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         Јануар и фебруар 2016.године карактерише наставак изградње започетих 

објеката у 2015.години и почетак изградње по Програму уређивања грађевинског 

земљишта и Програму одржавања комуналне инфраструктуре за 2016.годину. 

Извршена је примопредаја изграђених објекта у 2015.години.  

Завршен је Конкурс за израду идејног уметничког скулпторског, архитектонско-

урбанистичког решења   „Споменика ослободиоцима Града Ниша у Другом светском 

рату“ у парку на Синђелићевом тргу. 

Настављени су радови на изградњи другог дела Хумске улице, Моста на Кутинској 

реци, радови на санацији клизишта у Улици партизанских курира-Васе Смајовића и 

Габровцу, изградњи канализационе мреже у Улици Марка Јовановића, изградњи пута 

од Насеља Никола Тесла до Горње Врежине, саобраћајница на Новом гробљу... 

Повољни временски услови у поменутом периоду омогућили су почетак радова на 

изградњи канализационе и водоводне мреже у Хварској улици, поплочавању Трга 

патријарха Павла, Трга Републике, почетак радова на изградњи потпорног зида у 

Улици Танасија Михајловића - Петра Коњовића, радове на постављању аутобуских 

надстрешница на Булевару др Зорана Ђинђића и Булевару св.цара Константина. 

Изграђена је техничка саобраћајница за ОШ „Бранко Миљковић“. Завршено је 

постављање ограде на  археолошком налазишту Медијана. 

Уговорена је изградња Фекалног колектора од пута за Доње Међурово до Насеља 

Виногради, Хумског колектора  II i III деоница. 

Добијена је сагласност на Програм управљања Церјанском пећином за 2016.годину. 

         Укратко о поменутим информацијама... 
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р 

и 136 објеката граду 

Извршена је примопредаја 

изграђених комуналних 

објеката у 2015.години, 

стечана средствима града 

Ниша. 

Објекти су имовина стечена 

средствима града Ниша, а 

попис материјалних и 

нематеријалних средстава 

обавила је стручна комисија 

именована од стране 

Градоначелника Града Ниша. 

Комисија је утврдила да се у употреби налази укупно 136 објекта укупне вредности 

487.495.953,88 динара завршених до 31.12.2015.године. 

Попис обухвата 15 објекта коловоза, 5 објеката водовода, 2 канализационог система, 2 

објекта јавног осветљења, 1 спортски објекат, 20 осталих објаката( опремање 

локација, цркве, обданишта, школе, мостови, партерно уређење, топловод….), 37 

земљишта у припреми, 20 урбанистичких планова и 22 објекта одржавања (коловоза , 

тротоара, светла, мермерних плоча, рампи за инвалиде, пумпних станица,, водовода, 

дивљих депонија, школских дворишта, надстрешница…) 

Град Ниш је финансирао изградњу поменутих објеката.JP Дирекција за изградњу града 

Ниша је изградњу реализовала, а записничком примопредајом, објекти постају 

власништво града. 
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 Проглашени најбољи радови на Конкурсу 

Завршен је конкурс за израду идејног уметничког скулпторског, архитектонско-

урбанистичког решења“ Споменика ослободиоцима Града Ниша у Другом светском 

рату“ у парку на Синђелићевом тргу. 

Од 12 приспелих радова на Конкурс, који је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 

расписало у октобру 2015.године, жири у саставу:Љубивоје Славковић, заменик 

градоначелника, Душан Русалић, вајар, Јован Мандић, дипл.инж. арх, Владан Ашанин, 

вајар, Видосав Петровић, књижевник, изабраo je три најбоља рада. 

Прва награда припала је раду под шифром „ 11944“, 

аутор- дипл.акад.вајара Бојан Константиновић са 

коаутором дипл.инж.арх. Милене Костић, 

 

 

 

 

 

 

 

Друга награда, припала је раду под шифом „23714“, аутор-дипл.вајар Радош 

Раденковић и дипл.инж.арх. Марија Лукић, 
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Трећа награда, раду под конкурсном шифром „08188“ аутора Саре Николић. 

 

 

 

Аутору првонаграђеног рада припада награда у износу 600 хиљада динара, друго 

награђеном 400, а треће награђеном 200 хиљада динара. 

На основу  прво награђеног решење ,Споменик ослободиоцима Града Ниша, биће 

изграђен у Парку на Синђелићевом тргу. 

