фирме Џонсон електрик. Започели су 

радови на реконструкцији затвореног базена „Чаир“ и изградња канализационе 

мреже у Учитељ Милиној улици. 

Радови на одржавању комуналне инфраструктуре заузимају значајан део 

у раду Дирекције за изградњу града Ниша. Саниране су ударне рупе на 

коловозу и тротоару на већини градских саобраћајница и на путевима на 

сеоском подручју. Саниран је плато испред Синфонијског оркестра. У току су 

радови на санацији пешачких стаза на Мосту у Пролетерској улици... 

Настављена су истраживања у Церјанској пећини, као и  стручни надзор 

над објектима школа, и других објеката.  

Припреми техничке документације за изградњу припада значајно место у 

раду... 

Укратко о поменутим информацијама. 
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Коловози и тротоари 

 

Започели радови на изградњи Сомборског булевара II трака 

 Започели су радови на изградњи 

Сомборског булевара са 

инфраструктуром од Борске до 

Илинденске улице , друга трака - 

према касарни. 

Деоница је дужине 330 метара, а 

ширине 13,6 метара. Биће 

изграђен и јужни тротоар ширине 

3 метра. 

Уговорена вредност радова је 

14.276.436,00 динара. 

Изградња друге траке Сомборског булевара од Борске до Илинденске,  

финансира Град Ниш, кроз Програм уређивања грађевинског земљишта за 

2015.годину. 

Извођач радова је „АБМ Путоградња“. 

 Надзор над радовима, води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Реконструкција Улице Драгише Цветковића     

У току  су радови на 

реконструкцији Улице Драгише 

Цветковића од Пастерове до 

Сремске улице. Деоница је 

дужине 585 метара, а ширине 6 

метара. Реконструкцијом су 

планирана и оба тротоара на 

поменутој деоници ширине од 

2 до 3 метра. Раније је у овом 

делу улице реконструисана 

водоводна мреже, а сада је 

само измештен део прикључака на водоводну мрежу 
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Вредност уговорене реконструкције је око 23 милиона динара. Половину средстава 

обезбеђује Министарство привреде Републике Србије, а дугу половину Град Ниш преко 

Управе за привреду. 

Према уговору, рок за завршетак радова је 110 дана ( радови су започели половином 

јуна), али ће вероватно радови трајати дуже, јер се изводе под саобраћајем. 

Извођач радова је „PZP TRACE“. 

У оквиру истог уговора планирана је реконструкција Улице Косте Стаменковића 

(дужине 134 метра), Светозара Марковића (190 метара) и Епископске (290 метра).  

Укупна вредност уговора за све четири улице је 54,3 милиона динара. 

Надзор над реконструкцијом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

 

Улица Косте Стаменковића  

У  току су радови на реконструкцији 

Улице Косте Стаменковића од Душанове 

до Рајићеве улице у Нишу. Улица је 

дужине 134 метра, а ширине 8 метара.  

У склопу реконструкције улице 

планирана је реконструкција водоводне 

мреже и коловоза. 

Вредност радова је 8,3 милиона динара 

од чега (5,2 милиона динара водоводна 

мреже, 3 милиона коловоз и 100 

хиљада динара саобраћајна 

сигнализација). 

Радове финансира Министарство привреде Републике Србије са половином средстава, 

а другу половину Град Ниш преко Управе за привреду. 

Извођач радова је предузеће „ПЗП ТРЕЈС“. 

Надзор над реконструкцијом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Завршено асфалтирање  Прибојске улице                          

Завршено је асфалтирање 
Прибојске улице у ГО Црвени 
Крст. 
Вредност новоуговорених 

радова на периодичном 

одржавању коловоза и 

тротоара је 17.999.220,00 

динара.  

Улица је дужине 600 метара, 

ширине  6 метара, са 

тротоарима са обе стране 

промењљиве ширине од 1 до 

3 метра. 

