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БИЛТЕН 
Септембар и октобар 2015. 
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Септембар и прву половину октобра карактерише интензивна изградња 

инфраструктуре на градском и сеоском подручју. 

Приводе се крају радови на реконструкцији улица: Драгише Цветковића, 

Епископској, Косте Стаменковића и Светозара Марковића. 

У завршној фази је и реконструкција изградња друге траке Сомборског 

булевара, Улице 1300 каплара у Паси Пољани. Прва деоница Хумског колектора 

је у завршној фази , као и канализациона мрежа у Учитељ Милиној улици. 

 У току су радови на изградњи тротоара у Улици ваздухопловаца, платоа 

на комплексу Аеродрома „Константин велики“, Бјеласичке улице, водоводне и 

канализационе мреже у Новопројектованој други прилаз  и водоводне мреже и 

прикључака код Мотела „Наис“. 

Радови на реконструкцији базена „Чаир“ су у завршној фази, а ових дана 

започињу радови на наставку изградње рекреационог базена са аква парком у 

комплексу Спортско рекреативног центра „Чаир“. 

Радови на одржавању комуналне инфраструктуре заузимају значајан део 

у раду Дирекције за изградњу града Ниша.  Започела је санација дрвеног моста 

у Сићеву. У току су радови на санирању ударних рупа и пресвлачењу коловоза 

у Крфској и Суботичкој улици. Саниране су ударне рупе на коловозу и тротоару 

на већини градских саобраћајница и на путевима на сеоском подручју. Урађени 

су потпорни зидови у Јелашници, селу Студена, Куршумлијској и Солунској 

улици. 

Настављена су истраживања у Церјанској пећини, као и  стручни надзор 

над објектима школа, и других објеката.  

Укратко о поменутим информацијама... 
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Коловози и тротоари 

Завршни радови на изградњи Сомборског булевара II трака 

 У току су завршни 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, бициклистичка стаза и 

зелена површина. 

Уговорена вредност радова је 

14.276.436,00 динара. 

Изградњу друге траке Сомборског булевара од Борске до Илинденске,  финансира Град 

Ниш, кроз Програм уређивања грађевинског земљишта за 2015.годину. Рок за 

завршетак радова је половина октобра 2015.године. 

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. 

Деоница улице од Рентгенове до Улице Бошка Бухе је комплетно завршена (коловоз и 

тротоар).  
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 На деоници  улице од Улице Бошка Бухе до Сремске скинута је коловозна 

конструкција. Завршено је спуштање кућних прикључака испод колектора. Урађено је 

70 процената ивичњака. 

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 30.10.2015.године. 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). 

До сада је завршена изградња водоводне 

мреже и бактериолошко  и хемијско 

испитивање исправности воде. Затрпана је 

водоводна мрежа. У току су радови на 

уклањању топловодног канала. Извршен је 

ископ коловозне конструкције целом 

дужином улице. 

Рок за завршетак радова је 30.10.2015.године. Извођач радова је „PZP TRACE“. 

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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Улица Светозара Марковића 

У склопу реконструкције Улице Светозара 

Марковића урађена је нова водоводна 

мреже од Улице Наде Томић до Улице 

генерала Транијеа.Завршени су радови на 

изради нових чворишта, преповезивању 

водоводне мреже и изради прикључака за 

потрошаче на нову водоводну мрежу. 

У току је испитивање нове водоводне 

мреже на бактериолошку и хемијску 

исправност воде. Водоводна мрежа је 

дужине 190 метара, а постављене су цеви  

ДН-160 милиметара. 

Након ових радова, предстоји асфалтирање 

улице дужине  190 , а ширине 7 метара.      

Тако ће ова улица у центру града добити 

нови изглед. 

