
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЛТЕН 
Март и половина априла 2016. 
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         Марта и априла 2016.године интензивирана је изградња комуналне 

инфраструктуре на градском и сеоском подручју према Програму уређивања 

грађевинског земљишта и Програму одржавања комуналне инфраструктуре. 

Повољни временски услови омогућили су пуну грађевинску сезону. Завршена је 

изградња Фекалног колектора у Насељу Виногради и санација клизишта у Габровцу. 

Завршено је поплочавање Трга патријарха Павла. Асфалтиран је коловоз у Хумској 

улици,Улици Хризантема у Пантелеју. Пут од Насеља Никола Тесла до Горње Врежине 

је асфалтиран, саобраћајнице на Новом гробљу, пресвучена Чемерничка, Улица Трг 

Републике у Нишкој Бањи, асфалтиран локални пут у Сечаници. 

Изграђен је потпорни зид на Палилули и Просеку. 

Завршена је изградња канализационе мреже у Улици Марка Јовановића, Хварској, 

Черњејевој, Доњем Матејевцу. Постављено је 14 аутобуских стајалишта у граду. 

Завршена је замена јавног осветљења у Сремској улици и на Каменом мосту. 

Започели су радови на реконструкцији коловоза у Првомајској улици, Хајдук Вељковој, 

Дурмиторској, Бубањских хероја. Започела је изградња прилазне саобраћајнице Мосту 

на Кутинској реци, обнова хабајућег слоја у Улици Димитрија Туцовића. Започело је 

асфалтирање тротоара у Нишавској улици од Моста младости до Моста у Улици војводе 

Мишића. У току су завршни радови на реконструкцији јавног осветљења у Улици 

Светозара Марковића. 

Настављени су радови на изградњи Моста на Кутинској реци, водоводне мреже у 

Хварској улици, поплочавање Трга Републике, изградњи рекреационог базена у Чаиру. 

Уговорене је изградња друге и треће деонице Хумског колектора, реконструкција 

коловоза и изградња канализационе мреже у Сарајевској улици, обнова хабајућег слоја 

на коловозу и изградња пешачке и бициклистичке стазе од Насеља Никола Тесла до 

Нишке Бање. 

На одржавању саобраћаница на градском и сеоском подручју рађено је у свих пет 

градских општина. 

Усвојен је дестогодишњи План управљања Спомеником природе Лалиначка слатина 

         

         Укратко о поменутим  и другим информацијама... 
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Реконструкција Првомајске улице 

Завршено је асфалтирање прве деонице 

Првомајске улице (ГО Медијана) од Вождове 

до Улице Ћирила и Методија дужине 200 

метара. Радови се настављају и биће 

завршени у планираном року. 

Радови на реконструкцији првомајске од 

Вождове до Улице 7. јула започели су 

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. Рок за завршетак радова је 30 дана. 

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 

У току су завршни  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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Коловоз је асфалтиран целом дужином. У претходном периоду завршена је изградња 

потпорних зидова са леве и десне стране улице укупне дужине око 400 метара, а 

висине 1-3 метра и бетонирано је степенште. 

У току су радови на изградњи  тротоара и аутобуских стајалишта. 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. 

 

Улица хајдук Вељкова  

Започели су радови на  

реконструкцији коловоза и 

тротоара у Улици хајдук 

Вељковој, ГО Медијана. 

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

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. Рок за 
завршетак 90 дана.  

Радови су планирани Програмом  уређивања грађевинског земљишта за 2016годину. 

Извођач радова је „TRACE PZP NIŠ“AD. 

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Дурмиторска улица  

Започели су радови на  реконструкцији 
коловоза и тротоара у Дурмиторској улици 
ГО Палилула.  

Радови обухватају комплетно скидање 
коцке на коловозу и  реконструкцију 
тротоара. 

 Улица је дужине 510 метара, а ширине 6 
метара са тротоарима променљиве ширине 
од 1- 1,5 метра 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. 

Извођач радова је „TRACE PZP NIŠ“AD. 

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

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Улица бубањски хероји 

У току су радови на  
реконструкцији коловоза и 
тротоара у Улици бубањски 
хероји, ГО Палилула. 

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

Улица је дужине 567 метара, а 
ширине 6 метара са тротоарима 
ширине по 1,5-2  метра са леве и 
десне стране. 

Укупна вредност реконструкције 
Улице бубањски хероји је 28.753.022,34 динара. Рок за завршетак 90 дана. 
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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. 

