
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЛТЕН 
Септембар-октобар 2016. 
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           Септембра и октобра настављени су радови на изградњи комуналне 

инфраструктуре у Нишу. 

Завршена је изградња тротоара на Византијском булевару – десна страна од зграде 

Агрохима до ДИС-а. Канализациона мрежа завршена је у Горњем Матејевцу и Селу 

Бубањ. У Бањи Топило изграђен је резервоар са постројењем за смештај пумпи 

хидрофорског постројења. Завршен је резервоар за воду у Јелашници. 

Започели су радови на изградњи атмосферске, фекалне и водоводне мреже на 

локацији Лозни Калем у Нишкој Бањи,  као и изградњи  атмосферске канализационе 

мреже у Фрушкогорској улици у ГО Пантелеј. 

У Селу Поповац у току су радови на изградњи канализационе мреже кроз улицу Миле 

Ђурђановића. 

У току су завршни радови на изградњи саобраћајнице на Новом гробљу. Преостало је 

само асфалтирање.  

Закључен је уговор и ових дана би требали да започну радови на изградњи Топличине 

улице. 

У току су радови на изградњи Цркве св. Василија Острошког у Дуваништу.  Изградња 

топловода у Улици војводе Танкосића  је при крају . 

Постављене су  аутобуске надстрешнице на аутобуским стајалиштима у граду. 

Настављена су истраживања и активности око Церјанске пећине.  

 Закључен је већи број уговора за израду техничке документације, као припрема за 

изградњу. 

Настављени су радови на услужном техничком надзору над објектима школа....       

         Укратко о поменутим  и другим информацијама... 
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Тротоар на Византијском булевару  

     Завршена је изградња тротоара на 

Византијском булевару од зграде 

„Агрохима“ до ДИС-а, десна страна 

гледајући из правца града. 

Тротоар је дужине 220, а ширине 6 

метара. 

Вредност изградње је 3.914.520,00 динара. 

Извођач радова је  „АБМ Путоградња“. 

Радове финансира Република Србија - 

Министарство привреде и Град Ниш преко 

Управе за привреду, одрживи развој и 

заштиту животне средине. 

Надзор над извођењем радова поверен је 

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

У прошлој години изграђен је тротоар од 

Улице Димитрија Драговића до зграде 

Агрохима. 

Завршетком ове деонице тротоара, решен је дугогодишњи проблем становника овог 

дела града да на веома прометном булевару имају и тротоар. 

Мерошинска улица  

Завршено је асфалтирање дела 

Мерошинске улице на Леденој 

Стени, ГО Палилула. 

Улица је дужине 140 метара, а 

сада је асфалтиран део улице 

дужине 30, а ширине 5,5 метара. 

Асфалтиран је и део десног 

тротоара. 

Мерошинска улица је 

асфалтирана пре неколико 

година, али је остао 

неасфалтиран део од 30  так метара, због нерешених имовинско правних односа, који 

је причињавао проблем становницима овог дела улице. 
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 Сада је и тај проблем решен. 

Вредност садашњих радова је 549.732,00 динара. 

Изградња је планирана Програмом уређивања грађевинског земљишта. 

Извођач радова је нишко предузеће МД „ГИТ“ 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Саобраћајница на Новом гробљу  

 У току су завршни радови 

на изградњи 

саобраћајнице на Новом 

гробљу.  

Остало је да се 

саобраћајница дужине 100, 

а ширине 5,5 метара 

асфалтира.  

Уговорена вредност 

радова је 1.994.700,00 

динара.  

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

Извођач радова је фирма „Ангрус“ ДОО. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Уговор за изградњу Топличине 

          ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и „АБМ ПУТОГРАДЊА“ ДОО Мрамор, 

протекле недеље закључили су уговор о извођењу радова на изградњи коловоза у 

Топличиној улици у Нишу. 

Коловоз је дужине 200, а ширине 7 метара са тротоарима промењљиве ширине од 1,5 

до 3 метра. 

Вредност изградње је 11.934.732,00  динара.  

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

Рок за завршетак радова је 60 дана. 

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

Бубањ село   

Завршена је изградња 

канализационе мреже у Селу 

Бубањ – Улица 29.новембар, 

ГО Палилула.  

Канализациона мрежа је 

дужине 160 метара, а  

постављењне  су цеви 

пречника 300 милиметара. 

Вредност изградње 

канализационе мреже је 

2.996.858,70 динара. 