Изградња споменика планирана је Програма уређивања грађевинског земљишта за 

2016.годину. 
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Трг Републике 

Започели су припремни радови  на 

поплочавању Трга Републике и 

тротоара испред зграде Скупштине  

града Ниша у Улици Николе 

Пашића. 

Простор ће 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.годину. 

Трг Патријарха Павла 

 У току су радови на извођењу 

радова на уређењу Трга 

Патријарха Павла у Нишу. 

У склопу радова биће скинута 

комплетна постојећа 

конструкција и постављене 

бетонске плоче типа „Ројал“ 

четвртасте на површини од око 

3000 метара квадратних. 

Бетонске плоче ће бити 

постављене у белој, бордо и 

црној боји, како би се што природније уклопиле у постојећи амбијент. 

Бетонске жардињере и даље остају са постојећим зеленилом. 
Вредност радова на уређењу Трга Патријарха Павла је око 7,5 милиона динара. 

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

Изувођач радова је предузеће „Архибет“ ДОО из Ниша. Рок за завршетак радова је 60 

радних дана. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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   Саобраћајнице на Новом гробљу 

У току је изградња 

саобраћајница на Новом 

гробљу у Нишу. 

Саобраћајнице су дужине 

160, а ширине 5,5 метара. 

Вредност изградње 

саобраћајница је око 3 

милиона динара. 

Радови су започели крајем 

протекле године на основу 

Програма уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину. 

Извођач радова је „Ангрус“ ДОО. 

Надзор, ЈП дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Улица Танасија Михајловића и Петра Коњовића 

У  току је изградња  потпорног зида веза Улице 

Танасија Михајловића и Петра Коњовића, ГО 

Палилула. 

Зид је дужине 63 метра, а висине 1,5 метара.  

Вредност изградње је 1,5 милиона динара. 

Извођач радова је „ПЗП ТРЕЈС“. 

Радови су планирани Програмом уређивања 

грађевинског земљишта за 2016.годину. 

У току је јавна набавка за изградњу улице (коловоз и 

тротоар) веза Танасија Михајловића и Петра 

Коњовића. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Прилазне саобраћајнице у ОШ  „Бранко Миљковић“ 

Завршена је изградња 

техничке саобраћајнице за 

ОШ „Бранко Миљковић“. 

Саобраћајница је дужине 75 

метара, а ширине 3 метра. 

Саобраћајница је поплочана 

бетонским плочама и 

постављени су ивичњаци. 

Вредност радова је 600 

хиљада динара. 

Радови су планирани 

Програмом одржавања 

комунелне инфраструктуре 

јавног земљишта градског и 

сеоског подручја са финснисјким планом за 2015.годину кроз одржавање школских 

дворишта. 

Извођач радова је „Кика градња“ из Ниша. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Хумска улица  

У току су радови на 

периодичном одржавању у 

Хумској улици ГО Црвени 

Крст, од Улице 12.фебруар до 

Прибојске улице. 

Радови обухватају замену 

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. 

Укупна вредност периодичног одржавања Хумске улице је 40 милиона динара. 
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До сада је завршена  реконструкција коловоза од Булевара 12.фебруар до пруге 

дужине 360 метара и већи део тротоара. У другом делу Хумске улице у току су земљани 

радови на коловозу, као и радови на изградњи потпорних зидова са леве и десне 

стране.  

Потпорни зид са десне стране је дужине 260 метара, са леве 140, висине од 1 до 3 

метра.Са десне стране је изграђен потпорни зид дужине 130 метара. 

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. 

Пут Насеље Никола Тесла-Гоња Врежина 

У току су радови на изградњи пута од 

Насеља Никола Тесла до Горње Врежине. 

Пут је дужине 1200 метара, а ширине 7 

метара. 

До сада је на путу урађен насип од шљунка и 

у току је насипање каменог агрегата за 

израду тампонског слоја.Урађен је први слој 

асфалта на деоници дужине 400 метара. 

Вредност изградње је 21 милион динара. 

Радови се финансирају из средстава 

периодичног одржавања. 

Недостатак овог пута правио је проблем 

мештанима поменутих насеља за одлазак до 

својих имања. Изградњом пута, проблем ће 

бити решен. 