 

Сарајевска улица 

Уговорени 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. 

 

Чемерничка улица 

У Чемерничкој улици ГО Палилула завршено је 
асфалтирање коловоза првим слојем асфалта.  

Улица је дужине 150 метара, а ширине метара. 

Вредност радова је 600.000 динара. 

Радови су планирани Програмом одржавања 
комуналне инфраструктуре-периодично одржавање 
за 2016.годину. 

Ових дана асфалтирани су и прилази Чемерничкој 
улици. 

Извођач радова је „ПЗП ТРЕЈС“. 

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.  

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 Хризантема 

Завршено је асфалтирање Улице 
Хризантема (бивша VIII Конгрес) у 
Доњој Врежини, ГО Пантелеј. 

Улица је дужине 170, а ширине 5,5 
метара. Постојећа коловозна 
конструкција, замењена  је новом. 

Вредност радова је око 1,5 
милиона динара. 

Извођач радова је „АБМ 
Путоградња“. 

Радови су планирани Програмом 
одржавања комуналне 
инфраструктуре за 2016.годину – 
периодично одржавање. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Пут Насеље Никола Тесла-Гоња Врежина  

У току су завршни радови на изградњи пута 

од Насеља Никола Тесла до Горње 

Врежине. Пут је  асфалтиран дужине 1200 

метара, а ширине 7 метара. 

Остало је да се ураде банкине и изврши 

хумузација косина насипа. 

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 је решен. 

Извођач радова је „АБМ Путоградња“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града 

Ниша. 

Пут за Раутово 

У току су завршни радови на периодичном 

одржавању асфалтног пута кроз Село 

Раутово и на делу пута од Раутова до Нишке 

Бање. 

Периодично одржавање обухвата више 

мањих деоница пута, укупне дужине око 

1500 метара. 

Вредност радова је око 2 милиона динара. 

Радови су планирани Програмом одржавања 

комуналне инфраструктуре јавног земљишта 

градског и сеоског подручја за 2016.годину. 

Извођач радова је „АБМ Путоградња“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града 

Ниша. 
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Саобраћајнице на Новом гробљу 

Завршена 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. 

 

Трг Републике у Нишкој Бањи-наставак асфалтирања 

Краје прошле године у 

Улици Трг Републике у 

Нишкој Бањи испод Радона 

пресвучена је улица дужине 

250, а ширине 6 метара. 

Ових дана завршено је 

асфалтирање улице од 

Терми изнад клизишта 

према Првој Кутини. Ова 

деоница дуга је 210 метара, 

а ширине 6 метара. 

Вредност радова је око 900.000,00 динара 

Радови се финансирају из Програма одржавања комуналне инфраструктуре – редовно 

одржавање. 

Извођач радова је „МД ГРАДЊА“. 

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Улица Димитрија Туцовића 

У току су радови на обнови 

хабајућег слоја у Улици 

Димитрија Туцовића од 

Железничке станице до кружног 

тока на Леденој Стени. Укупно ће 

бити пресвучено 880 метара 

коловоза, ширине 12 метара. 

У склопу радова, постојећи 

асфалт биће скинут, нивелисани 

гајгер сливници и шахт поклопци 

и површина пресвучена 

хабајућим слојем. 

Вредност радова је 20 милиона динара. Реконструкцију финансира ЈП „Путеви Србије“. 

Рок за завршетак радова је 20 дана. 

Кориснички надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

 

Булевар од Нишке Бање до Насеља Никола Тесла 

Уговорени су радови на пресвлачењу Булевара св.цара Константина од Нишке Бање до 

Насеља Никола Тесла (раскрсница за скретање за Гаџин Хан). 

 Укупна дужина деонице је 1320 метара, ширине 12 метара, и разделни појас. 

Осим пресвлачења постојећег коловоза на Булевару св.цара Константина, биће 

изграђене пешачка и бициклистичка стаза ширине по 3 метра са леве стране Булевара 

гледајући из правца Ниша. 

Укупна вредност радова је 63,5 милиона динара. 

Радове финансира ЈП „Путеви Србије“. 
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Трг Републике   

У току су 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.године. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града 

Ниша. 

Трг Патријарха Павла 

 Завршени су радови на уређењу Трга 

Патријарха Павла у Нишу. 

У склопу радова скинута је комплетна 

постојећа конструкција и постављене 

бетонске плоче типа „Ројал“ четвртасте на 

површини од око 3000 метара квадратних. 

Бетонске плоче су 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. 

 Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.Радови су завршени у планираном року. 
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Канализациона и водоводна мрежа 

Завршена изградња  фекалног колектора 

Завршена је изградња фекалног колектора 

од пута за Доње Међурово до насеља  

Виногради. 

Деоница је дужине 691 метар, а постављене 

су цеви ПЕХД пречника 400 мм. 

Радови су започели 8. марта, а завршени 

22.марта, знатно пре рока.  

Колектор је повезан и у функцији је. 

Вредност уговорених радова је 6.690.471,60 

динара. 

 Извођач радова је „МДС Инжењеринг“. 

Изградњом фекалног колектора решен је 

дугогодишњи проблем мештана овог дела 

града. 

Изградња је планирана Програмом 

уређивања грађевинског  земљишта за 2016. 

годину. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Завршена канализација у Улици Марка Јовановића  

Завршена је, прошле године 

започета изградња канализационе 

мреже у Улици Марка Јовановића.   

Канализациона мрежа је дужине око 

400 метара, а постављене су 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. 

Извођач радова је ЈКП „Наисус“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Из Програма уређивања грађевинског земљишта за 2016.годину, планиран је наставак 

изградње канализационе мреже у Улици Марка Јовановића . Биће изграђено још 150 

метара, за шта је издвојено око 1,5 милиона динара. 

Хварска улица 

У Хварској улици, ГО Црвени Крст завршена је 

изградњиа канализационе мреже и  у току је 

изградња водоводне мреже са прикључцима. 

Канализационе мреже је изграђена у дужини 

205 метара, пречника 300 милиметара. 

У току су завршни 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.  

Изградња је планирана Програмом уређивања 

грађевинског земљишта за 2015.годину. 

Извођач радова је ЈКП „Наисус. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Водовод у Улици генерала Черњејва 

Завршена је изградња 

водоводне мреже у Улици 

генерала Черњејева, ГО 

Медијана. Радови су 

уговорени прошле године, 

али су урађени ових дана. 

Водоводна мрежа је 

дужине 75 метара, а 

постављене су цеви ДН 110 

милиметара. 

Уговорена вредност радова 

је 813.579,25 динара.   

Извођач радова је ЈКП „ Наисус“. 

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

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Завршена изградња канализације у Горњем Матејвцу 

Завршена је изградња 

канализационе мреже у 

Горњем Матејевцу. 

 Канализациона мрежа је 

дужине 150 метара, а 

постављене су цеви 

пречника 300 милиметара. 

Вредност изградње је 

1.916.857,92 динара. 

Изградњом канализационе 

мреже, решен  је 

дугогодишњи проблем мештана Горњег Матејевца. 

Изградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта. 

Извођач радова је ЈКП „Наисус“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града. 

 

 

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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Јавно осветљење 

Јавно осветљење у Сремској улици 

У Сремској улици и на Каменом мосту, захваљујући 

донацији  реномираног светског произвођача 

светиљки „Зумтобел“ из Аустрије, замењено је јавно 

осветљење. 

Постојеће 24 светиљке Z2, старе преко 30 година са 

светлосним изворима Натријум високог притиска, 

снаге 250 вати, замењене су ЛЕД светлосним 

изворима снаге 78 вати. Земеном  ових светиљки 

потрошња електричне енергије смањена је за 3,5 

пута за исти квалитет светлости. 

Такође на Каменом мосту у Улици кнегиње Љубице, 

уместо 8 старих светиљки ОПАЛО 1 снаге 100 вати, 

постављене су ЛЕД светиљке од 39 вати. Ове 

светиљке за исту светлост, имају три пута мању 

потрошњу. 

Новопостављене светиљке имају животни век од 100 

000 радних сати или 25 година, тако да омогућавају 

додатну уштеду на одржавању јавног осветљења. 

Донатор је у сарадњи са Привредном комором Србије донирао светиљке и монтажу у 

Сремској улици и Улици кнегиње Љубице. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 

Јавно осветљење у Улици Светозара Марковића 

Након реконструкције коловоза и тротоара у Улици 

Светозара Марковића, у току су завршни радови на 

реконструкцији јавног осветљења. 

Јавно осветљење је постављено од Победине улице 

до зграде Народног позоришта укупне дужине 280 

метара.  На сваких двадесет метара, постављен  је по 

један стуб (укупно 14) висине 4,2 метра са леве 

стране улице, гледајући од Победине улице. Изглед 

стубова прилагођен је архитектонском амбијенту 

улице. 

