
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЛТЕН 
Половина априла и мај 2016. 
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         Половина априла и мај  2016. године  карактерише  интензивна грађевинска 

сезона и радови на изградњи комуналне инфраструктуре на градском и сеоском 

подручју према Програму уређивања грађевинског земљишта и Програму одржавања 

комуналне инфраструктуре. 

 Неповољни временски услови и честе падавине успорили су радове на појединим 

објектима. Међутим, захваљујући доброј организацији и раду, чим су временски услови 

дозвољавали, завршена је реконструкција коловоза у Хајдук Вељковој улици и Улици 

бубањски хероји. Завршена је  реконструкција коловоза у Првомајској улици и при 

крају су радови на реконструкцији тротоара. Завршена је реконструкција Хумске улице 

и у току су радови на припреми за асфалтирање Прилаза Хумској улици. У Улици 

Димитрија Туцовића завршена је обнова хабајућег слоја. 

У току су радови на реконструкцији Дурмиторске  и Сарајевске улице са изградњом 

канализационе мреже. При крају су радови на рехабилитацији улице и кружног тока у 

Брзом Броду. На прилазној саобраћајници Мосту на Кутинској реци урађен је тампон 

слој и у току је посављање ивичњака. На Мосту на Кутинској реци следи асфалтирање 

заједно са прилазном саобраћајницом. 

Завршена је изградња водоводне и канализационе мреже у Хварској улици. У току су 

радови на изградњи канализационе мреже у Улици Добросава Ђорђевића, 

Новопројектованој у насељу Никола Тесла, изградња II и III деонице Хумског 

колектора. 

Започели су радови на санирању базена Чаир II фаза, те III и IV фаза радова на 

изградњи рекреационог базена у Чаиру. 

Настављени су радови на санација клизишта у Улици Партизанских курира и Васе 

Смајовића. Закључен је уговор о доградњи обданишта Мара у Улици сестре Баковић. 

Потписан је уговор о финансирању Програма управљања Споменика природе 

Церјанска пећина за 2016.годину и настављена истраживања изнад сифонског врела у 

Крављу. Усвојен је План за Лалиначку Слатину. 

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

изградњу. 

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

         Укратко о поменутим  и другим информацијама... 
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Асфалтиран коловоз у Првомајској улици 

Завршено је асфалтирање коловоза у 

Првомајској  улици (ГО Медијана) од Вождове до 

Улице 7.јула и тротоара са обе стране улице од 

Вождове до Улице Ћирила и Методија. Радове на 

реконструкцији Првомајске улице успорило је 

кишно време током маја.  

Реконструкција  Првомајске улице од Вождове до 

Улице 7. јула започела је последњих дана марта. 

Улица је дужине 440 метара, а ширине 6 метара 

и тротоари са обе стране улице ширине по два 

метра. Између коловоза и тротоара налази се 

зелена површина са дрворедом ширине један 

метар. 

Реконструкција обухвата замену ивичњака и 

пресвлачење асфалтом коловоза и тротоара. 

Вредност реконструкције је 9,1 милион динара. 

Радови су планирани Програмом одржавања комуналне инфраструктуре-периодично 

одржавање за 2016. годину. 

Извођач радова је „АБМ Путогрдња“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Хумска улица – прилаз 

У току су радови на асфалтирању Прилаза 

Првомајској улици. Прилаз је дужине 130, а 

ширине 5,5 метара са тротоарима са леве 

стране. Вредност периодичног одржавања 

Прилаза Хумској је 2,5 милиона динара. 

Радови су планирани Програмом одржавања 

комуналне инфраструктуре за 2016.годину. 

Завршени су радови на периодичном одржавању 

у Хумској улици, ГО Црвени Крст. Изведени су 

радови на замени комплетне коловозне 

конструкције, ивичњака и сливника. Улица је 

дужине 800 метара, а ширине 6,5 метара са 

тротоарима промењљиве ширине од 1- 4 метра 

са леве и десне стране. 



 

4 

 
18000 Ниш, ул. 7. јули бр.6; Телефони: Централа (018) 241-266, 245-395, 241-599, 241-655; 

Директор 520-790; Факс 520-540; www.direkcija.co.rs; e-mail:info@dign.rs 
 

Укупна вредност периодичног одржавања Хумске улице је 40 милиона динара. 