Асфалирањем Прибојске улице, решен  је дугогодишњи проблем становника ове улице 

који су до својих кућа газили блато. 

Извођач радова је „Нискоградња“ а.д. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Хумска улица 

  Започели су радови на периодичном 

одржавању у Хумској улици од Улице 

12.фебруар до Прибојске улице. 

Радови обухватају замену комплетне 

коловозне конструкције, ивичњака и 

сливника. Деоница је дужине 800 

метара, а ширине 7 метара са 

тротоарима од по два метра са леве и 

десне стране. 

Радови ће трајати два месеца. 

Укупна вредност периодичног 
одржавања Хумске улице је 40 милиона динара. 

Радови су планирани Програмом  одржавања комуналне инфраструктуре јавног 
земљишта градског и сеоског подручја – периодично одржавање за 2015.годину. 

Извођач радова је „АБМ Путоградња“ Мрамор. 

Комплетном заменом коловозне конструкције у Хумској улици, становницима  насеља 

Бранко Бјеговић, биће решен дугогодишњи проблем плављења ове улице при свакој 

већој киши. 

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Кружни ток у Улици Петра Аранђеловића 

Завршени  су радови на изградњи 

кружног тока на раскрсници улица 

Петра Аранђеловића и Бубањских  

хероја. Кружни ток је пречника 52 

метра. Осветљен је цантралним 

стубом са четворокраком лиром и 4 

светиљке, а Булевар Петра 

Аранђеловића је раније осветљен. 

Вредност радова на изградњи 

кружног тока је 10 милиона динара. 

Средства су планирана Програмом 

одржавања комуналне 

инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом 

за 2015.годину - периодично одржавање. 

Извођач радова је „АБМ Путоградња“ из Мрамора. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

  Улица 1300 каплара  

У току је реконструкција коловоза 

у Улици 1300 каплара на улазу у 

Паси Пољану. Улица је дужине 530 

метара, ширине 7 метара плус 

тротоари са обе стране, 

промењљиве ширине од 1,5 до 2 

метра 

Вредност радова је 23 милииона 

динара. 

Реконструкција је планирана 

Програмом одржавања комуналне 

инфраструктуре-периодично одржавање. 

Извођач радова је „АБМ Путоградња“ из Мрамора. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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  Асфалтирана прилазна саобраћајница за пословну локацију    

Асфалтирана је прилазна 

саобраћајница пословној 

локацији код кружног тока 

Булевар св.цара 

Константина - Булевар 

Медијана у Нишу. 

Прилазна саобраћајница је 

дужине 80 метара, а 

ширине 7,5 метара. 

Вредност изградње 

прилазне саобраћајнице је 

2.989.047,60 динара. 

Извођач радова је „Trace PZP NIŠ“ AD. 

Радови су планирани Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину. 

 Надзор над изградњом, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

 

   Тротоар у Улици Ваздухопловаца 

У току су радови на санацији  десног тротора 

идући према Аеродрому Констанин велики, поред 

фирме Џонсон електрик. 

Тротоар је дужине 535 метара, ширине 3 метра 

са зеленилом ширине један метар.  

Вредност радова је око 4,5 милиона динара. 

Радови се финансирају из средстава редовног 

одржавања.  

Извођач радова је нишко предузеће „МД ГИТ“ 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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  Пресвучен пут до Мраморског потока 

Завршени су радови на 

пресвлачењу  општинског 

пута другог реда од 

Александрова (граница 

општине Мерошина) до 

Мраморског потока. 

Пут је дужине 1850 метара, 
а ширине 5 метара. 

Радови су обухватили 
дробљење постојећег 
асфалта, ископ за 
проширење коловоза, 
насипање каменом дробином Д-10 цм и на крају асфалтни слој БНХС 16. 

Вредност пресвлачења пута за Мрамор је 10 милиона динара. 

Радови су планирани Програмом одржавања комуналне инфраструктуре јавног 
земљишта градског и сеоског подручја за 2015.годину – периодично одржавање 
сеоског подручја. 

