
  
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
 ГРАДА НИША 
 

 
ГОДИНА XXXI   -  БРОЈ 16 

 
НИШ, 23. фебруар  2023.  

Цена овог броја 120  динара 
Годишња претплата 5000 динара 
 

 
 

ГРАД НИШ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 
1.  
 

На основу члана 19. Одлуке о буџету 
Града Ниша за 2023. годину (“Службени лист 
Града Ниша”, број 131/22), а у складу са Одлуком 
о усвајању Локалног акционог плана за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња у Граду Нишу за 
период 2021-2023 године („Службени лист Града 
Ниша“, број 35/2021) и члана 2. и 72. Пословника о 
раду Градског већа Града Ниша („ Службени лист 
Града Ниша”, број 1/13, 95/16, 98/16, 124/16, 
144/16 и 117/20),  

Градско веће Града Ниша на седници 
одржаној  23.02.2023. године,  доноси  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
I Доноси се Правилник за стипендирање  

студената ромске националности на територији 
Града Ниша за школску 2022/2023 годину чији је 
текст саставни део овог Решења. 

 II Град Ниш у школској 2022/2023 години 
доделиће 10 стипендијa студентима ромске 
националности. 

III Месечна висина стипендијe за школску 
2022/2023 годину утврђује се у износу од 12.500,00 
РСД, што за период од 01.10.2022.-30.06.2023. 
године и 01.09.-30.09.2023. године и износи 
125.000,00 РСД по студенту. 

 IV Укупна вредност стипендија за школску 
2022/2023  годину износи 1.250.000,00 РСД. 

V Средства за реализацију овог решења 
дефинисана су Локалним акционим планом за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду 
Нишу за период 2021-2023 године, а предвиђена 
су Одлуком о буџету Града Ниша за 2023. годину 
(“Службени лист Града Ниша”, број 131/22) у глави 

8.01, програм 11, програмска активност 0902-0017, 
функција 090, позиција 131,  економска 
класификација 424. 

VI Предлаже се Градоначелници Града 
Ниша да распише Јавни конкурс за стипендирање 
студената ромске националности на територији 
Града Ниша за школску 2022/2023 годину за који је 
саставни део овог решења као и обрасци за 
конкурисање. 

VII Поступак за доделу стипендија 
спровешће Радни тим за  непосредну реализацију 
мера и активности Локалног акционог плана за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду 
Нишу за период 2021.-2023. године. Стручне и 
административне послове за потребе Радног тима 
радиће Градска управа за друштвене делатности. 

VIII Ово решење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина Града Ниша донела је Одлуку о 
усвајању Локалног акционог плана за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња у Граду Нишу за 
период 2021-2023 године („Службени лист Града 
Ниша“, број 35/2021). Одлуком Скупштине Града 
Ниша дефинисана су средства за имплементацију 
Локалног акционог плана у износу од по 
10.000.000,00 РСД по години имплементације, 
почев од 2021. године. Један од специфичних 
циљева ЛАП- а у области образовања је 
дефинисан посебним циљем 1. Повећана 
укљученост деце, младих и одраслих лица ромске 
националности на свим нивоима образовања и 
подизање видљивости ромске културе и 
идентитета, мером 1.1 Обезбеђивање 
материјалне и стручне подршке родитељима, деци 
и ученицима ромске националости у циљу 
потпунијег обухвата образовним установама на 
свим нивоима образовања уз делотворну 
превенцију напуштања школовања, Активност 
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1.1.7. Стипендије за студенте ромске 
националности. 

Обезбеђење стипендија за студенте 
представљао би постицајну меру деци ромске 
националности да наставе школовање, 
образовање и усавршавање који би представљао 
и превенцију социјално економских последица које 
доноси овакво стање у образовању ромске 
популације на територији Града Ниша.  