Асфалтиран је коловоз, тротоари, аутобуска стајалишта, изграђени потпорни зидови са 

леве и десне стране улице, бетонирано степениште.  

Радови су планирани Програмом  одржавања комуналне инфраструктуре јавног 

земљишта градског и сеоског подручја – периодично одржавање за 2015.годину. 

Извођач радова је „АБМ Путоградња“ Мрамор. 

Завршетком радова у Хумској улици, становницима  насеља Бранко Бјеговић, решен је 

дугогодишњи проблем плављења ове улице при свакој већој киши. 

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Асфалтирана Улица хајдук Вељкова   

Асфалтиран  је другим 

слојем асфалта коловоз 

у Улици хајдук Вељковој 

са кружним током, ГО 

Медијана. Улица  је 

обележенa и пуштена у 

саобраћај. 

И ако временски 

услови, честе падавине, 

нису ишли на руку 

грађевинцима на 

реконструкцији коловоза у Улици хајдук Вељковој, радови на коловозу се како је 

уговором планирано, приводе крају. 

Радови на изградњи тротоара се настављају. 

Улица је дужине 270 метара, а ширине 7 метара са тротоарима промењљиве ширине од 

3- 4 метра са леве и десне стране. 

Укупна вредност реконструкције Хајдук Вељкове улице је 19.145.908,69 динара.  

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

Извођач радова је „TRACE PZP NIŠ“AD. 

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Асфалтирана Улица бубањски хероји  

Завршени су радови на  

реконструкцији коловоза 

у Улици бубањски хероји 

од кружног тока у Улици 

Петра Аранђеловића до 

кружног тока у Улици 

Димитрија Туцовића, ГО 

Палилула. 

Улица је асфалтирана са 

два слоја асфалта. 

Ових дана биће 

настављени радови на реконструкцији тротоара. 

Улица је дужине 567 метара, а ширине 6 метара са тротоарима ширине по 1,5 до 2 

метра са леве и десне стране. 

Укупна вредност реконструкције Улице бубањски хероји је 28.753.022,34 динара. 

Радови су планирани Програмом  уређивања грађевинског земљишта за 2016 годину. 

Извођач радова је ПД „АБМ ПУТОГРАДЊА“ ДОО Мрамор. 

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Дурмиторска улица  

У току су радови на  
реконструкцији коловоза и 
тротоара у Дурмиторској 
улици, ГО Палилула. 

Радови обухватају комплетно 
рушење коловоза и тротоара 
са израдом нових слојева 
шљунка, тампона , два слоја 
асфалта и  нових ивичњака.  

Улица је дужине 510 метара, 
а ширине 6 метара са 
тротоарима промењљиве 
ширине од 1- 1,5 метара са 
леве и десне стране. 

Укупна вредност реконструкције Дурмиторске улице је 24.567.204,00 динара. Рок за 
завршетак je 90 дана. 

Радови су планирани Програмом  уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину. 
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Извођач радова је „TRACE PZP NIŠ“AD. 

Комплетном реконструкцијом коловоза и троатора у Дурмиторској улици, становницима  
ове улице, биће решен дугогодишњи проблем великих оштећења на коловозу и 
тротоару. 

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Сарајевска улица 

Започели су радови на  реконструкцији 
коловоза и тротоара у Сарајевској улици ГО 
Црвени Крст. 

Радови обухватају комплетно рушење 
коловоза и тротоара са израдом нових 
слојева шљунка, тампона, два слоја асфалта 
и нових ивичњака, као и изградња 
канализационе мреже.  

Улица је дужине 390 метара, а ширине 7 
метара са тротоарима промењљиве ширине 
од 1- 2 метра са леве и десне стране. 

 Канализациона мрежа (фекална) је дужине 
400 метара, а биће постављене цеви 
пречника 300 милиметара. 

Укупна вредност реконструкције Сарајевске 
улице је 33.585.802,56 динара. Рок за 
завршетак 90 дана. 

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

Извођач радова је ПД „АБМ ПУТОГРАДЊА“ ДОО Мрамор. 

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Нишa. 

 

Уговорена реконструкција тротоара у Сремској улици 

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и „ИЦ КИКА ГРАДЊА“ ДОО уговорили су радове 

на реконструкцији западног тротоара у Сремсјој улици. 

