
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЛТЕН 
Децембар 2015. 
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         Погодни временски услови  омогућили су интензивну изградњу инфраструктуре 

на градском и сеоском подручју  у децембру, као у сред грађевинске сезоне. 

На Скупштини Града Ниша усвојен је Програм уређивања грађевинског земљишта и 

Програм одржавања комуналне инфраструктуре за 2016 годину. 

Завршени су радови на реконструкцији и асфалтирању следећих улица: Светозара 

Марковића, Епископској, Учитељ Милиној, Прибојској, Бјеласичкој, прилазу Улици 

војводе Мишића. Пресвучена је асфалтом Улица ваздухопловаца, путни правац Хум-

Бреница, Крагујевачки октобар, Крфска улица, Трг Републике испод Радона у Нишкој 

Бањи. 

Започели су радови на изградњи пута од Моста на Кутинској реци у насељу Никола 

Тесла до Горње Врежине, канализационе мреже у Улици Марка Јовановића и 

резервоара за воду у Јелашници. 

Настављени су радови на изградњи Моста на Кутинској реци и санацији Моста у 

Пролетерској улици. Први део Хумске улице је асфалтиран, а у току су радови на 

другом делу улице. 

Радови на санацији клизишта у Улици Васе Смајовића - Партизанских курира и 

Габровцу су настављени. 

Изградња рекреационог базена са аква парком у Чаиру је настављена. Урађени су 

груби земљани и бетонски радови на кошуљици базена и урађена водоводна и 

канализациона инсталација. 

Завршено је осветљење и видео надзор у Тврђави. 

Изради техничке документације  у току децембра, посвећена је значајна пажња. 

Настављена су истарживања у крашкој јами изнад сифонског врела у Крављу, тј. са 

друге старне Церјанске пећине. 

Укратко о поменутим информацијама... 
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ри Усвојени Програми 

На седници Скупштине града Ниша 

усвојен је Програм уређивања 

грађевинског земљишта  и Програм 

одржавања комуналне инфраструктуре 

на градском и сеоском подручју за 

2016.годину. 

На основу плана буџета града Ниша за 

2016.годину за програме је опредељенео 

укупно 2,2 милијарде динара. За Програм 

уређивања укупно1,2 милијарде динара,    

а за Програм одржавања комуналне 

инфраструктуре  950 милиона динара. 

Програм уређивања се састоји  из 

стратешког, просторног и урбанистичког 

планирања које ради ЈП Завод за 

урбанизам и првенствено се односи на 

планове. За ту намену планирано је 108 

милиона динара .Други део Програма је 

уређење градског грађевинског 

земљишта за шта је планирано милијарду 

и 92 милиона динара, од чега за капиталне инвестиције 906 милиона динара. За 

уређење градског грађевинског земљишта на подручју ГО Медијана планирано је 18 

милиона динара, Нишка Бања 16, Пантелеј 33,5 милиона, Палилула 27,5 милиона 

динара и Градска општина Црвени Крст 28,5 милиона динара. Средства за поменуте 

намене треба да се обезбеде  из Градског буџета за наредну годину, а остатак од 556 

милиона динара биће обезбеђено из кредита. 

Од започетих инвестиција планирани су радови на наставку изградње колектора, 

рекреационог базена са аква парком у Чаиру. У оквиру капиталних инвестиција за 

наредну годину предвиђена су и средства за доградњу и надградњу установе социјалне 

заштите „Мара“ за шта је већ урађен пројекат и обезбеђена дозвола. Око 20 милиона 

динара планирано је за изградњу мале сцене у нишком Народном позоришту. 

За одржавање комуналне инфрструктуре на градском и сеоском подручју предвиђено је 

издвајање од 950 милиона динара од чега ће за канлисање отпадних вода бити 

усмерено 18,5 милиона динара, 172 милиона за одржавање путева и за уређење 

депоније 4 милиона динара. За јавно осветљење планирано је око 400 милиона динара, 

од чега су 225 милиона пренете обавезе из ове и претходних година које нису плаћене. 
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       Асфалтирана друга деоница Улице Светозара Марковића 

У склопу реконструкције Улице Светозара 

Марковића  асфалтирана је деоница од  Улице 

генерала Транијеа до Народног позоришта. Ова 

деоница улице  дужине је 90 метара, а ширине 6 

метара. Претходно је асфалтирана деоница улице 

од Улице Наде Томић до Улице генерала 

Транијеа дужине 100 метара.На овој деоници у 

току је изградња тротоара. 

