
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 
члана 35. Одлуке о буџету Града Ниша за 2012. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
79/2011 и 83/2012) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 15.12.2012. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење o прихватању учешћа и 
суфинансирање пројектa „Изградња Хумског колектора као дела Пројекта израде централног 
градског колектора за прикупљање отпадних вода и ППОВ“ II и III фаза.

II Носилац  пројекта  је  Град  Ниш,  а  партнер  на  пројекту  је  Министарство 
грађевинарства и урбанизма Републике Србије. Време реализације пројекта је најкасније до 
30.06.2013.године.

III   Вредност  пројекта  је 24.687.663,14  динара.  Град  Ниш суфинансира  пројекат  у 
износу  од  5.000.000,14  динара,  а  Министарство   грађевинарства  и  урбанизма Републике 
Србије у износу од 19.687.663,00 динара.

IV Радове на изградњи колектора извешће ЈКП Наисус, а ЈП Дирекција за изградњу 
града Ниша вршиће надзор над извођењем радова, о чему ће се закључити посебни уговори.

V Овлашћује се Градоначелник града Ниша да закључи уговоре са ЈКП „Наисус“ и ЈП 
Дирекција за изградњу гада Ниша, о извођењу радова и надзору.

О б р а з л о ж е њ е

Општи циљ пројекта пројектa „Изградња Хумског колектора као дела Пројекта израде 
централног  градског  колектора  за  прикупљање  отпадних  вода  и  ППОБ“  II  и  III  фаза је 
унапређење квалитета животне средине грађана града Ниша.

Специфични  циљ  пројекта  је  повећање  броја  домаћинства  прикључених  на 
канализациону мрежу, изградња централних градских колектора и изградња постројења за 
третман отпадних вода.

Пројекат се састоји од три деонице, од чега је прва деоница реализована у ранијем 
периоду, а  II и III деоница ће се реализовати у оквиру овог пројекта.

Радове на изградњи колектора извешће ЈКП Наисус, а ЈП Дирекција за изградњу града 
Ниша  вршиће  надзор  над  извођењем  радова,  о  чему  ће  се  закључити  посебни  уговори. 



Овлашћује  се  Градоначелник  града  Ниша  да  закључи  уговоре  са  ЈКП  „Наисус“  и  ЈП 
Дирекција за изградњу гада Ниша.

Партнер на овом пројекту је Министарство  грађевинарства и урбанизма Републике 
Србије,  које финансира пројекат средствима у износу од  19.687.663,00 динара,  на основу 
Уговора о преносу средстава број 4248/2012-01 од 13.12.2012.године.

Вредност  пројекта  је  24.687.663,14  динара.  Град  Ниш  као  носилац  пројекта 
суфинансира  пројекат  у  износу  од  5.000.000,14  динара,  а  Министарство  као  партнер  на 
пројекту суфинансира  пројекат  у  износу од  19.687.663,00.  Време  реализације  пројекта  је 
најкасније  до  30.06.2013.године.  Средства  за  реализацију  овог  пројекта  биће  обебеђена 
буџетом Града Ниша за 2013. годину. 

Пројекат „Изградња Хумског колектора као дела Пројекта израде централног градског 
колектора за прикупљање отпадних вода и ППОВ“  II  и  III  фаза је значајан за унапређење 
квалитета  животне  средине  грађана  града  Ниша,  па Градско  веће  града  Ниша  предлаже 
Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима, донесе решење о прихватању учешћа и 
суфинансирању пројекта.

Број: 1369-17/2012-03
У Нишу,  15.12.2012. године            

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
                                                                                                            

         

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић


