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Март и април каректерише припрема за грађевинску сезону 

2015.године. Пролеће и велике падавине на подручју града Ниша 

донеле су нове проблеме са клизиштима. Припрема пројектне 

документације за санацију клизишта  и санација поверена је од 

стране Градског већа и Заменика команданта за ванредне ситуације 

Дирекцији за изградњу града Ниша. 

 Закључени су уговори за  редовно и ургентно одржавање 

улица у градским општинама Медијана и Палилула и одржавање 

путева на сеоском подручју у све четири општине (Палилула, 

Пантелеј, Црвени Крст и Нишка Бања). 

Радови на санирању ударних рупа су у току. Започели су 

радови на периодичном одржавању Прибојске улице. Деоница 

тротора на Византијском булевару (десног, гледајући из правца 

града) завршена је. Асфалтирана је Улица Змаја од Ноћаја. 

Постављене су надстрешнице на аутобуским стајалиштима. 

Започели су радови на изградњи канализационе мреже у Доњем 

Матејевцу и Мокрањчевој-пети прилаз. У току је санација оградног 

зида Цркве цв. Николе. Значајан посао одвија се на припреми 

техничке документације за изградњу. 

Закључен је уговор са Министарством о суфинансирању 

Програма управљања Споменика природе Церјанска пећина.... 

Укратко о поменутим информацијама. 
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Коловози и тротоари 

 

Прибојска улица 

У току су радови на завршетку 

периодичног одржавања 

Улице Прибојске  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. 

Рок за завршетак радова по уговору је 30 дана. 

Завршетком радова на периодичном одржавању Прибојске улице, биће решен 

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. 

У току прошле године, у Прибојској улици је реконструисана водоводна мрежа дужине 

600 метара са 65 нових прикључака, дислоцирани оптички каблови, урађена 

реконструкција постојеће телефонске мреже и измештени стубови нисконапонске 

мреже. Поред ових радова, урађен је потпорни зид, сви земљани радови, као и 

тампонски слој од шљунковитог материјала.  

Вредност ових радова је око 15 милиона динара.      
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Византијски булевар-тротоар 

У току су радови на изградњи десног тротоара на 

Византијском булевару (гледајући из правца града) на 

деоници од Улице Димитрија Драговића до Улице 

Мајаковског у Дуваништу. 

Завршена је деоница тротоара од Улице Димитрија 

Драговића до зграде Агрохима.  

Укупна дужина тротоара је 260 метара, а ширина 6 

метара. 

Вредност изградње је 2.232.146,76 динара. 

Радови су уговорени на основу Програма уређивања 

грађевинског земљишта за 2015.годину.  

Извођач радова је нишко предузеће „МД ГИТ“. 

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за 

изградњу града Ниша.  

За деоницу од  зграде Агрохима до Улице Мајаковског предстоји расписивање тендера. 

Рујничка  V  прилаз 

Завршен је коловоз у Новопројектованој улици између Рујничке V прилаз и Дунавске, 
ГО Црвени Крст. У улици је изграђена водоводна и канализациона мрежа. 

Деоница улице у којој је изграђен коловоз  дужине 50 метара, а ширине 5,5 метара без 
тротоара.  

Вредност радова на изградњи је 1.250.000,00 динара. 

Извођач радова је „МД ГИТ“. 

Изградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта. 

Улица змаја од Ноћаја 

Завршени су радови на изградњи Улице Змаја од 

Ноћаја - I прилаз од окретнице, ГО Палилула. 

У склопу радова изграђен je коловоз дужине 31,а 

ширине 3,5 метара, степениште дужине 30 метара и 

тротоар промењљиве ширине од 1-1,5 метара. 

Вредност радова је 1.229.384,23 динара. 

Изградња је планирана Програмом уређивања 

грађевинског земљишта за 2014.годину. 

Извођач радова је „МД Градња Инжењеринг и 

Транспорт“ ДОО 

Надзор над изградњом, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Асфалтирање Новопројектоване у Чалијама 

У току су радови на асфалтирању 

Новопројектоване улице иза Матејевачког пута у 

Чалијама, ГО Пантелеј. На основу уговора из 

2010, године у овој улици изграђена је водоводна 

и канализациона мреже. Део улице који се гради 

је дужине 280, а ширине 5,5 метара. 

Вредност радова је 4.800.000,00 динара. 

 Извођач радова је „МД ГИТ“. Изградња је 

планирана Програмом уређивања грађевинског 

земљишта. 