Средства за реализацију овог решења 
дефинисана су Локалним акционим планом за 
унапређење положаја Рома на територији Града 
Ниша у годишњем износу од 1.250.000,00 РСД 
почев од 2021. године, а предвиђена су Одлуком о 
буџету Града Ниша за 2023. годину (“Службени 
лист Града Ниша”, број 131/21) у глави 8.01, 
програм 11, програмска активност 0902-0017, 
функција 090, позиција 131,  економска 
класификација 424. 

Поступак за доделу стипендија спровешће 
Радни тим за  непосредну реализацију мера и 
активности Локалног акционог плана за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња у Граду Нишу за 
период 2021.-2023. године за  реализацију 
припадајућих мера, као носиоца за посебни циљ  
1. и 5. и као партнера за посебни циљ 4. 
  Из свега напред изложеног, Градско веће 
Града Ниша, а у циљу израде делотворног 
механизма подстицаја образовања припадника 
ромске националности, увођењем постицајних 
мера за школовање припадника ромске 
националне мањине на својој територији, доноси 
решење као у диспозитиву. 
 
Број:  209-4/2023-03 
У Нишу,  23.02.2023. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋA 

ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 
Душица Давидовић, с.р. 

 

ПРАВИЛНИК  

 ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА  

РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ  НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 

ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ 

 
I УВОДНА ОДРЕДБА 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником утврђује се: ближи 

услови за остваривање права студената ромске 
националности на стипендију, критеријуми за 
утврђивање редоследа, начин остваривања права  
на стипендију и начин вођења евиденције о 
одобреним студентским стипендијама.  

 
II  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА СТУДЕНАТА 

РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ НА СТИПЕНДИЈУ 
 

1. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
 

Члан 2. 
 

Право на  стипендије у складу са Одлуком 
о усвајању Локалног акционог плана за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња у Граду Нишу за 
период 2021-2023. године, мера 1. Активност 1.1.7. 
Стипендије за студенте ромске националности, 
имају студенти ромске националности  на 
факултетима Универзитета у Нишу, чији је 
оснивач Република Србија, на основним, 
специјалистичким мастер, и докторским 
програмима, који су први пут уписани у одређену 
годину у текућој школској години, чије се 
школовање финансира из буџета Републике 
Србије или који сами финансирају своје 
школовање, који имају држављанство Републике 
Србије и који на територији Града Ниша имају 
пребивалиште најмање задњих пет година.   

 
Члан 3. 

 
На конкурс за доделу стипендија студентима 

ромске националности могу се пријавити студенти 
основних и специјалистичких програма млађи од 
26 година, а за мастер и докторске студије  млађи 
од 30 година. 

 
2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

РЕДОСЛЕДА 
 

Члан 4. 
 
Редослед кандидата за доделу студентске 
стипендије утврђује се на основу: 
 

1) Програма, и то: 
 
- Докторске студије 
- Мастер студије 
- Специјалистичке студије 
- Основне студије 

 
2) Уписане године студија 

 
Члан 5. 

 
1) Број бодова на основу програма утврђује се 

на следећи начин: 
 
- Докторске студије 50 бодова 
- Мастер студије 40 бодова 
- Специјалистичке студије 30 бодова 
- Основне студије 20 бодова 
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    2)  број бодова за годину за коју је студент 
уписан је по 5 бодова за сваку наредну годину 
студија у односу на базну годину. 

 
 

3. УСЛОВИ И НАЧИН ДОДЕЛЕ 
СТИПЕНДИЈЕ 

 
Члан 6. 

 
У складу са Локалним акционим планом за 

социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду 
Нишу за период 2021-2023. године, Одлуком о 
буџету  Града Ниша за 2023. годину дефинисана 
средства за реализацију активности 1.1.7. су 
1.250.000,00 РСД за 10 стипендија у месечном 
износу од 12.500,00 РСД.  

 
Члан 7. 

 
Стипендије се додељују за период од 10 

месеци почев  од 01. октобра 2022. године  до 30.  
јуна 2023. године  и од 01.09.-30.09.2023. године. 

 
Члан 8. 