Извођач радова је „АБМ Путоградња“. 

 Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

 

Канализациона и водоводна мрежа 

 Завршена водоводна и канализациона мрежа у Немањиној улици ок 

Завршена је изградња водоводне и канализационе мреже у Немањиној улици. 

Водоводна мрежа је дужине 136 метара, а канализациона двадесетак метара. 

Уговорена вредност радова је 2.303.645,17 динара.  

Изградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину. 

Извођач радова је ЈКП „Наисус“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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 Започела изградња у Учитељ Милиној улици    

Започела је изградњиа 

канализационе мреже у Улици 

учитељ Милиној од Зетске до 

Улице хајдук Вељкове. 

 У Улици учитељ Милиној 

биће замењене постојеће 

канализационе цеви чија је 

пропусна моћ отпадних вода 

била слаба, тако да је услед 

великих падавина долазило 

до плављења простора око 

Клиничког центра. Постављањем цеви пречника 1000 милиметра, пропусна моћ 

отпадних вода биће знатно већа, а изградњом колектора, проблем у Зетској улици 

биће дефинитивно решен. 

Канализациона мрежа је дужине 252,40 метра. Уговорена вредност радова је 

11.824.018,75 динара. Рок за завршетак је 90 дана од дана увођења у посао. 

Извођач радова је ЈКП „Наисус“. 

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.  

Церјанска пећина 

Завршено снимање и мерење пећинских канала 

 Протеклог месеца завршено је 

снимање и мерења пећинских 

канала на Споменику природе 

„Церјанска пећина“. Снимање је 

рађено у наставку израде пројекта 

који финансира Министарство 

пољопривреде и заштите животне 

средине. Канали пећине су 

снимљени методом ласерског 3Д  

скенирања унутрашњости пећине. 

У току прошле године снимљено је 

900 метара са свим детаљима, а 

овогодишњим уговором снимљени 

су пећински канали дужине 300 метара. 

Снимање је урадило предузеће „ГЕО-ИН“ из Инђије 

Вредност уговорених радова је 620.000,00 динара, а презентација ће се одржати крајем 

августа, или почетком септембра 2015.године. 
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Снимање ради конкурисања за средства субвенције 

У току је снимање пешачких стаза заштићеног подручја „Церјанска пећина“ ради 

конкурисања за средства субвенције код Министарства трговине, телекомуникација и 

туризма Републике Србије. Снимање ради ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Подсетимо, Церјанска пећина 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. 

-У склопу манифестације Нишвила одржана је презентација „Церјанске пећине“ 

15.08.2015.године у организацији Завода за заштиту природе Србије. Домаћин 

презентације је ЈП Дирекција за изгрдању града Ниша. 

 

Остали објекти 

Реконструкција базена „Чаир“  

 Крајем јула, започели су радова на санацији и реконструкцији затвореног базена 

„Чаир“ у Нишу 

Радови обухватају: грађевинске и грађевинско занатске радове, реконструкцију 

инсталација водовода и канализације, термотехничке и електроинсталације. 

Вредност уговорене реконструкције је 68.924.937,76 динара.  

Инвеститор реконструкције је Град Ниш.  

Извођач радова је „Alfaco inženjering“ из Чачка 

Рок за завршетак радова је 90 дана од дана увођења у посао.  

Надзор,   ЈП Дирекција  за изградњу града Ниша 

Затворени безен „Чаир“ је саграђен и пуштен у рад 1989.године. Услед дугогодишње 

непрекидне експлоатације и неадекватног одржавања у условима повишене влажности 

и утицаја хлорних испарења, дошло је до озбиљних оштећења бетонске и челичне 

грађевинске конструкције, као и свих инсталација (водовода и канализације, 

машинских и електро инсталација). 