Извођач радова је „АБМ Путоградња“ 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

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

 Канализација у Улици Марка Јовановића  

Настављени су, прошле године 

започети радови на изградња 

канализационе мреже у Улици 

Марка Јовановића (наставак). 

Канализациона мрежа је 

дужине око 400 метара, а биће 

постављене цеви пречника 300 

милиметара.До сада је 

изграђено око 150 метара. 

Вредност уговорених радова је 

око 4 милиона динара. Радови 

на изградњи канализационе 

мреже планирани су 

Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину. 

Извођач радова је ЈКП „Наисус“ 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Хварска улица 

У току су радови на изградњи канализационе 

мреже у Хварској улици, ГО Црвени Крст. 

До сада је изграђено око 130 метара, од 

укупно 205 метара канализационе мреже, 

пречника 300 милиметара. 

 Започели су и радови на изградњи водоводне 

мреже.Дужина водоводне мреже је 237 

метара, а биће постављене цеви ДН 160. 

Вредност радова на изградњи канализационе и 

водоводне мреже са прикључцима је 

4.242.918,92 динара, а рок за завршетак 45 

дана. 

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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Закључен уговор о изградњи Фекалног колектора 

Протекле недеље закључен је уговор о изградњи фекалног колектора од пута за Доње 

Међурово до насеља  Виногради. 

Деоница је дужине 691 метар, а биће постављене цеви ПЕХД пречника 400 мм. 

Вредност уговорених радова је 6.690.471,60 динара, а рок за завршетак 60 дана. 

Извођач радова је „МДС Инжењеринг“. 

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

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

 

 

 Уговорена Друга и Трећа деоница Хумског колектора 

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и „ЦД ХИС“ ДОО уговорили су изградњу Хумског 

колектора II и III 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. 

Трећа деоница Хумског колектора  је дужине 508 метара, а биће постављене цеви 

ПЕХД пречника 400 мм. 

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. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Церјанска пећина 

Добијена сагласност на Програма за 2016.годину 

Од Министарста пољопривреде и заштите 

животне средине добијена је сагласност на 

Програм управљања Спомеником природе 

Церјанска пећина за 2016.годину.  

 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. 

 

 

Лалиначка слатина 

Започела је реализација 

привременог Програма 

Управљања Спомеником 

природе Лалиначка слатина.“  

Геодетски сервис“ДОО 

обележио је граничну линију 

Споменика природе Лалиначка 

слатина. 
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Остали објекти 

 

Изградња моста на Кутинској реци 

 

У току су радови на изградњи Моста на 

Кутинској реци у насељу Никола Тесла. 

Изградња моста планирана је Програмом 

уређивања грађевинског земљишта за 

2015.годину. 

Биће изграђен армирано бетонски мост који ће 

повезивати насеље Никола Тесла са приступним 

путем који иде према Горњој Врежини и излази 

на ауто пут Ниш Софија. 

Мост ће бити дужине 24 метра, ширине 9 

метара од чега ће бити коловоз ширине 6 

метара, а тротоари по 1,5 метара.  

До сада су урађени стубови моста, намештена 

лежишта и чека се монтажа подужних носача у 

токуе ове недеље. 

 У току лета очишћена је Кутинска река. 

Вредност изградње моста је 32.339.004,97 динара, а рок за изградњу 100 дана. 

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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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.  

Избетонирана је  половина 

основног потпорног зида 

на клизној равни са 

израдом попречних везача. 

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. 

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. 
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Клизиште у Габровцу  

У току су радови на санацији клизишта у 

насељу Габровац, између индивидуалних 

стамбених објеката бр 7-13 у асфалтираној 

Улици победе и Габровачке реке. 

До сада су изведени радови на изградњи 

тзв.(„габионског зида“ - дренажно потпорног 

зида) дужине 40, а висине 3 метра испод 

зграда. Преостало је да се изгради још 40  

метара зида и дренажни канал од ПВЦ цеви 

пречника 300 милиметара дуж габионског 

зида и каналете нс крају зида. Зидови су 

изграђени од ломљеног камена у кампадама 

дужине од 3-4 метра.  

Пре почетка извођења радова, урађен је 

динамички план и редослед израде појединих 

фаза радова.  

Извођач радова на санацији клизишта је 

предузеће „TECTUM“ D.O.O из Београда. 

Вредност санације је 10.915.261,20 динара.  

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

Рок за завршетак радова је 75 дана. 