 

 

Канализациона мрежа 

Мокрањчева улица 

Започели су радови на изградњи водоводне и канализационе мреже у Мокрањчевој 

улици - V прилаз у Нишу. 

Вредност уговора је 3.001.784,21 динар. Биће изграђена водоводна и канализациона 

мрежа дужине по 150 метара. 

Радови се изводе на основу Програма уређивања грађевинског земљишта за 

2015.годину. 

Извођач радова је ЈКП „Наисус“ 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 

Новопројектована други прилаз 

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ЈКП „Наисус“ уговорили су радове на изградњи 

водоводне мреже и канализационе за употребљене воде у Улици Новопројектованој 

(други прилаз) Студеничкој улици из правца Горњоматејевачке улице у Нишу. 

Вредност изградње канализационе и водоводне мреже дужине по 130 метара је 

2.252.291,53 динара. 

Радови су уговорени на основу Програма уређивања грађевинског земљишта за 

2015.годину. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Улица Марка Јовановића 

Са ЈКП Наисус уговорена је изградња канализационе мреже у Улици Марка Јовановића 

(наставак). Канализациона мрежа је дужине око 400 метара, а биће постављене цеви 

пречника 300 милиметара. 

Вредност уговорених радова је око 4 милиона динара. Радови на изградњи 

канализационе мреже планирани су Програмом уређивања грађевинског земљишта за 

2015.годину. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Доње Матејевац 

На основу уговора између ЈП 

Дирекција за изградњу града 

Ниша и ЈКП „Наисус“ 

закљученог у току протекле 

године, настављена је 

изградња канализационе 

мреже у селу Доње Матејевац. 

Канализациона мрежа је 

дужине 150 метара, а 

постављају се цеви пречника 

300 милиметара. 

Вредност уговорених радова 

је 1.916.857,92 динара. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

1300 каплара 

Дирекција и ЈКП „Наисус“ закључили су уговор о изградњи канализационе мреже у 

Улици 1300 каплара – прилаз у Паси Пољани. 

Канализациона мрежа је дужине 330 метара, а биће постављене  цеви пречника 300 

милиметара. 

Рок за завршетак изградње канализационе мреже је 45 дана. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Церјанска пећина 

Уговор о суфинансирању 

Република Србија, Министар-

ство пољопривреде и заштите 

животне средине и ЈП 

Дирекција за изградњу града 

Ниша закључили су уговор о 

суфинансирању Програма 

управљања Споменика приро-

де „Церјанска пећина“ за 

2015.годину. 

Министарство се обавезује да 

на име суфинансирања 

програма управљања Споме-

ника природе „Церјанска 

пећина“ за 2015.годину, у делу 

трошкова на извршењу послова чувања, одржавања и презентације заштићеног 

подручја, праћења и унапређења заштићеног подручја, пренесе на име ЈП Дирекција 

за изградњу града Ниша,1.280.000,00 динара за период 1.1 - 31.12.2015.године.  

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. 

Остали објекти 

Санација оградног зида на Цркви св Николе 

У току су радови на санацији оградног зида цркве св. 
Николе према Мокрањчевој улици у Нишу. 

Радови обухватају рушење и демонтажу армирано 
бетонског зида, покривачке и молерске радове. 

Вредност радова је 2.746.009,80 динара.  

Извођач радова је „Грамонт инжењеринг“. 

Технички надзор над радовима води ЈП Дирекција за 
изградњу града Ниша.   
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Саниран Споменик жртвама Нато агресије 

Поводом обележавања годишњице Дана сећања на 

цивилне жртве НАТО агресије на нашу земљу 

1999.године, ових дана саниран је Споменик жртвама 

НАТО агресије у Парку испред зграде Универзитета. 

Око споменика су постављене гранитне плоче, 

споменик је очишћен, офарбане су клупе и 

жардињере. 

Радове је извела Радња за завршне радове у 

грађевинарству „Кика градња“ и ЈКП „Горица“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

 

Надстрешнице на аутобуским стајалиштима 

У протеклом периоду, на аутобуским стајалиштима на 

градском и приградском подручју  на територији града 

Ниша, укупно је постављено 26 аутобуских надстрешница. 

На градском подручју постављено је 13 надстрешница и то у 

следећим улицама: Александра Медведева, Душана 

Поповића, Прибојској,  Булевару Медијана и Сомборској. 

На приградском подручју, надстрешнице су постављене на 

следећим локацијама: Поповац, Суви До , Матејевац, Горња 

Врежина, Доњи Комрен и Габровац. 

Радови су планирани Програмом одржавања комуналне 

инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског 

подручја са финансијским планом за 2014.годину. 