 У Улици Светозара Марковића у склопу 

реконструкцје урађена је нова водоводна мрежа.  

У току су завршни радови на реконструкцији 

тротоара на који се постављају бехатон плоче. 

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  

Завршени су радови на 

реконструкцији Епископске улице 

од Палилулске рампе до Рајићеве 

улице. Улица је дужине 290, а 

ширине 8 метара плус тротоари 

са обе стране. 

У склопу реконструкције 

завршена је замена топловодне 

мреже, извршено преспајање 

водоводне мреже у Улици хајдук 

Вељковој и замена водоводне 

мреже на раскрсници са 

Рајићевом. 
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У току је отклањање недостатака које је уочио надзорни орган. 

Укупна вредност радова је 11,5 милиона динара, од чега изградња коловоза износи 

10,8 милиона динара, водовод и канализација 500.000 динара, а обележавање 

саобраћајном сигнализацијом 350.000 динара. 

Радове финансира Министарство привреде Републике Србије са половином средстава, 

а другу половину Град Ниш преко Управе за привреду. 

Извођач радова је предузеће „ПЗП ТРЕЈС“. 

Изградња топловода финасирана је из Програма уређивања грађевинског земљишта за 

2015.годину. Вредност изградње топловода је око 1,5 милона динара. 

Надзор над реконструкцијом води ЈП Дирекција за изградњу 

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. 

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 
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је дужине 260 метара, са леве 140, висине од 1 до 3 метра. 

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. 

 

 

Асфалтирана Учитељ Милина улица  

 

 Након реконструкције 

канализационе мреже у Улици 

учитељ Милиној, завршени су  

и радови на реконструкцији  

коловоза. 

Коловоз је реконструисан  и 

пресвучен новим асфалтом од  

Улице хајдук Вељкове до Улице 

Ратка Вукићевића (кружног 

тока). Улица је дужине 150 

метара,а ширине 6 метара. 

Вредност реконструкције улице 

је 3 милиона динара. 

Радови  су планирани Програмом одржавања комуналне инфраструктуре са 

финансијским планом за 2015.годину –периодично одржавање. 

 Надзор води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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  Завршено асфалтирање  Прибојске улице    

 У децембру је завршено 
асфалтирање другим слојем 
асфалта  Прибојске улице 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. 

Асфалирањем Прибојске улице, 

решен  је 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. 

 

 Aсфалтирана Бјеласичке улица 

Завршено је асфалтирање 

коловоза у Бјеласичкој улици, ГО 

Црвени крст. 

 Улица је дужине 218, а ширине 

5,5 метара. 

 Вредност радова на изградњи 

улице је 4 368.720 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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Прилаз Улици војводе Мишића 

Завршена је изградња Првог 

прилаза Улици Војводе Мишића 

између Пантелејске и 

Нишавске улице.  

Прилаз је дужине 100 метара, а 

ширине 5,5 метара. 

Вредност изградње је 

1.644.594,00 динара. 

Радови су планирани 

Програмом уређивања 

грађевинског земљишта за 

2015.годину. 

Извођач радова је 

„Нискоградња“ а.д. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Канализациона и водоводна мрежа 

 Канализација у Улици Марка Јовановића ? 

У току 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. 

Извођач радова је ЈКП „Наисус“ 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Резервоар у Јелешници 

У току су радови на изградњи 

резервоара за воду у 

Јелашници. 

Резервоар је запремине 60 

метара кубних и биће изгађен 

од полиетиленске масе. 

Изградња резервоара у 

Јелашници планирана је 

Програмом уређивања 

грађевинског земљишта за 

2015.годину, ради  

квалитетнијег снабдевања 

водом виших делова . 

Вредност изградње 

резервоара је 2.853.524,03 динара. Рок за завршетак резервоара је 120 дана од дана 

увођења у посао 2.12.2015.године. 

Извођач, ЈКП „Наисус“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Церјанска пећина 

Нова истраживања у Крављанској пећини 

У току новембра Завод 

за заштиту природе Србије  и 

ЈП Дирекција за изградњу 

града Ниша наставили су 

истраживање Церјанске 

пећине.  У оквиру четвртог 

циклуса истраживања  једне од 

најдужих пећина на подручју 

Србије,екипа од два 

спелеолога три дана је 

боравила у крајњим деловима 

пећине. 

