
 На основу члана 7 Закона о комуналним делатностима ("Службени 
гласник РС", број 16/91 и 42/92) и члана 37 Статута  Града Ниша   
("Службени лист Града Ниша",  бр.88/08), 
 
Скупштина Града Ниша, на седници одржаноj дана_____ , донела je 

 
 

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ГРАДА НИША КОНЦЕПТУ  

ЗАЈЕДНИЧКОГ РЕШАВАЊА ВОДОСНАБДЕВАЊА  
ГРАДА НИША И ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 
Члан 1 

 
 Град Ниш приступа концепту заједничког решавања водоснабдевања  

Града Ниша и општине Дољевац. 
 
Циљ овако уређеног концепта водоснабдевања  је подстицање, развој 

и унапређење система за водоснабдевање Града Ниша и општине Дољевац, 
који ће бити утемељен на принципима и начелима сарадње јединица 
локалне самоуправе и промоције политике рационалне употребе водних 
капацитета на еколошки прихватљив начин. 

 
Члан 2 

 
Имплементација новог концепта водоснабдевања ће обухватити 

процену и разматрање техничких, економских, правних и други аспеката 
одрживог коришћења водних ресурса, узевши у обзир, како потребе 
корисника, тако и обавезу континуираног обезбеђивања квалитетне пијаће 
воде. 

 
Члан 3 

  
 У циљу реализације претходно наведеног, након сагледавања 
аспеката наведених у претходном члану и уз прибављање неопходних 
сагласности, приступиће се припајању  дела ЈП Дирекција за изградњу 
водосистема «Брестовац» п.о. Бојник са припадајућим правима и 
обавезама предузећу ЈКП «Наисус» Ниш, које ће преузети управљање и  
завршетак водосистема «Пуста Река-Брестовац-Бојник-Дољевац» на 
територији општине Дољевац. 
 
 У поступку припајања, Општина Дољевац ће Граду Нишу уступити 
овлашћења и обавезе које јој као оснивачу припадају, у циљу 
обезбеђивања несметаног функционисања предузећа, заштите општег 
интереса и др.,  а у смислу важећих прописа. 
 
 
 
 
 



 Град Ниш ће, након завршетка изградње водосистема из става 1 овог 
члана, користити све слободне капацитете за водоснабдевање грађана на 
територији Града Ниша. 
 
 

Члан 4 
 

Међусобна права и обавезе Града Ниша и општине Дољевац у 
реализацији концепта водоснабдевања уредиће се Споразумом, који ће у 
име Града потписати Градоначелник Града Ниша. 

 
Члан 5 

 
 Град Ниш ће донети све акте неопходне за  остварење и извршење 
ове Одлуке и Споразума.  
  

 
Члан 6 

 
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном листу Града Ниша". 
 
 
 
Бpoj:     
Датум: 

 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

 
       Председник 
 

       Проф. др Миле Илић 
 