На стубовима су „лед“ светиљке јачине 51 ват, са 

истом јачином светлости као раније натријумове 

светиљке јачине 100 вати. 

Потрошња нових  „лед“светиљки је дупло мања. 
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Вредност реконструкције јавног осветљења је милион динара. 

Реконструкција јавног осветљења планирана је Програмом уређивања грађевинског 

земљишта за 2015.годину. 

Извођач радова је „Електромеханика“ Ниш. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Церјанска пећина 

Уговорено организовање посета Церјанској пећини 

 

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као 

управљач споменика природе „Церјанска 

пећина“ закључило је уговор о пословно 

техничкој сарадњи са „Safari Club“ доо  и 

фирмом „Tur – operater Nature Travel Office“ 

Милан Стојаковић ПР. 

Уговори се односе на пословно техничку 

сарадњу у непосредном организовању 

посета Споменику природе „Церјанска 

пећина“. 

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. 

 

 

 

 

 



 

17 

 
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 
 

 

Адаптација и ревитализација бунара 

Испред Церјанске пећине 

урађена је ревитализација и 

адаптација постојећег бунара. 

Радове на ревитализацији и 

адаптацији, извела је „Кика 

Градња“. 

Вредност радова је 477.216,00 

динара. 

Радови су финансирани кроз 

Програм одржавања комуналне 

инфраструктуре за 2016.годину. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

План управљања Лалиначком слатином 

Надзорни одбор ЈП Дирекција за 

изградњу града Ниша усвојио је Предлог 

плана управљања Споменика природе 

Лалиначка слатина за период 2016 -

2025.година. 

Јавни увид за Предлог Плана управљања 

Спомеником природе Лалиначка слатина 

2016-2025.година је у периоду од 12.4. до 

12.5.2016.године. 

Документација се може погледати сваким 

радним даном у поменутом периоду од 

12,00-14,00 часова  у просторијама ЈП 

Дирекција за изградњу града Ниша, Улица Наде Томић број 8. 

12.5.2016.године биће одржана јавна расправа у просторијама ЈП Дирекција за 

изградњу града Ниша , Улица 7.јули број 6. 
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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, монтирани подужни 

носачи, избетонирана плоча и у току је 

постављање ограде моста. Преостало је да 

се уради хидроизолација, асфалтирање и 

испитивање моста. Услов за асфалтирање је 

завршетак прилазне саобраћајнице. 

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. 

 

Завршено клизиште у Габровцу   

Завршени су радови на санацији клизишта у насељу Габровац, између индивидуалних 

стамбених објеката бр 7-13 у асфалтираној Улици победе и уз Габровачку реку. 

Испод стамбених објеката на  удаљености  4-5 метара изграђен је тзв.(„габионски зид“ 

- дренажно потпорни зид) дужине 73, а висине 3 метра. Урађени су дренажни канал 

пречника 300 милиметара и површинске каналете за одвод атмосферских вода у 

Габровачку реку. 

Поред реке изграђен је потпорни зид дужине 60 метара. 

 Зидови су изграђени од ломљеног камена.  
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Изградњом потпорних зидова на клизишту у 

Габровцу, решен је велики проблем становника 

овог насеља.  

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“. 

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. 

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. 
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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 

 

Изградња рекреационoг базена  

У току су радови 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. 

У току протекле грађевинске сезоне  завршени  су груби земљани и бетонски радови на 

кошуљици базена и око ње. До зимске паузе постављене  су водоводне и 

канализационе инсталације.Базен је конзервиран у току зиме. 

Oвих дана започели су припремни радови за израду изолације базена. У наставку 

радова следи постављање керамике и полагању „бехатон“ плоча око базена, изградњи 

инсталација и уградњи пумпи. 

Завршена је и јавна набавка за другу фазу радова која обухвата постављање тобогана 

и ограде око базена. 

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 радова је ЗТР “ГАС –ОИЛ“ из Соко Бање. 

Изградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2015 и 

2016.годину. 
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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. 

 

Изградња кабловског вода и пумпне станице 

Завршена је полагање кабловског вода 10 kv и Трафо 

станице 10/04 kv за потребе пумпне станице 

колектора за употребљене воде од РЗ „Доње 

Међурово“ до главног колектора (код улива у 

Нишаву). 

Вредност изградње пумпне станице и кабловског вода 

је 5.882.863,20 динара, а рок за завршетак 45 дана. 

 Радови су изведени на основу уговора склопљенеог 

децембра 2015.године са београдском фирмом „ELGRA 

VISION“. 