Током овог истраживања 

потврђена је дефинитивна 

дужина Церјанске пећине од 6025 метара. 
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 Иста екипа, половином децембра ушла је у крашку јаму изнад сифонског врела 

у Крављу, тј са друге стране пећине. Спелеолози су у току свога боравка у јами   

утврдили да је јама изузетно сложена са више бочних ходника. Ушли су до дубине 300 

до 400 метара и уочили изузетно леп пећински накит. На средини тог дела јаме 

осетили су промају, а даља истраживања вероватно ће открити одакле долази. 

Истраживања ће бити настављена јер су све предпоставке да крашка јама из Кравља 

има везу са Церјанском пећином. 

Истраживања Церјанске пећине започела су седамдесетих година прошлог века. 

Рађена су биолошка и спелеолошка истраживања фауне. То су обимна и комплексна 

истраживања са великим изазовом за истраживаче. 

 Подсетимо, Церјанска пећина, као 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. 

 

Јавни конкурс 

У току је јавни конкурс за избор организација којима  ће бити додељено 

непосредно организовање посете Споменику природе „Церјанска пећина“. 

Конкурс је расписало ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као управљач 

Спомеником природе „Церјанска пећина“. 

У Конкурсу ,који можете видети на Сајту Дирекције у фолдеру Церјанска пећина, 

дати су услови конкурса, начин подношења пријава на конкурс, одлучивање о 

поднетим пријавама и додатне информације. 
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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 је урађен темељ деснообалног 

стуба и предстоји његово бетонирање.На 

левообалном стубу урађен је ископ. 

 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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Мост у Пролетерској    

У току су радови на санацији 

Моста у Пролетерској улици. У 

склопу санације саниран је 

тротоар на узводној страни 

моста, и у току је санација 

тротоара на низводној страни. 

Санирање обухвата рушење 

бетонске испуне тротоарске 

конструкције, а након тога 

наливање асфалтом дебљине 5 

цм. 

У склопу ових радова биће 

уклоњено око 150 кубика 

отпадног бетона. 

Санација моста се ради кроз Програм 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. 

Извођач радова је „Кика Градња“ Радња за завршне радове у грађевинарству. 

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.  

Избетониране су прве 

кампаде основног 

потпорног зида. 

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. 

 

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 је урађено рашчишћавање терена, 

припрема градилишта и изведени радови на 

изградњи тзв.(„габионског зида“ - дренажно 

потпорног зида) дужине 65, а висине 3 метра. 

Зидови ће бити 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. 
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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. 

 

Изградња рекреационг 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 ове 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. 

На пролеће ће се радити на изолацији, керамици и полагању „бехатон“ плоча, као и на 

електро инсталацијама. 

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.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. 

 

Тврђава-осветљење и видео надзор   

 

Завршена је реконструкција  

јавног осветљење у Тврђави  

које није мењано приликом 

радова пре три године. 

Укупно је постављено 120 

„лед“ светиљки у целој 

Тврђави (раније 70, а овом 

приликом још 50 комада).  

У склопу радова на видео 

надзору у Тврђави 

постављено је десет камера 

за видео надзор које су 

повезане са полицијом. 

Вредност радова у овој години је 8,8 милиона динара. 

Радови се финансирају кроз Програм уређивања грађевинског земљишта за 

2015.годину. 

Извођач радова је „Електромеханика“Ниш. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Одржавање 

Путни правац Хум –Бреница 

Завршена је рехабилитација 

путног правца Хум –

Бреница. Путни правац је 

дужине 1800 метара, а 

ширине 4,5 метара. Остало 

је да се ураде банкине. 

Вредност радова је око 13 

милиона динара. Радови су 

финансирани из средстава 

периодичног одржавања. 

Извођач радова је „АБМ 

Путоградња“ 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Улица Крагујевачки октобар 

Завршено је пресвлачење Улице Крагујевачки октобар у ГО Нишка Бања. Улица је 

дужине 300 метара, а ширине 5 метара. 

Вредност радова на пресвлачењу улице је милион динара. Радови су финансирани из 

средстава редовног одржавања. 

Извођач радова је „МД Градња“ 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Пут Насеље Никола Тесла-Гоња Врежина 

Започели су радови на 

изградњи пута од Насеља 

Никола Тесла до Горње 

Врежине. Пут је дужине 

1200 метара, а ширине 7 

метара. 

Вредност изградње је 21 

милион динара. Радови се 

финансирају из средстава 

периодичног одржавања. 
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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. 

    Пресвучена Улица ваздухопловаца 

Пресвучена је асфалтом 

Улица ваздухопловаца од 

Улице 12.фебруар до 

Аеродрома Константин 

велики. 

Улица је дужине 600 метара, 

а ширине 7 метара. 