Вредност изведених радова је 4 милиона динара. 

Постављањем аутобуских надстрешница са клупама на стајалиштима, решен је 

дугогодишњи проблем недостатака надстрешница на аутобуским стајалиштима. 

Извођач радова је ЈКП „Горица“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Клизишта 

Овог пролећа на подручју града Ниша прорадила су 

клизишта на више места. Места лоцирана као 

клизишта су на углу Улице партизанских курира и 

Васе Смајовића и Улици победе од броја 8-13 (и 

шире) у Габровцу. 

Дирекција за изградњу града Ниша добила је наредбу 

од стране Градског већа и заменика команданта 

штаба за ванредне ситуације за израду пројектне 

документације за санацију клизишта. Одмах након 

добијања наредбе, екипа Дирекције изашла је на 

терен и констатовала стање. 

Покренута је јавна набавка за израду геотехничког, 

геомеханичког елабората, као и подлоге пројекта 

санације терена оштећеног клизиштем. 

Одржавање 

Крпљење ударних рупа 

ЈП Дирекција за изградњу 
града Ниша и „TRACE PZP NIŠ“ 
AD закључили су уговоре о 
редовном и ургентном 
одржавању на градском 
подручју у градским 
општинама Медијана и 
Палилула и одржавању путева 
на сеоском подручју у све 
четири општине (Палилула, 
Пантелеј, Црвени Крст и Нишка Бања). 

У току су радови на санирању ударних рупа на градском подручју општине Палилула и 
Медијана.  

Ударне рупе су саниране  у ГО Медијана на: Тргу краља Александра, Тргу Павла 
Стојковића, Булевару Немањића, Византијском булевару, Улици војводе Мишића, 
Булевару др Зорана Ђинђића, Улици Југ Богдановој, Стојана Новаковића, Улици Бранка 
Миљковића, Милојка Лешјанина, Вардарској, Јована Ристића, Обилићев Венац, 
Душанова, 7.јули,  Стевана Првовенчаног, Хајдук Вељковој, Булевару цара 
Константина, Сремској,  Драгише Цветковића, Зетској,  Насеље Брзи Брод. Саниране су 
ударне рупе у улицама по квартовима. 

У ГО Палилула саниране су ударне рупе у следећим улицама: Марина Држића, 
Љубомира Николића, Габровачки пут први део, Мокрањчевој, Игманској, Кованлучкој, 
Његошевој, Светолика Ранковића, Дурмиторској, Станоја Бунушевца, Димитрија 
Туцовића, Бубањских Хероја, Војводе Путника, Петра Аранђеловића. 

http://www.dign.rs/zakljuceni-ugovori-zapocelo-krpljenje-udarnih-rupa/
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Радови на санирању ударних рупа завршени су на сеоском подручју на путним 
правцима: Медошевац-Поповац -Трупале, Вртиште, Мезграја, Доња Топоница, Доња 
Трнава, Граница СО Алексинац, Јелашница, пут за Сићево, Ново Село, Мраморско Брдо. 

Према уговору који је потписан за 2015 и 2016.годину за одржавање (редовно и 
ургентно) за ГО Медијана уговорено је у вредности 34.546.282,08 динара, на градском 
подручју општине Палилула планирано је 31.111.788,96 динара, за сеоско подручје ГО 
Палилула за две године планирано је 16.197.342,00 динара, за сеоско подручје ГО 
Црвени Крст уговором је планирано 14.262.976,80 динара, за Нишку Бању сеоско 
подручје 15.338.626,80 динара, а за ГО Пантелеј сеоско подручје 14.297.908,80 динара 

За одржавање улица (редовно 

и ургентно) на градском 

подручју у општинама 

Пантелеј, Црвени Крст и 

Нишка Бања чека се став 

Комисије да реши поднети 

захтев за заштиту права, ради 

доношења одлуке о избору 

извођача радова 

 

Уговори за озелењевање 

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ЈКП „Горица“ закључили су уговор о услугама 

формирања дрвореда, уређивања и одржавања зелених површина на собраћајницама 

и кружним токовима у граду и то на : Булевару св. Цара Константина, кружном току 

код Студеничке улице, Сомборском булевару ( од кружнога тока у Студеничкој улици 

до Булевара Медијана – лева страна, саобраћајница од кружног тока Поповац према 

кружном току у Новом Селу, кружни ток код КП дома, кружни ток у Улици инжењера 

Бирвиша, Ћеле кула (део иза киоска), кружни ток код Дома здравља у Нишу. 

Уговорена вредност радова је 5 милиона динара. 

Надзор на уговореним радовима води ЈП дирекција за изградњу града Ниша. Радови ће 

започети у време мировања вегетације (јесен). 

Уређење и одржавање гробаља 

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ЈКП „Горица“ закључили су уговор о 

регулисању међусобних односа у вези услуга уређења и одржавања гробаља на 

територији града Ниша. Уговором су обухваћена следећа гробља: Старо гробље,Ново 

гробље, Пантелејско, Јеврејско и Ромско гробље. 

Уговорена вредност радова је 5 милиона динара. 

Надзор над одржавањем гробаља води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Уклањање дивљих депонија 

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ЈКП „Горица“ потписали су уговор о 

регулисању међусобних односа у вези уклањања дивљих депонија на територији града 

Ниша. 

Уговором је планирано уклањања дивљих депонија у следећим улицама: Ивана 

Милутиновића – наставак, Мокрањчева, Габровачка река  II део, косина преко пута 

ауто пијаце, дуж Улице Љубомира Николића – наставак, Јадранска,  површина поред 

Куле, депонија код кружног тока Ново Село. 

Уговорена вредност радова је 4 милиона динара. 

Надзор над уклањањем дивљих депонија води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

 

Одржавање јавних сатова 

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и Радња за 

монтажу и сервисирање антена, интерфона, 

електричних апарата и телекомуникација „МИ 239-

МОНТ“ закључили су уговор о пружању услуга 

редовног и инвестиционог одржавања јавних сатова 

на територији града Ниша. 

Вредност уговореног посла је 246.000,00 динара. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Стручни надзор 

ОШ „Доситеј Обрадовић“ 

Завршени су радови на 
попрваци дела крова и олука 
на ОШ „Доситеј Обрадовић“. 

Вредност радова је 966.042 
динара. 

Извођач радова је „ОЗЗ Бакан“ 
Црна Трава. 

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

 

 

Техничка документација 

Припрема за изградњу 

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ЈКП 

„Наисус“закључили су уговоре о: 

 Изради техничке документације у аналогној и 

дигиталној форми: идејно решење, пројекат за 

грађевинску дозволу, извод из пројекта и 

пројекат за извођење објекта Медошевачи 

колектор од централног постројења за 

пречишћавање до Улице Бориса Кидрича –прва 

фаза. 

Вредност уговора је 1,5 милиона динара. 

Израда пројектне документације планирана је 

Програмом уређивања грађевинског земљишта за 

2015.годину. 

 Изради техничке документације у аналогној и дигиталној форми: идејно 

решење, пројекат за грађевинску дозволу, извод из пројекта и пројекат за 

извођење објекта Бубањски колектор за употребљене воде – деоница од 

последње шахте од пута за Доње Међурово до везе са раније изграђеном 

мрежом у Насељу Виногради. 

Вредност израде техничке документације је 449.880,00 динара, а рок за 

завршетак 15 дана. 

Израда пројектне документације планирана је Програмом уређивања 

грађевинског земљишта за 2015.годину. 
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ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ЈП Завод за урбанизам закључили су уговоре о 

изради техничке документације и то: 

 Израда техничке документације за опремање радне зоне инфраструктуром у 

Улици Ивана Милутиновића. Вредност уговореног посла је 453.502,64 динара. 

Рок за завршетак 30 дана. 

 Израда техничке документације пројекта за грађевинску дозволу изградње 

секундарног прилаза унутар комплекса „Медијана“ на КО Ћеле Кула. 

Вредност пројекта је 62.710,65 динара, а рок за завршетак 15 дана. 

 Израда техничке документације пројекта за грађевинску дозволу моста на 

Кутинској реци у насељу Никола Тесла. 

Вредност уговореног пројекта је 474.185,24 динара, а рок за завршетак 30 дана. 

 Израда урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко архитектонске разраде 

локације Споменика ослободиоцима у II светском рату у Нишу. 

Вредност пројекта је  50.599,28 динара, а рок за завршетак 10 дана. 

 Израда техничке контроле Главног пројекта изградње објекта водоснабдевања 

села Хум (секундарна водоводна мрежа). 

Вредност техничке контроле је 24.000,00 динара. 

 

 

 

 

 

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, дипл.политиколог 

Фотографије                                    Служба надзора-архива;“Церјанка“-Завод      

за заштиту природе Србије „Фото 

Нешић“ 

Штампа и прелом                               Миодраг Арсенијевић, дипл.инж.ел. 

 

 

 

 

 

 

 

Ниш, мај 2015.годи 


