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 На основу члана 21. и 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" бр. 
88/2008),  
 Градско веће Града Ниша, на седници од 05.06.2012. године донело је 
 
 

ПРОГРАМ 
ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА НИША И СЕОСКИХ 
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА КНЕЖИЦЕ, ПЕРУТИНА И ЋУРЛИНА 

 ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ 
 
 
1. УВОД 
 
Имајући у виду значај развоја сеоске средине, Град Ниш је поред издвајања за 
економско јачање руралног подручја, у смислу унапређења ресурса (пољопривредна 
газдинства и удружења) преко Фонда за развој пољопривреде, определио и средства у 
2012. години и за унапређење комуналне инфраструктуре сеоских насеља. Основни 
циљ је постепено побољшање руралне комуналне инфраструктуре.  
 
На основу Одлуке о организацији градских управа и Одлуке о приступању Града Ниша 
концепту заједничког решавања водоснабдевања Града Ниша и Општине Дољевац 
(Сл.лист Града Ниша бр.27/2009), Управа за пољопривреду и развој села израдила  је 
Програм изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју града Ниша и 
сеоских насељених места Кнежице, Перутина и Ћурлина Општине Дољевац за 2012. 
годину. 
Програм је припремљен у сарадњи са Фондом за развој и самофинансирање 
заједничких потреба грађана и на основу пренетих обавеза и започетих активности у 
2011. години.  
Програм се састоји из два основна сегмента: 1/ припремних активности, које обухватају 
низ претходних активности у складу са Законом о планирању изградњи ("Службени 
гласник Републике Србије", бр. 72/09) и 2/ активности изградње, такође активности у 
складу са Законом о планирању изградњи. Паралелно са наведеним Законом 
дефинисаним активностима одвија се  и самоорганизовање заинтересованих корисника 
и мештана насеља у којима се реализује Програм. 
 
Финансирање реализације Програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском 
подручју Ниша врши се на основу Одлуке о буџета Града Ниша за 2012. годину, са 
позиција Управе за пољопривреду и развој села, 248 за израду пројекта изградње и 
реконструкције канализационе мреже на сеоском подручју у укупном износу од  
11.000.000,00 динара, и  позиције 263 за израду пројеката, изградњу и реконструкцију 
водоводне мреже на сеоском подручју, у укупном износу од 19.000.000,00 динара. По  
Решењу Градоначелника о промени апропријације  бр.37/2012-01, од 10.01.2012., 
умањена су планирана средства Одлуком о буџету Града Ниша за износ од 4.000.000,00 
динара), тако да су на расположива средства на позицији 263, 15.000.000,00 динара.  
 
Основни критеријуми за сагледавање потреба насеља, у погледу комуналне 
инфраструктуре,  је стање пројектне документације, обезбеђење услова и дозвола, као и 
спремност корисника и мештана за одговарајуће финансијско учешће. 
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Вредности исказане за реализацију програмских активности су у складу са постојећим 
понудама ЈКП Наисус за израду пројектне документације и предрачунима за послове изградње. 
 
2. ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ 
 
Припремне активности обухватају: 

 
- дефинисање трасе и броја прикључака за домаћинства и остале субјекте,  

 - прибављање копије плана и листа непокретности за трасу, 
- прибављање услова за пројектовање и сагласности, 

 - локацијска дозвола, 
 - пројектна документација - главни пројекат и техничка контрола, 
 - грађевинска дозвола. 
 
2.1 Канализациона мрежа за сеоска насеља града Ниша 
 

- сеоско насеље Горња Врежина,  
- сеоско насеље Кнез село, 
- сеоско насеље Каменица, 
- сеоско насеље Прва Кутина. 

 
Укупна вредност активности: 4.800.000,00 динара. 
 
2.2 Водоводна мрежа за сеоска насеља Града Ниша и Општине Дољевац 
 

- сеоска насеља Општине Дољевац (Кнежица, Перутина и Ћурлина),  
- сеоско насеље Радикина Бара, 
- сеоско насеље Хум.  

 
Укупна вредност активности: 5.000.000,00 динара.  
 
3. АКТИВНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 
Активности изградње обухватају спровођење 

- поступка јавне набавке и уговарање,  
- пријаву радова,  
- извођење радова,  
- технички преглед и прибављање употребне дозволе. 

 
3.1 Канализациона мрежа за сеоска насеља града Ниша 

- сеоско насеље Поповац, 
- сеоско насеље Горње Међурово, 
- сеоско насеље Доње Међурово, 
- Бубањ село, 
- сеоско насеље Горњи Комрен, 
- сеоско насеље Доњи Матејевац. 

 
Укупна вредност активности: 6.200.000,00 динара. 
 
3.2 Водоводна мрежа за сеоска насеља Града Ниша и Општине Дољевац 

- сеоско насеље Малча, 
- сеоско насеље Доњи Матејевац, 
- сеоско насеље Бања Топило, 
- сеоско насеље Каменица, 
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- сеоско насеље Бреница, 
- сеоско насеље Горњи Матејевац,  
- сеоска насеља Општине Дољевац  (Кнежица, Перутина и Ћурлина). 

 
Укупна вредност активности: 10.000.000,00 динара. 
 
4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Програм изградње комуналне инфраструктуре  на сеоском подручју града Ниша у 2012. 
години је складу са годишњим  Програмом пословања и документацијом Фонда за 
развој и самофинансирање потреба, и у складу са пренетим обавезама из 2011. године.  
 
Финансијска подршка Града Ниша је подршка самофинансирању инвестиција у 
комуналног опремања од  стране мештана сеоских насеља града Ниша. 
 
Град Ниш ће финансирати у укупном износу припремне активности/израда пројектне 
документације, док ће се изградња комуналне инфраструктуре, водоводна и 
канализациона мрежа,  финансирати у складу са програмски планираним средствима за 
сеоска насеља Града Ниша.  
 
Укупна средства за припремне активности и активности изградње комуналне 
инфраструктуре за подручје града Ниша и Општине Дољевац су обезбеђена Одлуком о 
буџету града Ниша за 2012. годину , на позицијама 248 и 263 Управе за пољопривреду 
и развој села. За водоснабдевање сеоских насеља реализоваће се 15.000.000,00 динара, а 
за изградњу канализационе мреже 11.000.000,00 динара, од којих за сеоска насеља 
Града Ниша  укупно 23.790.00,00 динара, а за насеља Општине Дољевац 2.210.000,00 
динара.  
 
У случају решавања водоснабдевања сеоских  насеља Општине Дољевац (Кнежица, 
Перутина и Ћурлина), у циљу реализације Одлуке о приступању Града Ниша концепту 
заједничког решавања водоснабдевања Града Ниша и Општине Дољевац (Сл.лист 
Града Ниша бр.27/2009), Град Ниш ће из средстава намењених за ову намену, 
финансирати припремне  активности и активности изградње у укупном износу од 
2.210.000,00 динара, од чега 1.210.000,00 динара за активности припреме и 1.000.000,00 
динара за активности изградње. 
 
Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“  
 
 
 
Број: 356-81/2012-03       
Датум: 05.06.2012. године         

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

Председник 
 

мр Милош Симоновић 