  
После доношења Решења, Градоначелник 

расписује, а Радни тим за непосредну реализацију 
мера и активности Локалног акционог плана за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња у Нишу за 
период 2021-2023. године, именован Решењем 
број 7198-1/2021-07 од 14.09.2021. године, 
спроводи Јавни конкурс, за текућу школску годину. 
Јавни конкурс се објављује на интернет страни 
Града Ниша и огласној табли органа и служби 
Града Ниша. 

Јавни конкурс за доделу стипендија садржи  
нарочито: услове за доделу стипендије, 
обавештење о потребним доказима,односно 
документима, износ и број стипендија, рокове за 
пријављивање на конкурс и одлучивање о додели 
стипендија, критеријуме за одређивање редоследа 
кандидата и поступак спровођења конкурса. Јавни 
конкурс за  школску 2022/2023 годину расписаће 
се по усвајању овог Правилника  од стране 
Градског већа Града Ниша. 

За наредне школске године, јавни конкурс 
биће расписан по утврђеној процедури за 
предметну годину, а најкасније до децембра 
месеца за текућу школску годину. 
 

Члан 9. 
 

На основу расписаног конкурса, студенти 
подносе Радном тиму за непосредну реализацију 
мера и активности Локалног акционог плана за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња у Нишу за 
период 2021-2023. године, пријаву са потребном 
конкурсном документацијом  у року  од 8 (осам) 
дана од дана објављивања на интернет страни 

Града Ниша и огласној табли органа и служби 
Града Ниша. 

Пријава се подноси лично у писарници 
Градске управе за органе града и грађанска 
стања, улица Николе Пашића, број 24, у 
затвореној коверти. 

Кандидат   приликом пријављивања на конкурс 
подноси следећа документа, односно обрасце који 
су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део: 
 

1. Оригиналну Пријаву за доделу 
стипендија за студента ромске 
националности   (ОБРАЗАЦ број 1.- 
ПРИЈАВА) 

 

2. Оверену Потврду факултета који 
студент похађа, са дефинисаним 
програмом и временом његовог трајања 
као и  да је по први пут уписан за текућу  
школску  годину  (ОБРАЗАЦ број 2.-
ПОТВРДА); 

3. Изјаву да кандидат није корисник друге 
стипендије  (ОБРАЗАЦ број 3.-ИЗЈАВА); 

 

4. Оверену Потврду да је кандидат 
припадник ромске националне мањине  
(ОБРАЗАЦ број 4 – ПРИПАДНОСТ 
ромској националној мањини)  

 

5. Оригинал или фотокопију Уверења о 
држављанству Републике Србије, без 
обзира на датум издавања; 

 

6. Потврду о пребивалишту  или очитану 
личну карту из које се види да је 
Министарство унутрашњих послова – 
Полицијска управа Ниш исту издала  
пре више од 5 година; 

 

7. Потврду да је на евиденцији 
Националне службе за запошљавање, 
Филијала Ниш или Уверење Пореске 
управе да није порески обвезник по 
основу остваривања прихода из радног 
односа или обављања привредне 
делатности. 

      
4. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ 

 
Члан 10. 

 
Одлуку о избору кандидата доноси Градско 

веће Града Ниша на предлог Радног тима који 
врши бодовање на основу критеријума из овог 
Правилника. 

Одлука Градског већа Града Ниша из става 
1. овог члана, објављује се  на интернет страни 
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Града Ниша и огласној табли органа и служби 
Града Ниша.  

Кандидати имају право приговора на 
објављену Одлуку из става 2. овог члана Градском 
већу Града Ниша у року од 3 (три) дана од дана 
објављивања.  

Одлука Градског већа након разматрања 
приговора је коначна и објављује се на интернет 
страни Града Ниша. 
 

Члан 11. 
 
       На основу одлуке Градског већа Града Ниша о 
додели  стипендија, студенти закључују уговор о 
стипендији са Градоначелником  Града Ниша, 
којим се ближе уређују права и обавезе у вези са 
коришћењем стипендије. 
 