Изградња је планирана 

Програмом уређивања 

грађевинског земљишта за 2015.годину 

Извођач радова је ЈКП „Наисус“ на основу уговора од 24.9.2015.године. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Изградњом водоводне и канализационе мреже у Селу Бубањ, решен је дугогодишњи 

проблем становника овог села. 

Лозни калем  

Започели су радови на 

изградњи атмосферске, 

фекалне и водоводне мреже 

на локацији „Лозни калем“ у 

Нишкој Бањи. 

За потребе локације на 

Лозном калему, ради 

изградње аква парка, у 

наредних 90 дана, биће 

изграђено 2970 метара 

водоводне мреже са цевима 

ПЕ ДН 225 и 160мм, 

атмосферске канализационе 

мреже 2830 метара са цевима 

пречника од 300 до 700 милиметара и фекалне канализационе мреже 2300 метара са 

цевима  пречника 300 и 400 милиметара. 
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Вредност уговорених радова је 38.261.634,86 динара. 

 Радове финансира  Република Србија, Министарство привреде и Град Ниш преко 

Управе за привреду. 

Носилац посла је Привредно друштво  „Compect indusrtry“ d.o.o Svilajnac, „Пословност“ 

д.о.о. из Ниша, члан групе и „Геодетски сервис“ из Ниша, члан групе. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Бања Топило  

У сврху водоснабдевања 

викенд насеља Бање Топило 

изграђен је резервоар са 

постројењем за смештај пумпи 

и хидрофорског постројења. 

Вредност изградње је 

1.217.400, 00 динара. 

Изградња је планирана 

Програмом уређивања 

грађевинског земљишта за 

2016.годину. 

Извођач радова је „Транскоп-Р“ 

Сврљиг. 

Пре неколико година у Бањи Топило изграђен је примарни цевовод пречника 60-100 

милиметара. 

Фрушкогорска улица  

У току је изградња  атмосферске канализационе мреже у Фрушкогорској улици, ГО 

Пантелеј. Атмосферска канализациона мрежа је дужине 210 метара, а биће постављене 

цеви пречника 300 милиметара. 

Вредност изградње је 2.475.277,26 динара. 

Након изградње канализационе мреже, биће изграђен коловоз и троатоар. Дужина 

коловоза је 200 метара, а ширина 3,5 метара. Вредност радова је 5.450.681,41 динара. 

Извођач радова на изградњи атмосферске канализације и коловоза у Фрушкогорској 

улици је „АБМ Путоградња“. 

Радове финансира Република Србија - Министарство привреде и Град Ниш преко 

Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине. 

Надзор над извођењем радова поверен је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 



 

7 

 
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 
 

 

Село Поповац 

У току су радови на изградњи 

канализационе мреже у селу 

Поповац. 

Канализациона мрежа се 

гради кроз Улицу Миле 

Ђурђановића, дужине 700 

метара, а биће постављене 

цеви пречника 300 

милиметара. 

Вредност изградње је 

5 470.176,00 динара,      а рок 

за завршетак 60 дана. 

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

Извођач радова је нишко предузеће „Пословност“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Завршена канализација у Горњем Матејевцу-наставак  

Завршени су радови на изградњи канализационе мреже у селу Горњи Матејевац – 

наставак. 

Поред  150 метара канализационе мреже која је изграђене током пролећа,  протеклог 

месеца, изграђено је још 300 метара канализационе мреже у наставку постојеће. 

Постављене су цеви пречника 300 милиметара. 

Уговорена вредност изградње је 3.461.520,00 динара.  

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

Извођач радова је„МДС Инжењеринг“ ДОО. 

Надзор над изградњом канализационе мреже водило је ЈП Дирекција за изградњу 

града Ниша. 
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 Завршен резервоар за воду у Јелашници 

Завршени  су радови на 

изградњи резервоара за воду 

у селу Јелашница. Прикључен 

је резервоар на постојећу 

водоводну мрежу дужине 500 

метара, цеви ДН 90. 

Вредност радова је 

2.414.722,28 динара.  

Радови су планирани 

Програмом уређивања 

грађевинског земљишта за 

2016.годину. 

Извођач радова је ЈКП 

„Наисус“. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 

Доње Међурово 

На основи уговора од 2015.године по Програму уређивања грађевинског земљишта за 

2015.годину, ЈКП Наисус започео је радове на изградњи канализационе мреже у Доњем 

Међурову. 

Канализациона мрежа је дужине 160 метара, са цевима пречника 300 милиметара. 

 Уговорена вредност изградње је 2. 996.858,70 динара.  

Рок за завршетак је 60 дана. 

Надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Остали објекти 

Црква св. Василиja Острошког  

У току су радови на изградњи Цркве св. Василија Острошког у насељу Дуваниште у 

Нишу. 

Уговорена вредност радова је 28.066.734,00 динара. Радови обухватају земљане и 

грађевинске радове (бетонске, армирано бетонске, зидарске, тесарске, лимарске, 

изолатерске, браварске и остале радове). 
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 До сада су урађени армирано бетонски стубови и зидови крипте. Следи изградња 

оплате плоче. 

Изградња је планирана 

Програмом уређивања 

грађевинског земљишта 

за 2016.годину. 

Извођач радова је 

„Грамонт инжењеринг“ 

ДОО. 

Рашчишћавање терена и 

изливање темеља 

финансирала је Црквена 

општина и донатори. 

Надзор води, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Изградња ове Цркве покренута је након бомбардовања овог дела града на дан св. 

Василија Острошког 1999.године. 

 

Топловод у Улици војводе Танкосића  

У току је изградња  магистралног топловода у Улици 

војводе Танкосића од Улице 7.јули до Улице Ћирила 

и Методија. 

Топловод је дужине 60 метара. 

Вредност изградње топловода је 1.499.826,00 

динара. 

Изградња је планирана Програмом уређивања 

грађевинског земљишта за 2016.годину. 

Извођач радова је предузеће „Хидроконтрол“ д.о.о . 

 

Надзор води ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Церјанска пећина и Лалиначка слатина 

Актуелности о Церјанској пећини  

           У току септембра, ЈП 

Дирекција за изградњу града 

Ниша започела је реализацију 

позиција из Уговора о 

суфинансирању Програма 

управљања Церјанском 

пећином за 2016.годину. 

        - Извршена је набавка 

опреме по спроведеном избору 

између пристиглих понуда 

(заштитне кациге, лампе за 

чело, планинарски ранчеви и 

дубоке гумене чизме изнад 

појаса). Уговор је потписан са 

„ДДА – Комерц“ доо Лесковац. 

        - Започела је реализација израде стручне монографије о Церјанској пећини. 

Спроведен је избор и са одабраним понуђачем за штампање монографије потписан је 

уговор којим су дефинисани формат, обим, тираж и други параметри око израде. 

Уговор је потисан са Агенцијом за графичку делатност „RINCHA“ из Каменице. 

        - Настављена су спеломорфолошка 

мерења и снимање пећинских канала 

методом ласерског 3Д скенирања. 

Скенирање се изводи на основу Уговора са 

Агенцијом за геодетске услуге „ГЕО – ИН“ из 

Инђије од 22.09.2016.године. 

 Радови су изведени у дужини од 450 метара. 

Теренски радови су реализовани 13,14 и 15. 

октобра 2016.године.  

У овом периоду су изведене и акције 

промотивних посета заштићеном подручју. 

17.09.2016.године улазак Завода за заштиту 

природе са сарадницима у циљу опремања 

монографије квалитетним фотографијама. 

25.09.2016.године спроведен је припремни 

промотивни улазак који су чинили спелео 

водичи из Дирекције и професори Правног 

факултета у Нишу. Улазак је био припремни 
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за будуће скенирање пећинских канала, а промотивни јер присутни професори који су 

спелеолози аматери, могу својим деловањем да квалитетно промовишу пећину. 

15.10.2016.године у склопу боравка Владе Републике Србије Министар Расим Љајић 

посетио је заштићено подручје Церјанска пећина, што је медијски пропраћено, а 

очекују се и ефекти те посете кроз сагледавање активности од стране надлежних 

министарстава. 

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 

 

 

Одржавање 

Постављене аутобуске надстрешнице  

У протеклом периоду 

завршено је изградња 

надстрешница изнад 

аутобуских стајалишта на 

територији града Ниша. 

Постављено  је укупно пет 

надстрешница на следећим  

локацијама: ( преко пута 

ОШ „Вожд Карађорђе“, код 

Куће меса на Византијском 

булевару, код бившег 

„Нитекса“, и две у 

Књажевачкој улици.. 

Укупна вредност је 1.964.178,00 динара.  

Надстрешнице су планиране Програмом одржавања комуналне инфраструктуре за 

2016.године. 

Извођач радова је „Ангрус“ ДОО. 
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Тендер за одржавање путева на градском и сеоском подручју 

У току је тендер за редовно и ургентно одржавање путева на градском и сеоском 

подручју града Ниша. 