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 

 

Епископска улица 

У току су радови на реконструкцији Епископске улице од Палилулске рампе до 

Рајићеве улице. Улица је дужине 290, а ширине 8 метара. У склопу реконструкције 

завршена је замена топловодне мреже, извршено преспајање водоводне мреже у 

Улици хајдук Вељковој и замена водоводне мреже на раскрсници са Рајићевом. 

У току је постављање ивичњака. 

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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Хумска улица 

У току 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. 

До сада су завршени  земљани радови од Булевара 12.фебруар до пруге, навежен 
тампон, урађени ивичњаци, постављени сливници и асфалтирано ¾ деонице. Телеком 
је завршио постављање инсталација. Извршена реконструкција пружног прелаза. 

У току су радови на деоници раскрснице са Булеваром 12.фебруар и тротоарима. Ова 
деоница биће завршена половином октобра. 

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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  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. 

Коловоз је асфалтиран и у току су радови на 

изградњи тротоара. 

Пре реконструкције коловоза изграђена је 

канализациона мрежа у овој улици. 

Вредност радова је 23 милиона динара. 

Реконструкција је планирана Програмом 

одржавања комуналне инфраструктуре-

периодично одржавање. 

Извођач радова је „АБМ Путоградња“ из 

Мрамора. 

Надзор, 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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Плато код аеродрома 

         У току су радови на 

бетонирању, асфалтирању 

платоа на комплексу 

Аеродрома „Константин 

велики“ у Нишу. 

За потребе аеродрома и 

царине биће асфалтиран плато 

димензија 60 пута 60 метара, 

укупне површине 3600 метара 

квадратних. 

 Уговорена вредност радова је 8.946.036,00 динара. Рок за завршетак је 45 дана. 

Радове  финансира Град Ниш, кроз Програм уређивања грађевинског земљишта за 
2015.годину. Извођач радова је „АБМ Путоградња“ ДОО Мрамор. 

 Надзор над радовима води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Бјеласичка улица 

У току су радови на изградњи коловоза у 

Бјеласичкој улици, ГО Црвени крст. Улица је 

дужине 260, а ширине 5,5 метара. 

До сада је насут шљунак на коловоз и у току 

је постављање ивичњака. 

Вредност радова на изградњи улице је 4,6 

милиона динара. 

Радови су планирани Програмом уређивања 

грађевинског земљишта за 2015.годину. 

Извођач радова је предузеће „АНГРУС“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града 

Ниша. 
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Канализациона и водоводна мрежа 

 Канализација у Учитељ Милиној улици    

У току је изградња 

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.  

Хумски колектор 

У току су радови на изградњи Хумског колектора  
I деоница. 
Колектор је дужине 79 метара, а цеви су пречника 
700 милиметара.Радови обухватају подбушивање 
испод железничке пруге и спајање са већ 
изграђеним делом колектора испод и изнад 
железничке пруге. 
Подбушивање испод пруге је завршено. У току су 
радови на продужењу колектора, постављању шахти 
и повезивању са  постојећим инсталацијама. 
Уговорена вредност радова је 8.684.029,80 динара, а 
рок за завршетак је половина октобра.  
Извођач радова је предузеће „Телекомуникације“ 
ДОО Блаце. 
Радови су планирани Програмом уређивања 

грађевинског земљишта за 2015.годину. Надзор над 

изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града 

Ниша.  
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Новопројектована други прилаз 

  У току су радови на 

изградњи водоводне и 

канализационе мреже у 

Новопројектованој  улици 

II прилаз Студеничкој 

улици из правца 

Горњоматејевачке улице, 

ГО Пантелеј. 

Водоводна мрежа је 

дужине 130 метара, а биће 

постављене цеви ДН-160, а 

канализациона мрежа 

дужине 135 метара са цевима пречника 300 милиметара. 

Уговорена вредност радова је 2.252.298,53 динара. 

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

Извођач радова је ЈКП „Наисус“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Водоводна мрежа и прикључак код Мотела „Наис“ 

Започели су радови  на изградњи водоводне мреже за прикључење бензинске пумпе 

код Мотела „Наис“. 