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. 
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Улица и кружни ток у Брзом Броду 

 

Завршени  су радови на 

рехабилитацији улице од 

школе до цркве у Брзом 

Броду. Улица је дужине 

170, а ширине 5,5 метара. 

Извођач радова је „ПЗП 

ТРЕЈС“. 

 У овом делу града, 

асфалтирана је 

окретнице за аутобусе 

код школе „Др Зоран 

Ђинђић“у Брзом Броду. 

Укупна површина платоа 

за окретање аутобуса је 

400 метара квадратних. У 

средини платоа остаје 

јавна чесма. (Чесму је 

саградио Драгиша 

Цветковић, политичар, 

председник Владе 

Краљевине Јгославије и 

градоначелник Ниша у 

више наврата). 

На новоизграђеној саобраћајници постављено је и јавно осветљење. 

Укупна вредност радова на рехабилитацији саобраћајнице и уређењу платоа је око 3 

милиона динара. 

Радови се финанансирају из средстава одржавања. 

Извођач радова је „ПЗП ТРЕЈС“. 

Изградњом платоа за окретање аутобуса, биће продужена аутобуска линија градског 

превоза, чији недостатак је представљао проблем мештана Брзог Брода. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Прилазнa саобраћајнице Мосту на Кутинској реци    

У току су радови на  изградњи прилазнe 

саобраћајницe Мосту на Кутинској реци. 

Радови обухватају изградњу саобраћајницe 

дужине 200 метара, промењљиве ширине од 

5 - 8 метара (испред моста саобраћајница је 

ширине 6 метара) и изградњу армирано 

бетонског потпорног зида до спортског 

терена. Потпорни зид је дужине 40 метара, а  

промењљиве висине до 3 метра.  

До сада је урађен тампон слој између два 

моста и у току је постављање ивичњака. 

Укупна вредност радова на изградњи 

прилазне саобраћајнице и потпорног зида је 

8.154.000,00 динара. Рок за завршетак 

радова је 30 дана. 

Радови су планирани Програмом  одржавања 

комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са 

финансијским планом за 2016.годину. 

Извођач радова је „АБМ Путоградња“ АД. 

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Улица Димитрија Туцовића 

Завршени су радови на 

обнови хабајућег слоја у 

Улици Димитрија 

Туцовића од Железничке 

станице до кружног тока 

на Леденој Стени. Укупно 

је пресвучено 880 метара 

коловоза, ширине 12 

метара. 

У склопу радова, скинут је 

постојећи асфалт, 

нивелисани гајгер сливници и шахт поклопци и површина пресвучена хабајућим 

слојем. Пресвучена  је асфалтом „лепeзa“ у попречним улицама и аутобуска стајалишта 

са леве и десне стране. 
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Подсетимо, да су се радови одвијали у отежаним условима под саобраћајем и да  је све 

протекло у најбољем реду. 

Вредност радова је 20 милиона динара.  

Реконструкцију финансира ЈП „Путеви Србије“. 

Извођач радова је ПЗП „ТРЕЈС“. 

Трг Републике   

У току су завршни радови  на поплочавању 

Трга Републике и тротоара испред зграде 

Скупштине  града Ниша у Улици Николе 

Пашића. 

Простор је бити поплочан „бехатон“ плочама. 

Укупно 3500 метара квадратних површине од 

чега Трг Републике 2000, а тротоар испред 

зграде Скупштине 1500 метара квадратних. 

Извођач радова је предузеће „ЦД ХИС“. 

Вредност уговорених радова је 9,5 милиона 

динара. 

Радови су планирани Програмом уређивања 

грађевинског земљишта за 2016.године. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града 

Ниша. 

Канализациона и водоводна мрежа 

Улица Добросава Ђорђевића 

Започели су радови на 

изградњи канализационе 

мреже у Улици 

Добросава Ђорђевића у 

Горњем Комрену. 

Канализациона мрежа је 

дужине 390 метара, а 

биће постављене цеви 

пречника 300  

милиметара. 

Вредност изградње је 

3.989.923,12 динара, а рок за завршетак 120 дана. 
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Изградња је планирана  Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2016.годину. 

Извођач радова је ЈКП „Наисус“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Када буде изграђена канализациона мрежа у Горњем Комрену, биће могуће да се 

канализација из Улице Добросава Ђорђевића прикључи на Хумски колектор-трећа 

деоница. 

 

Новопројектована у Насељу Никола Тесла 

У току 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 

биће постављене цеви ДН 

110, а канализациона 

мрежа дужине 120 

метара, са цевима пречника 300 милиметара. 

Уговорена вредност радова је 2.396.001,44 динара. Рок за завршетак изградње је 60 

дана. 

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

Извођач радова је ЈКП „Наисус“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

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

дугогодишњи проблем становника овог насеља. 
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Изградња Друге и Треће деоница Хумског колектора 

 У току 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 биће 

постављене цеви ПЕХД  

унутрашњег преника 300 

милиметара, а на деоници 

дужине 164 метра ПЕФД 

цеви пречника 500 милиметара. 

Уговорена вредност изградње друге деонице је 5.629.309,08 динара. 

Извођач радова је „ЦД ХИС“ ДОО. 

До сада је урађено око 150 метара колектора са цевима пречника 500 милиметара. 

 

Трећа деоница Хумског 

колектора  је дужине 508 

метара, а биће 

постављене цеви ПЕХД 

пречника 400 мм. 

У току су радови на 

рашчишћавању терена. 

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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Хварска улица 

У Хварској улици, ГО Црвени Крст завршена је 

изградња канализационе  и водоводне мреже 

са прикључцима.Водоводна и канализациона 

мрежа су у функцији. 

Канализационе мреже је дужине 205 метара, 

пречника 300 милиметара, а водоводна 237 са 

цевима ДН 160. 

Вредност радова на изградњи канализационе и 

водоводне мреже са прикључцима је 

4.242.918,92 динара.  

Изградња је планирана Програмом уређивања 

грађевинског земљишта за 2015.годину. 

Извођач радова је ЈКП „Наисус. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Церјанска пећина и Лалиначка слатина 

Потписан уговор о суфинансирању програма 

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као 

управљач споменика природе „Церјанска 

пећина“ закључило је уговор са Министарством 

пољопривреде и заштите животне средине о 

финансирању Програма управљања споменика 

природе „Церјанска пећина“ за 2016.годину. 

Протеклог викенда настављено је истраживање 

крашке јаме изнад сифонског врела у Крављу. 

Истраживање је обављено у сарадњи са 

Заводом за заштиту природе. 

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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Допуњен План управљања Лалиначком Слатином 

Одржана је јавна 

расправа на којој је 

допуњен План 

управљања Спомеником 

природе Лалиначка 

Слатина           2 016-

2025.година. 

У другој половини маја, 

допуњени План 

управљања Лалиначком 

Слатином усвојен је  на Надзорном одбору ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и 

послат Заводу за заштиту природе ради добијања мишљења. 

 

Остали објекти 

Изградња моста на Кутинској реци 

У току су радови на изградњи Моста на 

Кутинској реци у насељу Никола Тесла. 

До сада су урађени стубови моста, намештена 

лежишта, монтирани подужни носачи, 

избетонирана плоча и прелази. Следи 

насипање до пуне висине и асфалтирање 

заједно са прилазном саобраћајницом. 

Урађена је и ограда моста. 

Мост је армирано бетонски.Завршетком моста 

биће повезани насеље Никола Тесла са 

приступним путем који иде према Горњој 

Врежини и излази на ауто пут Ниш Софија. 

Изградња моста планирана је Програмом 

уређивања грађевинског земљишта за 

2015.годину. 

Мост ће бити дужине 24 метра, ширине 9 

метара од чега ће бити коловоз ширине 6 

метара, а тротоари по 1,5 метара.  

Вредност изградње моста је 32.339.004,97 динара.  

Извођач радова је ПЗП“Зајечар“ АД Зајечар. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Изградњом моста на Кутинској реци у насељу Никола Тесла биће решен дугогодишњи 

проблем мештана овог и насеља Горња Врежина. 
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Друга фаза радова на базену у Чаиру 

Започела је друга фаза 

радова на санацији  

базена Чаир. Уговором су 

планирани грађевински, 

грађевинско занатски 

радови, машински и 

електро радови.  

Грађевински радови 

обухватају пескарење 

међуспратне 

конструкције, 

керамичарске и молерско фарбарске радове, лимарске, покривачке радове и 

постављање фасадне столарије. Машински радови односе се на реконструкцију 

инсталације централног грејања, уградњу клима комора ради санације система 

вентилације и климатизације, а електро радови на повезивању клима комора.  

Радови су планирани Програмом уређивања комуналне инфраструктиуре за 

2016.годину.  