Реконструкцијом базена „Чаир“ грађани града Ниша, и спортски клубови, добиће базен 

који је неопходан овом граду. 
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Одржавање 

Крпљење ударних рупа 

У протеклом периоду 
настављени су радови на 
санирању ударних рупа у 
градским општинама. 
Предузеће „Trace PZP NIŠ“ AD 
ударне рупе на коловозу и 
тротоару санирало је оквиру 
редовног одржавања у 
следећим улицама: од Комрена 
преко Хума до Рујника и 
Лесковика. У селу Каменица 
саниране су ударне рупе. У току 
је припрема за пресвалачење 
Иванградске улице у ГО 
Палилула дужине 200, а ширине 5 метара. Улица ће бити пресвучена једним слојем 
асфалта. Вредност радова је 700 хиљада динара. 
 
Насипана је Улица Марка Јовановића у ГО Палилула, саниране ударне рупе у Улици 
габровачка река, а у току су радови на саниранју ударних рупа у Кованлучкој и путу 
према Власу. У Улици Солунски фронт у току је изградња потпорног зида. 
 У нишкој Бањи на санирању ударних рупа у улицама: Рузвелтова, војводе Степе, 
Чегарска, Синђелићев трг, краљевића Марка, Тошкетова радило је предузеће“ МД 
ГИТ“. 
 
Плато испред Симфонијског оркестра 

На платоу испред 
Симфонијског оркестра 
постојећа лоша подлога, 
замењена је бехатон 
плочама „ројал“ сиве боје. 
Постављено је 265 метара 
квадратних бехатон плоча,а 
остали простор је 
култивисан. Нанета је 
земља и следи озелењавање 
простора, кад временски 
услови дозволе. 

Вредност изведених радова 
је око 200 хиљада динара.Радови су финансирани кроз Програм одржавања комуналне 
инфраструктуре за 2015.годину. 

 Радове на постављању бехатон плоча извела је „Кика градња“, а насипање земље и 
озелењавање, ЈКП Горица. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

 

http://www.dign.rs/zakljuceni-ugovori-zapocelo-krpljenje-udarnih-rupa/
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Мост у Пролетерској    

У току су радови на санацији Моста у 

Пролетерској улици. У склопу санације биће 

санирана оба тротоара на мосту. Санирање 

обухвата рушење бетонске испуне тротоарске 

конструкције. Након тога следи наливање 

асфалтом дебљине 5 цм. 

У склопу ових радова биће уклоњено око 150 

кубика отпадног бетона. 

Санација моста се ради кроз Програм одржавања 

комуналне инфраструктуре на основу уговора о 

одржавању мостова преко река, потока и сувих 

долина на теритоприји града Ниша. 

Вредност радова је око милион динарa. 

Извођач радова је „Кика Градња“ Радња за 

завршне радове у грађевинарству. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Стручни надзор 

ОШ „Иво Андрић“ Доњи Комрен 

Завршени су лимарски радови на  
кровном покривачу  објекту ОШ „Иво 
Андрић „ у Доњем Комрену, као и 
уређење дворишта.  

Вредност радова је око 838.428,00 
динара. 

Радове финансира Град Ниш преко 
Управе за образовање.  

Извођач радова је фирма „Монумент“ из 
Ниша. 

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

 

 

 

 

https://www.google.rs/url?url=https://osivoandricdonjikomren.wordpress.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBMQwW4wAGoVChMIqePa9O6WxwIVh9UsCh0fHQBi&usg=AFQjCNGMD-UleoN1d899wY-ffyaCtsC0Lw
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ОШ „Војислав Илић“ Горњи Комрен 

Завршени су  грађевинско занатски 
радови (израда цокле, кречење фасаде и 
кречење учионица) у ОШ „Војислав Илић 
у Горњем Комрену. 

Поред поменутих радова, урађено је 
партерно уређење дворишта школе. 

У зоку је технички преглед. 

Извођач радова је „Балкан“-Црна Трва. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града 
Ниша. 