Водоводна мрежа је дужине 230 метара од чега ће за 160 метара бити постављене 

цеви ДН 225, а за 70 метара цеви ДН 160. 

Вредност радова је 2.328.983,93 динара. Рок за завршетак 45 дана. 

Извођач радова је ЈКП „Наисус“. 

Изградња водоводне мреже је планирана Програмом уређивања грађевинског 

земљишта за 2015.годину. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Церјанска пећина 

Активности око Церјанке 

 

Врло важни радови 

који су пренете обавезе за ову 

годину из Уговора о 

прекограничној сарадњи 

општине Пантелеј и бугарске 

општине Лом су успешно 

окончани.  

Асфалтирана је 

деоница пута од око 300 м 

Церје-Церјанска пећина у 

делу кроз само село Церје. 

Остало још око 320 м да се асфалтира. За поменуту деоницу у току је поступак 

израде пројектно техничке документације. 

 

-Рађене су припреме за 

извођење презентације 

спелеоморфолошких снимања и 

мерења ласерском 3D 

технологијом. Презентација је 

била заступљена на штанду 

Завода у склопу Ноћи 

истраживача. 

-Сакупљен је отпад испред 
пећине и довежен на депонију. 

 
-Екипа ЈКП “Горица” радила је на 
поправци решетке на улазној 
капији Церјанске пећине. 
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Остали објекти 

Реконструкција базена „Чаир“  

 У току су радови 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 

преко Програма уређивања грађевинског 

земљишта за 2015.годину.  

Извођач радова је „Alfaco inženjering“ из 

Чачка. 

Тренутно су у току радови на изради 

вентилације. Постављене су две нове велике 

клима коморе. Њиховим постављањем у ваздуху ће бити знатно мање хлора и мање 

влаге. 

Завршена је реконструкција топловодног система тако што је измењена цевна мрежа, 

извршена репарација старих и постављена нова грејна тела 

Рок за завршетак  свих радова је 30.10.2015.године. 

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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Уговор за рекреациони базен 

Дирекција за изградњу града 

Ниша и ЗТР “ГАС –ОИЛ“ из 

Соко Бање закључили су 

уовор о извођењу радова на 

изградњи рекреационог 

базена са аква парком у 

Нишу – наставак. 

 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. 

Када буде завршен рекреациони базен на Чаиру, имаће три тобогана, део који се зове 

„брза река“ и „печурка.“ 

Вредност уговорених радова је 71.079.985,20 динара, а рок за завршетак је 90 дана. 

Извођач је еведен у посао. 

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

Санација дрвеног моста у Сићеву 

Започели су радови на санацији дрвеног 

моста преко  реке Нишаве у селу Сићево, 

Улица Владимира Милетића. 

                 Прописаном саобраћајном 

сигнализацијом биће обезбеђено градилиште 

потпуним затварањем моста  на основу 

саобраћајног пројекта привремене 

саобраћајне сигнализације за радове на 

редовном одржавању путева и улица на 

територији града Ниша за 2015.годину. 

Санација моста планирана је Програмом 

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. 

Радови ће трајати десет дана. 

Извођач радова је предузеће „Кика градња“ д.о.о. из Ниша. 

Надзор, ЈП дирекција за изградњу града Ниша. 

Крфска  и Суботичка улица 

У току су радови на 

пресвлачењу дела Крфске 

улице у ГО Пантелеј. 

Улица је дужине 250, а 

ширине 5,5 метара. 

Радови се изводе на 

основу Програма 

одржавања комуналне 

инфраструктуре за 

2015.годину- редовно 

одржавање. 

Извођач радова је „МД ГИТ“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Суботичка улица у ГО 

Пантелеј пресвучена је 

асфалтом. Улица је дужине 

160, а ширине 5,5 метара. 

Радове је извело предузеће 

„МД ГИТ“. 