Вредност радова је 52.798.684,56 динара. 

Рок за завршетак радова је 90 дана. 

Извођач радова је „Alfaco inženjering“ из Чачка. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Изградња рекреационoг базена  

 У току су радови на  

изградњи рекреационог 

базена са аква парком у 

Нишу –  III I IV фаза. 

Радови треће фазе 

обухватају израду и 

постављање тобогана и 

машинске и електро 

инсталације за тобогане. 

Биће постављена три 

тобогана, део који се зове 

„брза река“ и „печурка“  

Вредност радова  треће фазе је 38.392.788,00 динара. Рок за завршетак радова је 135 

дана. 
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Радови  IV фазе 

обухватају радове на 

постављању ограде око 

рекреационог базена, 

металне капије и осталих 

завршних радова на 

рекреационом базену са 

аква парком у Чаиру. 

Вредност ових радова је 

5.968.080,00 динара. 

Извођач радова за другу, 

трећу и четврту фазу је „ZTR GAS-OIL“ из Соко Бање. 

 Радови обухватају земљане радове на уређењу терена, како би рекреациони базен био 

у нивоу са постојећим отвореним олимпијским базеном, радове на инсталацијама, 

изолацији и облагању шкољке базена, уградњи потребне базенске опреме и изради 

конструкција за тобогане. 

У току протекле 

грађевинске сезоне  

завршени  су радови друге 

фазе на изради кошуљице 

базена, изградњи 

водоводних и 

канализационих 

инсталација, изградњи 

пумпи, керамичарских 

радова на облагању базена, 

као и постављању „бехатон„ 

плоча око базена. Вредност 

ових радова је 71.079.985,20 динара. 

Изградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015 и 

2016.годину. 

На основу претходног уговора за изградњу рекреационог базена, урађени су груби 

бетонски радови  тзв.“ бетонска шкољка“ на локацији спортског центра  „Чаир“. 

Радове је извело нишко предузеће „Стан Инвест“. 

Вредност радова је 26.552.481,59 динара. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Уговор о доградњи Установе Мара 

 ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ГП „Тончев градња“ ДОО Сурдулица 

закључили су уговор о извођењу 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 чворвима, комплетно опремљене. 

Уговорена вредност радова је 15.581.262,00 динара. Доградња је планирана Програмом 

уређивања грађевинског земљишта за 2016.годину. 

Рок за завршетак радова је 150 дана. 

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

 

Клизиште  у  Улици партизанских курира и  Васе Смајовића 

У току су радови на санацији активног 

клизишта  које се налази између улица 

Партизанских курира и Васе Смајовића, 

ГО Палилула. Радови се одвијају ручно. 

Избетониран је  главни потпорни зид на 

клизној равни са израдом попречних 

везача. Зид се гради из кампада 6 пута по 

50 метара, дебљине од 25 до 60 цм. Две 

трећине свих радова на клизишту су 

завршене. 

Извођач радова на санацији клизишта је 

предузеће „СИН инжењеринг“ из 

Београда“. 

Вредност санације је око 15 милиона 

динара. 

Радови се изводе по Одлуци градског 

Штаба за ванредне ситуације из Програма 

уређивања грађевинског земљишта за 

2015.годину. 

Пројекат за санацију клизишта урадило је предузеће „Капа Пројект“. 

Рок за завршетак радова је 70 дана. 
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Клизиште је настало маја 2014.године у неповољном кишном периоду, а локална 

оштећења терена су настављена у сличном кишном периоду у пролеће 2015.године.  

Клизиште је формирано у дужини од 30 метара, а ширине 30 метара на стрмом терену 

између иднивидуалних стамбених објеката. 

Геолошко геотехничка теренска истраживања урадила је фирма „Геоинжењеринг“ 

д.о.о. из Ниша, а лабораторијска испитивања и потребне прорачуне, урадила је фирма 

„ГеоСол“ д.о.о из Ниша. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 

 

Одржавање 

Санирање ударних рупа 

У другој половини априла и 

мају месецу  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 (ватрогасни дом), 

Булевар Немањића (зона1), Драгише Цветковића, Великотрнавска, Војислава Илића, 

Димитрија Туцовића, Вождова, Петра Вучинића, Васе Чарапића, Трг Павла Стојковића, 

Душанова, Охридска, Дравска, Танасија Михајловића, Светислава Тргојевића, 

Светолика Ранковића, Вардарска, Јована Дучића, Малојастребачка,Танасија 

Михајловића Шпанца.... 