ОШ „Коле Рашић“ 

Започели су радови на санацији зграде ОШ „Коле Рашић“. Радови обухватају извођење 
водоинсталатерских и санитарних радова, постављање подних и зидних облога и 
уградњу столарије.  

Вредност радова је око 700.000,00 динара. 

 Радови се финансирају преко Управе за образовење. 

Извођач радова је „Балкан“ Црна Трава. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 

Реконструкција и адаптација зграде Задружног дома у Доњем Матејевцу 

Завршени су радови на 

реконструкцији и 

адаптацији зграде 

Задружног дома у 

Доњем Матејевцу прва 

фаза.. 

Урађена је адаптација 

старе биоскопске сале 

од које се праве две  

етаже. Простор је 

намењен 

пољопривредним 

садржајима за потребе мештана Доњег Матејевца. 

Вредност радова прве фазе је 9,5 милиона динара 

Инвеститор је Управа за пољопривреду Града Ниша. 

Извођач радова је предузеће „Транскоп“ из Сврљига. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Техничка документација 

Припрема за изградњу 

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ЈП Завод за урбанизам закључили су 
уговоре о изради техничке документације на основу Програма уређивања 
грађевинског земљишта за 2015.годину, и то: 
 

-Израда техничке документације пројекта доградње и реконструкције 
установе социјалне заштите центра „Мара“ у Улици сестара Баковић у Нишу и то: 
идејно решење пројекат за грађевинску дозволу, извод из пројекта и пројекат за 
извођење радова. 

Вредност пројекта је око 111.037,50 динара. Рок за завршетак 20 дана. 
 

-Израда техничке документације пројекта доградње реконструкције и 
адаптације објекта гардеробе за отварање базена „Чаир“ у објекту за стрељану и 
куглану у Нишу и то: идејно решење (извод из пројекта за грађевинску дозволу 
извод из пројекта за извођење радова. 

 Вредност пројекта је 2.121.662,40 динара. Рок за завршетак је 20 дана. 
 
-Израда урбанистичког пројекта за изградњу 

резервоара са пумпном станицом на КП. Бр 4724 КО 
Хум, који обухвата урбанистички пројекат, пројекат 
парцелације (без пројекта геодетског обележавања) и 
геодетске радови. 

Вредност изрдае пројекта је 178.466,06 динара. 
 

         -Израда идејног пројекта осветљења Улице зетске 
од Мокрањчеве до новог насеља „Вагрес-ове зграде“. 
Вредност израде идејног пројекта је 89.972,54 динара. 

    -Техничка контрола главног пројекта за радове на 
периодичном одржавању коловоза за Другу улицу до 
резервоара у селу Крушце. 

 Вредност израде техничке контроле је 24.000,00 
динара. 

   - Техничка контрола главног пројекта за радове на периодичном одржавању 
коловоза   по чл.59 Закона о јавним путевима и Главног пројекта саобраћајне 
сигнализације и опреме за Улицу Светозара Марковића у Медошевцу.  

 Вредност израде техничке контроле је 48.000,00 динара. 

   - Техничка контрола главног пројекта за радове на периодичном одржавању 
коловоза и тротоара за Улицу Милана Благојевића, ГО Пантелеј.   

 Вредност израде техничке контроле је 24.000,00 динара. 

 

     - Техничка контрола главног пројекта за радове на периодичном одржавању 
Главног пројекта саобраћајне сигнализације и опреме за Прву улицу у селу Малча, ГО 
Пантелеј.   

 Вредност израде техничке контроле је 48.000,00 динара. 
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-Са ЈКП „Наисус“ уговорена је израда пројектне документације изградња секундарне 

водоводне мреже у Златиборској улици – прилаз.  

Вредност пројектне документације је 85.127,93 динара. Рок за завршетак 20 дана. 

 

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;“Церјанка“-

Завод    за заштиту природе Србије 

„Фото Нешић“ 

 

 

 

 

 

 

 

Ниш, август 2015.годи 

 

 