 Стипендије се додељују без обавезе враћања. 
 
 

Члан 12. 
 

Кориснику студентске стипендије 
обуставља се исплата одобрене стипендије у 
случају нетачно приказаних података, када 
истовремено прима неку другу стипендију или 
сличан облик давања из буџета Републике Србије 
или неких других фондова, напусти студирање или 
у току коришћења стипендије заснује радни однос. 

Корисник је у обавези да врати примљена 
средства по основу стипендије. Радно ангажовање 
преко студентских задруга, студенска пракса или 
волонтирање нису основ за повраћај средстава 
које је корисник примио по основу стипендије. 
 
 
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
 
 

Измене и допуне овог Правилника врше се по 
поступку по коме је и донет. 

Члан14. 
Овај  Правилник ступа на снагу  даном објављивања 
у „Службеном листу града Ниша“. 
 
 
Број: 209-4/1/2023-03 
У Нишу, 23.02.2023. године 
                                                                                                             

                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

                                                                                                      
ПРЕДСЕДАВАЈУЋA 

ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 
Душица Давидовић, с.р. 

 
 

На основу Одлуке о усвајању Локалног 
акционог плана за социјално укључивање Рома 
и Ромкиња у Граду Нишу за период 2021-2023 
године („Службени лист Града Ниша“, број 
35/2021),  Град Ниш, расписује: 

  

ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА 

РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 

ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ 

   
За школску 2022/2023. годину, доделиће се 10 
(словима: десет ) стипендија за студенте ромске 
националности. 
     
I УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 
СТИПЕНДИРАЊЕ 
   
            Право на стипендију у складу са Одлуком о 
усвајању Локалног акционог плана за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња у Граду Нишу за 
период 2021-2023 године („Службени лист Града 
Ниша“, број 35/2021), мера 1. Активност 1.1.7. 
Стипендије за студенте ромске националности, 
могу да остваре студенти ромске националности 
под следећим условима: 
             - да имају држављанство Републике 
Србије; 
            - да први пут уписују одређену годину у 
текућој школској години на факултету 
Универзитета у Нишу, чији је оснивач Република 
Србија,  без обзира на начин финансирања 
студија и то: 
             -  да имају   пребивалиште на територији 
Града Ниша најмање 5 година; 
             - да  нису корисници било које друге 
стипендије. 
      
II КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ 
СТИПЕНДИЈЕ 

   
            Редослед кандидата за доделу студентске 
стипендије утврђује се на основу следећих 
критеријума: 
 

3) Програма , и то: 
 
- Докторске студије 
- Мастер студије 
- Специјалистичке студије 
- Основне студије 

 
4) Уписане године студија 
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III БОДОВАЊЕ 
 

2) Број бодова на основу програма утврђује 
се на следећи начин: 
 
- Докторске студије 50 бодова 
- Мастер студије 40 бодова 
- Специјалистичке студије 30 бодова 
- Основне студије 20 бодова 

 
    2)  број бодова за годину за коју је студент 
уписан је по 5 бодова за сваку наредну годину 
студија у односу на базну годину.  

   
IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

  
Кандидат приликом пријављивања на Конкурс 
подноси следећа документа, односно обрасце који 
су наведени у Конкурсу и чине његов саставни 
део: 
 
1.      Оригиналну Пријаву за доделу стипендија за 
студенте ромске националности и која је 
објављена као део овог Конкурса, и  може се 
преузети и штампати са интернет адресе  Града 
Ниша (www.ni.rs), или се одштампана може 
преузети на писарници Градске управе за органе 
града и грађанска стања, улица Николе Пашића 
24,  (ОБРАЗАЦ број 1.- ПРИЈАВА); 
2.      Оверену Потврду факултета који студент 
похађа и да је  уписан  школске 2022/ 2023 године, 
која је објављена као део овог Конкурса и може се 
преузети и штампати са  интернет адресе Града 
Ниша (www.ni.rs), или се одштампана може  
преузети на писарници Градске управе за органе 
града и грађанска стања, улица Николе Пашића 
24,   (ОБРАЗАЦ број 2.-ПОТВРДА);   
3.      Изјаву да кандидат није корисник друге 
стипендије која је објављена као део овог 
Конкурса, и може се преузети и штампати са  
интернет адресе Града Ниша (www.ni.rs), или се 
одштампана може  добити на писарници Градске 
управе за органе града и грађанска стања, улица 
Николе Пашића 24,  (ОБРАЗАЦ број 3.-ИЗЈАВА); 
  