Вредност радова је око 2 

милиона динара. 

Радови су финансирани из 

Програна одржавања 

комуналне инфраструктуре за 

2015.годину – периодично 

подржавање. 

Извођач радова је „АБМ Путоградња“ 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Крфска улица  

У Крфској улици ГО Пантелеј на делу где није 

био хабајући слој, протеклог месеца асфалтиран 

је део улице дужине 250, а ширине 5,5 метара.  

Вредност радова је око 900 хиљада динара.  

Радови су финансирани из Програма одржавања 

комуналне инфраструктуре – редовно 

одржавање. 

Извођач радова је „ МД ГИТ“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Трг Републике у Нишкој Бањи 

У Улици Трг Републике (кружни ток испод 

Радона“ пресвучена је улица дужине 250, а 

ширине 6 метара. 

Вредност радова је око милион динара. 

Радови су финансирани из Програма одржавања 

комуналне инфраструктуре – редовно 

одржавање. 

Извођач радова је „ МД ГИТ“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

 

 

 

 

Уговори о изради техничке документације 

Изради техничке документације на основу Програма уређивања грађевинског 

земљишта за 2015.годину, посвећена је значјна пажња у току протеклог месеца. 

 Став менаџмента ЈП Дирекција за изградњу града Ниша је да се комунална 

инфраструктура у граду Нишу не гради без потребне техничке документације и 

дозволе. 

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ЈП Завод за урбанизам закључили су више 

уговора о изради техничке документације: 

- Израда урбанистичко – ерхитектонске разраде локације ОШ „Милан Ракић“ истурено 

одељење у Поповцу за потребе реконструкције објекта школе и доградње фискултурне 

сале. 

Вредност посла је 82.830,00 динара. 

-Израда интегрисаних докумената са потребним геодетским радовима за потребе 

изградње фекалног колектора од пута за Доње Међурово до насеља Виногради.  

Цена доумената је 23.400,00 динара. 
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-Израда техничке документације пројекта изградње 

Улице јужне у КО Пантелеј.  

Вредност израде пројекта је 61.453,86 динара. Рок 

за завршетак 30 дана. 

-Израда идејног пројекта за адаптацију осветљења 

на Бали беговој џамији и „Салону 77“ у Нишкој 

Тврђави. 

Вредност идејног пројекта је 27.720,94 динара. 

-Израда техничке документације изградње 

здравствене амбуланте у Горњој Топоници у 

оквиру одмаралишта „Трупале“ тип 1 – лево и то: 

идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу, 

извод из пројекта и пројекат за извођење радова. 

Вредност, 221.279,11 динара. 

Са ЈКП „Наисус“ уговорена је:  

-Израда интегрисаних докумената са потребним геодетским радовима за потребе 

припреме изградње Медошевачког колектора, Јужног фекалног и Чамурлијског 

фекалног колектора. 

Вредност пројекта је 115.200,00 динара. 

-Израда техничке документације изградње секундарне мреже водоводне и 

канализационе у Улици 25.мај у насељу Ратко Јовић, бивши „Импекс Промет“. 

Вредност израде техничке документације ј 70.792,30 динара. 

-Израда техничке документације – изградња делова секундарне мреже канализације 

Зетској улици и раскрсници Зетске и Душана Поповића. 

Вредност документације је 46.614,69 динара. 

Са Заводом за заштиту споменика културе Дирекција је закључила уговр о изради 

пројектне документације реконструкције касарне и ревитализације у Нишкој Тврђави и 

то идејно решење и извод из пројекта. 

Вредност израде документације је 160.000,00 динара. 
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-Дирекција и „Геодетски сервис“ДОО уговорили су пружање услуга преношења и 

стабилизације граничне линије споменика природе „Лалиначка слатина“ 

Вредност геодетских радова је 108.000,00 динара, а рок за реализацију 100 дана. 

Са ПД „ Гринич“ ДОО уговорено је пружање геодетских услуга – израде пројекта 

парцелације са регулацијом за ГО Палилула и то главна улица од Булевара св. цара 

Константина до центра насеља Суви До. 

 

 

Стручни надзор 

 

 

Машинска школа 

Завршени су радови на 
изградњи ограде око школског 
дворишта Машинске школе 
„ЖИШ“. Ограда је дужине 120  
метара, а висине 1,6 метара. 

Вредност радова је око 
780.000,00 динара. 

Извођач радова је „Балкан“ 
Црна Трава. 

 Радови се финансирају преко 
Управе за образовење. 

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, децембар  2015.године. 

 