Изградња је планирана Програмом уређивања 

грађевинског земљишта за 2015.годину. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Завршетком радова на изградњи фекалног колектора од пута за Доње Међурово до 

насеља Виногради,изградњом пумпне станице,постављањем кабла и пуштањем у рад, 

биће решен проблем отпадних вода на подручју ГО Палилула. 

Одржавање 

Завршено постављање аутобуских надстрешница 

Завршено је постављање 
аутобуских надстрешница 
на 14 локација у граду. 
Нове аутобуске 
надстрешнице постављене 
су на Булевару др Зорана 
Ђинђића код Луткарског 
позоришта, Клиничког 
центра, АТД, Војне 
болнице, Код кружног 
тока на Булевару цара 
Константина, Булевару 
Немањића, Сомборској и 
Паси Пољани. 

Вредност уговорених радова је 5.461.000 динара. 

http://www.dign.rs/zapocelo-postavljanje-autobuskih-nadstresnica/
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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. 
 
Завршена изградња потпорног зида на 

Палилули 

Завршена 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. 

 

Потпорни зид у Просеку 

Завршена је изградња 

потпорног зида на 

локалном путу Просек-

Малча. 

 Локални пут је почео да 

пуца због честог 

присуства воде, па је 

решење за стабилизацију 

пута, изградња потпорног 

зида.  

Изграђен је зид дужине 

40, а висине метар.  Вредност радова је 400.000 динара. 

Радови су планирани Програмом одржавања комуналне инфраструктуре-редовно 
одржавање. 

Извођач радова је „ПЗП ТРЕЈС“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 



 

23 

 
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 
 

Санирање пута у Сечаници  

Кориштењем локалног пута 

за аутобуски саобраћај у 

Селу Сечаница оштећене су 

асфалтне површине на 

коловозу. 

Протеклих дана завршена 

је замена коловозне 

конструкције и поновно 

асфалтирање коловоза на 

више места. Укупна 

површина на којој је 

извршена замена коловозне конструкције и коловоз асфалтиран је око 700 метара 

квадратних. 

Вредност радова је 130 хиљада динара. 

Радови су планирани Програмом одржавања комуналне инфраструктуре-редовно 

одржавање. 

Радове је извело предузеће „ПЗП ТРЕЈС“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Потпорни зид у Бербатову 

У току су радови на 

изградњи потпорног зида у 

Бербатову.Услед оштећења 

на коловозу, која прете да 

се земљиште обруши,  биће 

изграђен армирано 

бетонски зид дужине 21, а 

висине 3 метра.Предстоји 

изградња другог потпорног 

зида који треба да спречи 

обрушавање коловоза. Он 

је нешто мању и дужине 12 

метара, а висине до 1,5 метара. 

Радови су планирани Програмом одржавања комунелне инфраструктуре за 2016.годину 

Редовно одржавање. 

Вредност радова је ,милион динара. 

Извођач радова је „ПЗП ТРЕЈС“ 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Асфалтиран плато у Паси Пољани и Сувом Долу 

 

Завршено je пресвлачењe постојећег платоа-игралишта код старе школе у Паси 

Пољани и платоа у центру  Сувог Дола. 

Плато код школе у Паси Пољани је површине 1000 метара квадратних, а у Сувом Долу 

800 метара квадратних. 

 Вредност радова је 700.000,00 динара (400.000,00 Паси Пољана и 300.000,00 Суви До). 

Радови су планирани Програмом одржавања комуналне инфраструктуре – редовно 

одржавање за 2016.годину.  

Поменути платои су били оштећени са много ударних рупа и пукотина.  

Данашњим асфалтирањем, платои-игралишта у два приградска насеља ГО Палилула, 

биће у функцији ученика и мештана. 

Извођач радова је „ПЗП ТРЕЈС“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Тротоар у Нишавској улици 

У Нишавској улици од Моста 

младости до Моста у Улици 

војводе Мишића у току су радови 

на изградњи тротоара. 

Тротоар ће бити изграђен са 

десне стране реке Нишаве 

дужине 600 метара, а ширине 2 

метра. 

Вредност радова је 800.000,00 

динара. 

Радови су планирани Програмом 

оджавања комуналне инфраструктуре за 2016.годину –редовно одржавање. 

Извођач радова је „МД Градња“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Санација Моста у Медошевцу 

Завршена је санација 

пешачке стазе на Мосту 

преко реке Нишаве у 

Медошевцу. 