4.      Оверену Потврду  да је кандидат припадник 
ромске националне мањине која је објављена  као 
део овог Конкурса, и може се преузети и штампати 
са  интернет адресе  Града Ниша (www.ni.rs) или 
се одштампана може  добити на писарници 
Градске управе за органе града и грађанска 
стања, улица Николе Пашића 24 (ОБРАЗАЦ број 4 
- ПРИПАДНОСТ ромској националној мањини); 
  
5.      Оригинал или фотокопију Уверења о 
држављанству Републике Србије, без обзира 
на датум издавања; 
  
6.      Потврду о пребивалишту студента  или 
очитану личну карту из које се види да је 

Министарство унутрашњих послова – Полицијска 
управа Ниш исту издала  пре више од 5 година; 
 
7.      Потврду да је на евиденцији Националне 
службе за запошљавање, Филијала Ниш или 
Уверење Пореске управе да није порески обвезник 
по основу остваривања прихода из радног односа 
или обављања привредне делатности.   
               Пријаве са потпуном документацијом 
предају се  лично,   у писарници Градске управе за 
органе града и грађанска стања, улица Николе 
Пашића 24,   у затвореној коверти са назнаком 
,,Пријава по Јавном конкурсу за  доделу 
стипендија студентима ромске националности за 
школску 2022/2023 годину.'' 

   
V  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА 

  
            Рок за пријављивање на Конкурс је осам 
дана од дана објављивања  на сајту Града Ниша 
и огласној табли органа и служби Града Ниша. 
            Неблаговремена и непотпуна конкурсна 
документација неће бити разматрана. 
  
VI ВИСИНА СТИПЕНДИЈЕ 
   
            Висина стипендије износи 12.500,00 РСД 
(словима: дванаестхиљадаипетстотинадинара) 
месечно и исплаћује се за за школску 2022/2023 
годину, 01. октобар 2022 – 30. јуни 2023. године и 
01.-30. септембар 2023. године. Студенти се 
стипендирају у времену од 10 месеци. 
            О резултатима Конкурса кандидати ће 
бити обавештени на интернет страни Града 
Ниша. 
  
VII ОБРАСЦИ 
 
            Обрасце за пријаву на Конкурс кандидати 
могу да  добијају на писарници   Градске управе за 
органе града и грађанска стања, улица Николе 
Пашића 24, или да се преузму  са сајта Града 
Ниша  www ni.rs. 
                                                            
VIII ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

   
Додатне информације у вези са доделом 

стипендија могу се поставити електронским путем 
на адресу: miljan.petrovic@gu.ni.rs, или 
телефонским путем позивом на број 018/504-473 
сваког радног дана од 7.30-15.30 часова. 
  
 

ГРАД НИШ 
 

Градоначелница 
Драгана Сотировски 
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 Република Србија 

  Град Ниш 

  
 

 ОБРАЗАЦ БРОЈ 1 

 

 

 

ПРИЈАВА 

 

за доделу стипендија за СТУДЕНТЕ ромске националности  
 

Пријављујем се на Конкурс за доделу стипендије студентима ромске националности за школску 2022/23 годину  

 

Име и презиме   

Датум рођења  

Место и општина рођења  

ЈМБГ              
 

Адреса становања  

Назив и седиште факултета  

Уписана година  

Образовни профил  

Образовни програм траје   године 

  

Потпис   

  

Контакт телефон  

Датум   
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ОБРАЗАЦ број 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

  Град Ниш 

 

ПОТВРДА 

       о статусу студента  

 Попуњава факултет 

Факултет:  

 

Деловодни број: 

Датум:    

ПОТВРДА 

 

Овим се потврђује да је _______________________________________________ уписан (име студента, име родитеља, 

презиме студента) 

 

 

као ____________________ на  _____________ годину студија школске 2022/23 године. 

