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На основу члана 21. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 
88/2008),  Одлуке о буџету Града Ниша за 2015.годину („Службени лист Града 
Ниша“, број 102/2014, 9/2015 и 35/2015), Одлуке о давању сагласности на 
прикључење на јавни водовод Града Ниша и водоснабдевање насељених места 
Кнежица, Перутина, Ћурлина и Белотинца, и реконструкцију и изградњу дела 
регионалног водоводног система Пуста река и конекције са нишким водоводним 
системом (НИВОС) ("Службени лист Града Ниша" број 41/2015), Протокола о 
усаглашеним активностима Града Ниша и општине Дољевац за решавање 
водоснабдевања месних заједница Белотинац, Ћурлина, Перутина и Кнежица (број 
1537/2015-01 од 27.04. 2015. године), Уговора о регулисању водоснабдевања 
насељених места Кнежица, Перутина, Ћурлина и Белотинац (број 1641/2015-01 од 
07. 05. 2015. године) и члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(''Службени лист Града Ниша'' број 1/2013),  

Градско веће Града Ниша, на седници од 19.08.2015.  године, доноси 
 

П Р О Г Р А М 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

П Р О Г Р А М А 
РАЗВОЈА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА НИША ЗА 2015. ГОДИНУ   
 
I  У Програму развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града 
Ниша за 2015. годину (''Службени лист Града Ниша'' број 23/15) врше се следеће 
измене и допуне: 

- Назив  ''Програм развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју 
Града Ниша за 2015. годину'' мења се тако да сада гласи: ''Програм развоја 
комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша и Општине 
Дољевац за 2015. годину''. 

 
- У поглављу Увод: 

 у првом ставу, иза речи: ''пречишћен текст'' додаје се: ''и 44/15'' 
 у другом ставу, иза речи: ''Програм развоја комуналне инфраструктуре на 

сеоском подручју Града Ниша'' додају се речи: ''и Општине Дољевац'' 
 у трећем ставу, иза речи: ''Основни циљ реализације Програма развоја 

комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша'' додају се речи: 
''и Општине Дољевац'' 

 у четвртом ставу, иза боја: ''9/15'' додаје се: ''и 35/15'' 
 у четвртом ставу у алинеји 2, износ: ''54.450.000,00'' мења се износом: 

''52.630.000,00'' 
 у петом ставу, иза речи: ''Града Ниша'' додају се речи: ''и Општине Дољевац'' 
 у шестом ставу, иза речи: ''Основ за реализацију Програм развоја комуналне 

инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша'', додају се речи: ''и Општине 
Дољевац'' 

 у шестом ставу, иза речи: ''пречишћен текст'' додаје се: ''и 44/15'' 
 у седмом ставу, иза речи: ''Програм развоја комуналне инфраструктуре на 

сеоском подручју Града Ниша'' додају се речи: ''и Општине Дољевац'' 
 у седмом ставу, иза речи: ''планом унапређења комуналне инфраструктуре 

градских општина '' додају се речи: ''и Општине Дољевац'' 
 у осмом ставу, иза речи: '' Исказане вредности у Програму развоја комуналне 

инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша'' додају се речи: ''и Општине 
Дољевац'' 
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 девети став се мења тако да сада гласи: ''Град Ниш као инвеститор је у 
обавези да обезбеди потребну урбанистичку и другу документацију (елаборат 
за регулацију саобраћаја, сагласности јавних и других предузећа и остала 
документација) за територију Града Ниша.'' 

 У десетом ставу, иза речи: ''ЈКП „Наисус“ Ниш''  додају се речи: ''и Општине 
Дољевац.'' 

 Додаје се нови став 12, који гласи: ''На основу Одлуке о давању сагласности 
на прикључење на јавни водовод Града Ниша и водоснабдевање насељених 
места Кнежица, Перутина, Ћурлина и Белотинца, и реконструкцију и изградњу 
дела регионалног водоводног система Пуста река и конекције са нишким 
водоводним системом (НИВОС) ("Службени лист Града Ниша" број 41/2015), 
пројектовање се поверава  Јавно комуналном предузећу за водовод и 
канализацију „Наисус“ Ниш.'' 

 
- У поглављу Програмске активности: 
 Подтачка 1.1 мења се тако да сада гласи: ''Израда пројектно-техничке 
докуменације за водоводну мрежу, урбанистичко-техничка и друга документација 
(елаборати за регулацију саобраћаја, сагласности јавних и других предузећа, 
урбанистички пројекти и остала документација) за Град Ниш и израда пројектно-
техничке докуменације за водоводну мрежу – повезивање система Пуста река са 
системом НИВОС Водоснабдевање Села Белотинац“ - I фаза за Општину Дољевац , 
у укупном износу од 1.000.000,00 динара.'' 

 У подтачки 2.1, износ: ''2.000.000,00'' мења се износом ''180.000,00'' 
 ''УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА (2.1+2.2+2.3): 54.450.000,00 динара'', 

мења се тако сада гласи: ''УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА (2.1+2.2+2.3): 
52.630.000,00 динара'' 
 

 II Програм о изменама и допунама Програма развоја комуналне 
инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша за 2015. годину  објавити у 
''Службеном листу Града Ниша''. 
 
 
Број: 1346-2/2015-03 
У Нишу, 19.08.2015. године 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

   
      
ПРЕДСЕДНИК 

 
 

Проф. др Зоран Перишић 
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O б р а з л о ж е њ е 
 
 
 Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, на основу члана 16. Одлуке о 
организацији градских управа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 3/2014-
пречишћен текст и 44/15), спроводи студијско-аналитичке и финансијско-материјалне 
послове везане за инфраструктурни развој села.  
 Градско веће града Ниша на седници од 30.3.2015.године, донело је Програм развоја 
комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша за 2015. годину (''Службени 
лист Града Ниша'' број 23/15). 

Предложене измене и допуне Програма развоја комуналне инфраструктуре на 
сеоском подручју Града Ниша за 2015. годину врше се у циљу реализације дела Одлуке о 
давању сагласности на прикључење на јавни водовод Града Ниша и водоснабдевање 
насељених места Кнежица, Перутина, Ћурлина и Белотинца, и реконструкцију и изградњу 
дела регионалног водоводног система Пуста река и конекције са нишким водоводним 
системом (НИВОС) ("Службени лист Града Ниша" број 41/2015), Протокола о усаглашеним 
активностима Града Ниша и општине Дољевац за решавање водоснабдевања месних 
заједница Белотинац, Ћурлина, Перутина и Кнежица (број 1537/2015-01 од 27.04. 2015. 
године), Уговора о регулисању водоснабдевања насељених места Кнежица, Перутина, 
Ћурлина и Белотинац (број 1641/2015-01, од 07. 05. 2015. године).  
 На основу Одлуке о буџету Града Ниша за 2015.годину („Службени лист Града Ниша“, 
број 102/2014, 9/2015 и 35/2015),  на позицијама Управе за пољопривреду и развој села у 
оквиру Програма 2, под шифром – 0601, планирана су средства за реализацију напред 
наведеног Програма: 

 Програмска активност 0601-0001 - Водоснабдевање, функција 630 - Водоснабдевање, 
позиција 359, економска класификација 511, у износу од 45.800.000,00 динара; 

 Програмска активност 0601-0002 - Управљање отпадним водама,  функција 520 - 
Управљање отпадним водама, позиција 361, економска класификација 511, у износу 
од 52.630.000,00 динара. 

 Средства ће се користити за израду пројектно – техничке и друге документације за 
изградњу водоводне и канализационе мреже  у сеоским насељима за извођење радова на 
изградњи канализационих и водоводних мрежа  и за реализацију пренетих обавеза из 
претходних година на територији Града Ниша, као и за израду пројектно-техничке 
докуменације за водоводну мрежу на територији Општине Дољевац – повезивање система 
Пуста река са системом НИВОС, Водоснабдевање Села Белотинац“ - I фаза. 
 На основу свега наведеног, Управа за пољопривреду и развој села, предлаже 
Градском већу Града Ниша доношење Програма о изменама и допунама Програма развоја 
комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша за 2015. годину. 

 
УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА 

  
 
 

                                                                                                                     НАЧЕЛНИК 
 

 
Саша Стоиљковић  