 Урађена је ограде моста 

која је порушене, а у току су 

радови на надградњи ограде 

на мосту на висину 1,10 

метара. 

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 

Санирање ударних рупа 

Почетком марта започели су радови на санирању ударних рупа на коловозу и тротоару 

на градском и сеоском подручју. 

Градско подручје 

„ПЗП ТРЕЈС“ санирало је ударне рупе на градском подручју ГО Медијана и Палилула, и 

то: Епископска, Војводе Гојка, код пијаце на Трошарини, Трг војске, Николе Коперника, 

Топличина, Факултет заштите на раду, Рудничка, Југ Богданова, Васе Чарапића, 

Божидарчева, Курсулина,Чемерничка, Рибарска, Булевар Немањића, Бранка 

Миљковића, Романијска, Брзи Брод, Делијски вис, Бранка Радичевиће, Душанова, 

Учитељ Милина,Љубићка, Рајићева, Караџићева, Јована Ристића, Хајдук Вељкова, 

Хиландарска, Парк Ваздухопловаца, Стефана Првовенчаног, Синдикални станови, 

Стевана Сремца, Војводе Вука,Вардарска, 7.јули, Кумановска, Великотрнавска, Војводе 

Мишића, Јована Бабунског, улице око Душанове, Чемерничка, Булевар цара 

Константина, Зона 1, Зона 2, Зона 3,Бранка Крсмановића и прилазне улице, Ђердапска, 

Симе Матавуља, Томе Роксандића, Милојка Лешјанина, Новосадска, Улица код локације 

Мозаик, Димитрија Туцовића, Бубањски хероји, Војводе Танкосића, Соколска, 

Вардарска, Уроша Предића, Драинчева, Ратка Софијанића....  

Радови су у току... 
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На сеоском подручју радови су изведени на 

санирању ударних рупа на коловозу на следећим 

путевима и улицама и селима: Крушце, Сечаница, 

Лалинске појате, Трупале, Поповац, Медошевац, 

Јелашница, Студена – Бојанине воде, Просек – 

Вртиште, Мезграја, Бербатово, Ново Село (Ул. 

топлички партизански одред и Улица Симе 

Бунића), Пасјача, Ореовац, Горња Трнава, 

Матејевац, Врежина, Велепоље, Габровац, 

Островица – чишћење наноса, Банцарево, 

Јелашница, Бојанине воде, Просек, Пасјача, 

Паљина, 

„МД ГИТ“ на градском подручју санирало ударне 

рупе у следећим улицама: Косовке девојке, 

Александра Медведева, Прибојска, Данила Киша, 

Јадранска, Булевар 12.фебруар, Пантелејска, Кеј 

Мике Палигорића, Булевар Николе Тесле, 

Поповачка,Теслићка, Чамурлијска, Студеничка, 

део Књажевачке, Булевар Николе Тесле и у 

насељу Стеван Синђелић иза Електронског факултета, Златиборска, Мариборска, ГО 

Нишка Бања, Јадранска, Улица Бранка Бјеговића I и II прилаз. 

Радови се настављају.... 

 

Прилазна саобраћајница Новог гробљу у Брзом Броду 

У току је пресвлачење асфалтом постојеће прилазне саобраћајнице Новом гробљу у 

Насељу Брзи брод, ГО Палилула. 

Саобраћајница је дужине 200 метара, а ширине 3 метра. 

Вредност радова је око 500.000,00 динара 

Радови су планирани Програмом одржавања комуналне инфраструктуре за 2016.годину 

– редовно одржавање. 

Извођач радова је „ПЗП ТРЕЈС“ 

Надзор над изградњом води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Стручни надзор 

Семафори у зони ОШ „Вожд Карађорђе“ 

Завршено је постављање опреме 

за унапређење безбедности у 

саобраћају у зони ОШ „Вожд 

Карађорђе“. 

Постављена  су 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. 

Адапттиран простор за потребе Полицијске испоставе 

 Адаптациран је простор 

за потребе полицијске 

испоставе Медијана у 

Улици Париске комуне 

број 11. 

У објекту су изводени 

молерско фарбарски 

радови, столарски те 

реконструкција водоводне 

и канализационе мреже. 

Вредност радова је 

1.989.262.26 динара. 

Радове финансира ГО Медијана за потребе полицијске испоставе. Радове је извело доо 

„Агро градња „Ниш. 

Стручни надзор над адаптацијом простора водило је 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,април  2016.године. 

 