      (на буџету/самофинансирајући), на студијској групи____________, факултета ________________ Универзитета у Нишу.  

Потврда се издаје за пријављивање студента на конкурс за добијање градске стипендије за студенте ромске националности  

 

                                                                                                                                                     Одговорно лице 

 

                                                                              (М.П.)                             _____________________ 

                                                                                               (име и презиме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ број 3 

Република Србија 

  Град Ниш 
Попуњава студент 

ИЗЈАВА 

 

Име, име родитеља и презиме: 

 

______________________________________ 

 

Година студирања и студијска група __________ 

 

Факултет:_________________________________________ 

 

Место:_________________________________________ 

 

Датум: 

 

Изјављујем да НИСАМ КОРИСНИК стипендије и/или кредита које се додељују од стране организација које су директни или 

индиректни корисници буџета Републике Србије.  

 

                                                                          Потпис студента 
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                                                                                ОБРАЗАЦ број 4  

 

 

 

Република Србија 

  Град Ниш 

 

 

Попуњава надлежна организација 

Назив организације: 

 

Датум: 

 

ПОТВРДА 

 

Овим се потврђује да је студент ___________________________________________који  

   (име и презиме) 

је школске 2022/2023 године уписао  _______ годину студија на ___________ факултету, студијска 

група______________припадник ромске националне мањине. 

                 

         Име и презиме  

        одговорног лица 

(М.П.) 

                                   __________________ 

 

 

 

2.  
 
На основу члана 69. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима  ("Службени гласник РС", број 

15/2016 и 88/2019) и члана 29. став 1. тачка 3) и став 2. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш („Службени лист Града Ниша", број 145/2016-пречишћен текст),    

Градско веће Града Ниша, на седници дана 23.02.2023. године,  доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

 
Даје се сагласност на Одлуку о усвајању ценовника радова за обављање комуналне делатности 

превезивања и замене прикључних веза, реконструкцију водоводних и канализационих мрежа и поново 
повезивање приликом периодичног, редовног и ургентног одржавања и реконструкције јавних 
саобраћајница на територији Града Ниша, број 26500/1-1, коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Наиссус“ 
Ниш, на седници одржаној 27.10.2022. године. 

 
II 

 
Решење и Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш, број 26500/1-1, од 27.10.2022. године, 

објавити у "Службеном листу Града Ниша". 
 
Број: 209-3/2023-03 
У Нишу, 23.02.2023. године 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋA 

ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 
Душица Давидовић, с.р. 
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НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „НАИССУС“ НИШ 

 
3.  
 
На основу чл. 32 Статута ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш, бр.12011/1-1 од 

07.04.2017. године, на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша, Решењем бр. 06–280/2017– 21–2-
02  од 28.04.2017. године, Надзорни одобор предузећа на седници одржаној дана 27.10.2022.године, 
донео је следећу 

О Д Л У К У 

 

1. Усваја се ценовник радова за обављање комуналне делатности, превезивање и замену 

прикључних веза, реконструкцију водоводних и канализационих мрежа и поновно повезивање 

приликом периодичног, редовног и ургентног одржавања и реконструкције јавних саобраћајница 

на постојећи систем на територији Града Ниша:  

Pедн
и  

број 
ВРСТА РАДОВА Ј.М. 