Понуде се достављају на адресу ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 7.јули број 6, 

до 14.11.2016.године, за када је заказано и отварање понуда. 

 Отварање заказано за 11.11.2016.године је померенео због државног празника. 

Техничка документација 

Припрема за изградњу 

-ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и  ЈКП „Наисус“ уговорили су израду пројектне 

документације – идејног пројекта и пројекта изградње водоводне мреже са 

прикључцима у Улици Анете Андрејевић, ГО Црвени Крст. 

Водоводна мрежа је дужине 220 метара, а техничком документацијом планиране су 

цеви ПЕ 110  мм. 

Вредност израде техничке документације је 43.056,00 динара. Рок за завршетак је 20 

дана. 

 

Стручни надзор 

ОШ „Мирослав Мика Антић“ 

Започели су радови на 

завршетку изградње 

фискултурне сале и  

специјализоване учионице у 

ОШ „Мирослав Мика Антић“. 

Радови обухватају: 

грађевинско занатске радове, 

инсталације водовода, 

канализације, електо и 

машинске радове,покривање 

школе, унутрашња столарија и 

партерно уређење. 

Вредност завршне фазе радова 

је 77.994.726,16 динара.  

Радове финансира Република Србија - Министарство привреде и Град Ниш преко 

Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине. 
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Извођач радова је предузеће „ЦЕНТУМ“ доо Лесковац. 

Надзор над извођењем радова поверен је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Рок за завршетак радова је 240 дана. 

„Школа моде и лепоте“ 

У току су радови на замени „лексона“ на крову „Школе моде и лепоте“ у Нишу. 

Вредност радова је 2.537.280,00 динара. Рок за завршетак радова је 30 дана. 

Радове инвестира Град Ниш преко Управе за образовање. 

Извођач радова је „Балкан“ Црна Трава. 

Технички надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

Гимназија „Стеван Сремац“ 

Завршени су радови на замени и уградњи 

унутрашње столарије у згради Гимназије 

„Стеван Сремац“. 

Вредност радова је 2.827.200,00 динара. 

Радове је финансирала Град Ниш преко 

Управе за образовање. 

Извођач радова је Радња за завршне радове 

у грађевинарству „Сигма“ Ниша. 

 Технички надзор, ЈП Дирекција за изградњу 

града Ниша. 

 

 

 

ОШ „Коле Рашић“ 

Завршена је II фаза радова на реконструкцији мокрих чворова у приземљу и спрату 

зграде ОШ „Коле Рашић“. 

Вредност реконструкције је 689.844,00 динара. 

Радове је финансирала Град Ниш преко Управе за Образовање. 

Извођач радова је ОЗЗ „Балкан“ Црна Трава. 

Технички надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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„Машинска школа“ ЖИШ 

Завршена је замена спољашње столарије на згради 

Машинске школе ЖИШ. 

Вредност радова је 665.100,00 динара.  

Радове је финансира Град Ниш преко Управе за 

образовање. 

Извођач радова је „ГАТ“ доо Нови Сад. 

Технички надзор, ЈП Дирекција за изградњу града 

Ниша. 

 

 

 

 

ОШ „Учитељ Таса“ 

У току су радови на 

реконструкцији ОШ „Учитељ 

Таса“. Радови обухватају 

грађевинско занатске радове, 

фасадерске, лимарске  и 

партерно уређење дворишта. 

Укупна вредност радова је 

11.622.786,60 динара.  

Радове финансира Град Ниш 

преко Управе за образовање. 

Извођач радова је „Грамонт 

инжењеринг“. 

Технички надзор, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 
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Прехрамбено хемијска школа 

У току су радови на реконструкцији  

водоводне и канализационе мреже, 

замени санитарија и замени подних 

и зидних облога на Прехрамбено 

хемијској школи. 

Вредност реконструкције је 

1.398.180,00 динара. 

Радове финансира Град Ниш преко 

Управе за образовање. 

Технички надзор, ЈП Дирекција за 

изградњу града Ниша. 

 

 

ОШ „Лела Поповић“ одељење у Палиграцу 

На ОШ „Лела Поповић“ у Миљковцу, одељење у Палиграцу у току су грађевинско 

занатски радови на изградњи  новог степеништа (споља) и замени керамике у холу 

школе. 

Вредност радова је 413.497,00 динара. 

Радове финансира Град Ниш преко Управе за образовање. 

Извођач радова је „Кранг Градња“ Ниш. 

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  2016.године. 

 

 

 