Радови су изведени на 

основу Програма одржавања 

комуналне инфраструктуре 

за 2015. годину - редовно 

одржавање. 

 

Крпљење ударних рупа 

У протеклом периоду настављени су радови 
на санирању ударних рупа.  
У ГО Црвени крст саниране су ударне рупе у 
Јадранској улици, Булевару Николе Тесле, 
Александра Медведева, улице у насељу Ратко 
Јовић, Београд мали и Тврђави. 
У ГО Пантелеј ударне рупе саниране су у 
следећим улицама:  Винковачка, Призренска, 
Битољска, Борска, Горњоматејевачка, 
Карловачка, Вршачка, Панчевачка, 
Пантелејска, Растка Немањића. 
Извођач, „МД ГИТ“. 
 
Предузеће „Trace PZP NIŠ“ AD, ударне рупе на 
коловозу санирало је у оквиру редовног 
одржавања на путу од Новог Села преко 
Лалинца до Лалинских појата и на правцу од 
Мрамора до Лалинских појата. 
 
 У току су радови на санирању ударних рупа 
на правцу према Горњем и Доњем Међурову, 
као и на путу за Белотинац. 
 
У ГО Мадијана у току је санирање ударних рупа у Улици Другог устанка, прилаз 
Улици Драгише Цветковића, Војислава Илића, Љубе Дидића, Зетске. Завршен је 
прилаз Византијском булевару. 
Радове изводи предузеће „Trace PZP NIŠ“ AD. 
 
 
 
 

http://www.dign.rs/zakljuceni-ugovori-zapocelo-krpljenje-udarnih-rupa/
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Потпорни зидови 

У протеклом периоду урађен је потпорни зид у Јелашници, селу Студена ГО Нишка 

Бања. Постојећи потпорни зидови су оштећени у прошлогодишњим поплавама. 

 У Куршумлијској  и Солунској улици у ГО Палилула урађени су потпорни зидови. У 

Солунској је дужине 25,а висине 2 метра. 

Радови су изведени на основу Програма одржавања комуналне инфраструктуре-

редовно одржавање. 

Извођач радова је „PZP TRACE“. 

Стручни надзор 

Обданиште „Невен“ 

 На обданишту „Невен „ у 
Катићевој улици завршена је 
санација крова, хидроизолација 
проходне терасе и санација 
мокрих чворова и кухиње. 

Вредност радова је око 5,5 
милиона динара. 

Извођач радова је „ТИД – 
ингопројект“ Ниш. 

Радове финансира ЈП „Пчелица“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу 

града Ниша. 

ОШ „Коле Рашић“ 

Завршени 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. 

Извођач радова је „Балкан“ Црна 
Трава. 

 Радови се финансирају преко 
Управе за образовење. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 
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ОШ „Вожд Карађорђе“ 

Завршени су радови на санацији  
мокрих чворова у ОШ „Вожд 
Карађорђе“. 

Вредност радова је 684.180,00 
динара. 

Радови се финансирају преко 
Управе за образовење. 

Извођач радова је „Балкан“ Црна 
Трава. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу 
града Ниша. 

ОШ „Цар Константин“ 

У току су радови на препокривању 
крова у ОШ „Цар Константин“. 
Постојећи кров због дотрајалости, 
биће замењен новим црепом. 

Вредност радова је 2.830.800,00 
динара. 

Радови се финансирају преко 
Управе за образовење. 

Извођач радова је „Балкан“ Црна 
Трава.Надзор, ЈП Дирекција за 
изградњу града Ниша. 

 

ГТШ „Неимар“ 

У току су радови на санацији крова и други посебни грађевинско занатски радови на 
згради Грађевинско техничке школе „Неимар“. 

Вредност радова је 569.016,00 динара. 

Радови се финансирају преко Управе за образовење. 

Извођач радова је“Нови дом“ из Дољевца. 

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, октобар 2015.годи 

 

 

 

 

 