Јединична цена радова 
(Дин/ЈМ) без ПДВ-а 

I Земљани радови   

1. Крчење шибља м
2
 39,98 

2. Ископ рова  у земљи III категорије на дубини 0-2м 

 

 

 * ручни ископ м
3
 2.257,67 

 * машински ископ са утоваром у транспортно возило м
3
 375,93 

3. Ископ рова  у земљи III категорије на дубини 2-4м 

 

 

 * ручни ископ м
3
 3.160,74 

 * машински ископ са утоваром у транспортно возило м
3
 375,93 

4. Ископ рова  у земљи III категорије на дубини 4-6м 

 

 

 * ручни ископ м
3
 4.154,11 

 * машински ископ са утоваром у транспортно возило м
3
 375,93 

5. Ископ рова  у земљи IV категорије на дубини 0-2м 

 

 

 * ручни ископ м
3
 2.827,44 

 * машински ископ са утоваром у транспортно возило м
3
 573,46 

6. Ископ рова  у земљи IV категорије на дубини 2-4м 

 

 

 * ручни ископ м
3
 4.352,12 

 * машински ископ са утоваром у транспортно возило м
3
 573,46 

7. Разупирање рова 

   Рад у стално мокрим рововима дубине до 4 м' м
2
 964,41 

 Рад у природно влажној земљи дубине до 4 м' м
2
 386,60 

 Рад у природно влажној земљи дубине  4 м' - 8 м' м
2
 617,92 

8. Планирање дна рова м
2
 154,22 

9. Транспорт вишка земље из ископа до депоније 

 

 

 * на даљину до 10 км м
3
 949,34 

 * на даљину до 20 км м
3
 1.221,57 

 * на даљину до 30 км м
3
 1.629,90 

  

 

 

10. Затрпавање ровова 

 

 

 *шљунком или земљом из ископа  у слиојевима до 30 цм 
и сабијањем до потребне збијености. м

3
 

763,69 
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II Монтажни радови 

  
1. Уградња ливено-гвоздених цеви (DCI) по пречницима 

   ф 80 мм м' 460,96 

 ф 100 мм м' 499,91 

 ф 125 мм м' 565,83 

 ф 150 мм м' 611,36 

 ф 200 мм м' 346,60 

 ф 250 мм м' 416,82 

 ф 300 мм м' 491,67 

 ф 350 мм м' 547,94 

 ф 400 мм м' 664,01 

 ф 500 мм м' 955,39 

2. Уградња полиетиленских цеви (ПЕ) по пречницима 

 

 

 ДН 90 мм 

 

377,22 

 ДН 110 мм 

 

400,30 

 ДН 160 мм 

 

490,09 

 ДН 225 мм 

 

839,41 

 ДН 315 мм 

 

1.223,65 

3 Уградња канализационог  цевног материјала по 
пречницима 

   ф 160 мм м' 68,75 

 ф 300 мм м' 340,58 

 ф 400 мм м' 410,55 

 ф 500 мм м' 500,85 

 ф 600 мм м' 593,33 

 ф 800 мм м' 744,73 

 ф 1000 мм м' 896,13 

 ф 1200 мм м' 1.025,70 

4 Уградња Затварача 

   ф 80 мм ком. 4.198,83 

 ф 100 мм ком. 4.439,08 

 ф 150 мм ком. 5.153,65 

 ф 200 мм ком. 6.001,24 

 ф 300 мм ком. 8.040,81 

 ф 400 мм ком. 9.387,53 

 ф 500 мм ком. 9.752,53 

5 Уградња Хидраната 

 

 

 ф 80 мм ком. 8.505,03 

6 Уградња фазонских комада 

   до ф 200 мм ком. 514,03 

 преко ф 200 мм ком. 1.188,41 

7 Уградња спојног материјала 

 

 

 ф 80 мм ком. 400,12 

 ф 100 мм ком. 508,39 

 ф 125 мм ком. 573,78 

 ф 150 мм ком. 611,38 

 ф 200 мм ком. 231,81 

 ф 250 мм ком. 269,58 

 ф 300 мм ком. 306,26 
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 ф 350 мм ком. 344,28 