Радови су у току... 

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

следећим путевима и улицама и селима: Малча, Матејевац, Топоница, Чамурлија, 

Бербатово, Поповац, 9.мај (Ново Село), Јасеновик, Каменица-Церје, Паљина, Суповац, 

Матејевац, Ново Село према Чокоту,Чокот... 
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Техничка документација 

 

Припрема за изградњу 

 У протеклом периоду,Дирекција за изградњу града Ниша и ЈП Завод за урбанизам 

закључили су  уговоре о: 

-Изради катастарско-топографског плана за 

потребе изградње Чаирског колектора и 

друге фазе водоводне мреже за Клинички 

центар (од улива у Улицу сестре Баковић до 

ограде Војне болнице у оквиру 

саобраћајнице северно од железничке 

пруге. 

Вредност плана је 58.558,40 динара. 

-Изради катастарско-топографског плана за 

потребе израде елабората привременог 

заузећа земљишта друге трасе изградње 

примарног цевовода II висинске зоне од 

резервоара II висинске зоне на Винику до 

Насеља Подвиник у циљу успостављања 

службености пролаза. 

Вредност плана је 90.720,00 динара. 

-Израда пројектне документације за радове 

на периодичном одржавању јавног пута по чл.59. Закона о јавним путевима за 

Топличину у КО Бубањ, ГО Медијана. Улица је дужине 200, а ширине 6 метара и 

тротоари. 

Вредност пројектне документације је 199.301,30 динара. 

- Израда пројектне документације идејно решење, пројекта за грађевинску дозволу, 

извод из пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за извођење радова везе Улице 

старца Вујадина и Улице синдикални станови у Нишу. 

Вредност пројектне документације је 42.529,46 динара. 

- Израда пројектне документације идејно решење, пројекта за грађевинску дозволу, 
извод из пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за извођење радова Улице 
Николаја Моргуњенка, ГО Пантелеј. 

 Вредност пројектне документације је 75.296,76 динара. 
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- Израда пројектне документације идејно решење, пројекта за грађевинску дозволу, 

извод из пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за извођење радова Улице Лазара 

Трифуновића, ГО Пантелеј. 

 Вредност пројектне документације је 179.458,33 динара. 

- Израда пројектне документације идејно решење, пројекта за грађевинску дозволу, 

извод из пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за извођење радова изградње 

наставка општнског пута од села Церје до Церјанске пећине са паркингом у оквиру 

визиторског центра у ГО Пантелеј. 

Вредност пројектне документације је 288.752,70 динара. 

- Израда пројектне документације за радове на периодичном одржавању јавног пута по 

чл.59. Закона о јавним путевима за потпорни зид у Улици партизанских курира бр.2  

Вредност пројектне документације је 37.536,00 динара. 

-ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ЈКП „Градска Топлана“ уговорили су израду 

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

за извођење са главном свеском за изградњу магистралног топловода у Улици војводе 

Танкосића од  Улице 7,јули до Улице Ћирила и Методија у Нишу. 

Вредност пројектне документације је 43.200,00 динара. 

Стручни надзор 

Летња позорница на Тврђави-поправке 

У току су радови на 

текућим поправкама и 

одржавању крова објекта 

на Летњој позорници у 

Тврђави. Радови обухватају 

демонтажу и монтажу 

громобранске инсталације 

са уређајем за рано 

стартовање, замену 

кровног покривача са 

окапницом. 

Вредност радова је 

1.424.220,00 динара. 

Радове инвестира Служба за одржавање и информатичко комуникационе технологије 

Града Ниша. 

Извођач радова је „Steel mont“ радња Ниш. 

Стручни надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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МТШ „15.мај“- замена крова 

Уговорени су радови на замени кровног покривача МТШ“15.мај“. Кров школе је 

оштећен услед временске непогоде која се десила у мају. 

Кров ће бити замењен и доведен у стање какво је било пре временске непогоде. 

Вредност радова је 2.942.400,00 динара. 

Радови се финансирају кроз Програм ЈП Дирекције за изградњу града Ниша. 

Извођач радова је ОЗЗ „Балкан“ црна Трава. 

Надзор, 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, јуни  2016.године. 

 

 