Клизиште је настало маја 2014.године у неповољном кишном периоду, када је срушена 

дворишна кућа на адреси бр. 11, а чело клизишта се на 2-3 метра приближило кућама 

под бројевима 7-13 са изгледима да и њихова стабилност може бити витално угрожена, 

а локална оштећења терена су настављена у сличном кишном периоду у пролеће 

2015.године.  

Клизиште је формирано у дужини од 80 метара, а ширине 40 метара на стрмој падини.  

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. 
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Ограда на археолошком налазишту Медијана 

Завршени су радови на постављању 

монтажно демонтажне ограде на 

централном делу Археолошког 

налазишта Медијана у Нишу. 

Ограда је постављена  ради 

усмеравања кретања посетилаца . 

Дужина ограде је 1100 метара, а 

висина стубова 1,80 м, а панела 1,50 

метара. Елементи ограде су 

поцинковани и додатно 

пластифицирани у зеленој боји. 

Вредност радова на изради и 

постављању ограде је 3.267.000,00 динара. 

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

Извођач радова је предузеће “ ГРО СТАТИК“- ДОО из Новог Сада. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Започело постављање аутобуских надстрешница 

На Булевару др Зорана Ђинђића започело је постављање аутобуских надстрешница. 
Укупно 14 aутобуских 
надстрешницa, биће 
постављено са обе 
стране Булевара др 
Зорана Ђинђића код 
Клиничког цента , 
Војне болнице, на 
Булевару цара 
Константина и 
Булевару Немањића. 

Постављене су надстрешнице код Клиничког цента са леве и десне стране, код зграде 
АТД и Војне болнице. Извршено је бетонирање за постављање надстрешница на још 4 
места. 

Вредност уговорених радова је 5.461.000 динара. 
Радови су уговорени на основу Програма уређивања грађевинског земљишта за 
2015.годину. 
Извођач радова је нишко предузеће „Ангрус“ доо. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

http://www.dign.rs/zapocelo-postavljanje-autobuskih-nadstresnica/
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Санација Моста у Медошевцу 

У току је санација пешачке 

стазе и ограде моста преко 

реке Нишаве у Медошевцу. 

Санацију пешачке стазе 

извело је предузеће „МД 

Градња“, а поправку 

металне ограде изводи ЈП 

„Паркинг сервис“. 

Вредност радова на 

санирању пешечке стазе и 

ограде је...... 

Радови се финансирају из средстава предвиђених Програмом одржавања комуналне 

инфраструктуре за 2016.годину. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Стручни надзор 

ОШ „Бубањски хероји“ 

Завршено је постављање 

ограде у оквиру школског 

дворишта у ОШ „Бубањски 

хероји“. Ограда је 

постављена због тога што 

у дворишту постоји канал 

за сакупљање воде, који 

представља опасност по 

безбедност ученика. 

 Ограда је дужине 148 

метара од којих је 120 

метара висине 1,5 метра од варених, профила, поцинкованих и два пута офарбаних. На 

делу трибине  постављена је ограда дужине 28 метара, а висине 2 метра од плетене 

жице. 

Ограда ће штитити пролаз ученика  до канала.  

Вредност радова је 500.000,00 динара. 

Извођач радова је Грађевинска радња „Дозер“ из Ниша. 

Услужни надзор води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ 

На згради  Медицинске школе „Др Миленко 

Хаџић“ завршена је реконструкција и санација. 

 У склопу радова изведени су водоинсталатерски 

и санитарни радови, радови на постављању 

плочица, уградњи столарије, посебни 

грађевинско занатски и молерско фарбарски 

радови.  

Вредност радова је 2.093.760,00 динара. 

Извођач радова је ОЗЗ „Балкан Црна Трава“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

 

Семафори у зони ОШ „Вожд Карађорђе“ 

У току су радови на постављању опреме за унапређење безбедности у саобраћају у 

зони ОШ „Вожд Карађорђе“. 

Биће постављена два конзолна стуба и 8 стандардних стубова, по осам пешачких 

лантерни и осам лантерни за возаче. 

Вредност радова је око 4 милиона динара. 

Постављање опреме за унапређење безбедности у саобраћају, финансира Савет за 

безбедност саобраћаја Града Ниша. Јавну набавку је у име Града спровела Управа за 

комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 

Извођач радова је  предузеће „Селма“ ДОО Суботица. 

Надзор води, 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,фебруар  2016.године. 