 ф 400 мм ком. 416,79 

 ф 500 мм ком. 551,24 

8 Транспорт материјала са утоваром и истоваром 
   * на даљину до 10 км т 962,61 

 * на даљину до 20 км т 1.207,62 

 * на даљину до 30 км т 1.370,95 

  

  9 Спајање ПЕ и ПП цеви  варењем по пречницима 

   ДН 63мм ком. 762,11 

 ДН 90мм ком. 861,86 

 ДН 110мм ком. 1.111,21 

 ДН 160мм ком. 1.410,45 

 ДН 225мм ком. 1.859,29 

10 Рад на уградњи готових АБ елемената за шахте ком. 2.951,96 

11 Рад на изградњи кинета ком. 721,85 

III Остали радови 

  1. Геодетско обележавање трасе водоводне и 
канализационе мрежеу складу са урбанистичко 

техничким условима и техничком документацијом. 
Плаћа се за обележавање функционалне деонице по 

м'. м' 

71,40 

2. Геодетско снимање мреже у складу са законом о 
премеру и катастарском снимању са израдом 

катастарске документације и добијањем потврде " 
РГЗ "-а. 

м' 

92,82 

3. Снимање прикључка водовода и канализације ( по 
прикључку) ком. 

7.140,00 

4. Израда пројекта изведеног стања 

 

10% вредности израде 
главног пројекта 

5. Сечење  коловоза од асфалта м
2
 1.249,19 

6. Прикључак на НИВОС ком. 20.626,23 

7. Испитивање цевовода на пробни притисак м' 171,36 

8. Дезинфекција цевовода са давањем атеста м' 209,05 

9. 

Израда анкер блока од готовог бетона МБ15 

 

0,00 

 готовоим бетоном ком. 608,33 

 ручно прављеним бетоном ком. 2.288,46 

10. Бетонирање шиберских и хидрантских капа ком. 420,65 

11. Прикључак на канализациону мрежу ком. 7.071,74 

12. Рад на превезивању кућних водоводних прикључака 

ком. 

8.425,20 

13. Рад на превезивању кућних канализационих 
прикључака ком. 

7.568,40 

14. Рад приликом давања кућних прикључака на 
водоводној мрежи ком. 

10.500,08 

15. Рад приликом давања кућних прикључака на 
канализационој мрежи ком. 

4.509,98 

16. Израда АБ плоче и шахтова по м2 м
2
 2.360,58 

17. Израда АБ плоче и шахтова по м3 м
3
 27.417,60 

18. Подбушивање ваздушном ракетом Грундомат П 75( 
25мм - 50мм) м' 

2.460,44 
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2. Одлуку о цени објавити у Службеном листу Града Ниша, након добијања сагласности надлежног 

органа Оснивача. 

3. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу Града Ниша, а 

њеним ступањем на снагу престаје да важи Одлука бр. 10009/1-2 од 05.06.2014. године. 

О б р а з л о ж е њ е 
Наведеном одлуком утврђују се цене земљаних радова, монтажних радова и осталих радова на 
превезивању и замени прикључних веза, реконструкцији водоводних и канализационих мрежа и поновно 
повезивање приликом периодичног, редовног и ургентног одржавања и реконструкције јавних 
саобраћајница, формиране на бази „Норматива и стандарда рада у грађевинарству“, сатнина радника и 
механизације, усклађене за утицај минималне зараде и  раста потрошачких цена од последње промене  
цена утврђене Одлуком Надзорног одбора  бр10009/1-2 од 05.06.2014. године.  Ценама није обухваћен 
материјал потребан за извођење радова  који се обезбеђује у складу са законским одредбама из области 
јавних набавки. Радови који нису обухваћени овим ценовником биће сагледани и усаглашени са 
Инвеститором. 

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „НАИССУС“ – НИШ 
 

 
Број:26500/1-1 
Дана 27.10. 2022.године 

ПРЕДСЕДНИК, 
Небојша Јорданов, с.р. 

      дипломирани инжењер електронике 
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