
На основу члана 38. Одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 102/14, 9/15 и 35/15), члана 7. Одлуке о давању сагласности на 
прикључење на јавни водовод Града Ниша и водоснабдевање насељених места Кнежице, 
Перутине, Ћурлине 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) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 19.08.2015. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УЧЕШЋУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА „ИЗГРАДЊА ДЕЛА РЕГИОНАЛНОГ 

ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА ПУСТА РЕКА- I ФАЗА“ 
 

 
I Град Ниш прихвата учешће и финансирање пројекта „Изградња дела регионалног 

водоводног система Пуста река - I фаза“, у оквиру реализације пројекта водоснабдевања 
насељених места Кнежице, Перутине, Ћурлине и Белотинца. 

 
II Циљ пројекта је инфраструктурна изградња дела регионалног водоводног система 

Пуста река и нишког водоводног система (НИВОС), као и припрема за њихову међусобну 
конекцију код Горњег Међурова.  

 
III Носилац  реализације I фазе пројекта је Регионална развојна агенција ЈУГ, а 

партнери на пројекту су Град Ниш, Општина Дољевац и ЈКП Наиссус Ниш. 
 

IV Укупна вредност I фазе пројекта је 45.000.000,00 динара, а Град Ниш финансира 
ову фазу пројекта у пуном износу. Време трајања I фазе пројекта је 12 месеци. 
 

V Средства за реализацију I фазе пројекта су обезбеђена буџетом Града Ниша за 2015. 
годину, позиција 294 , економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти и биће 
предвиђена буџетом за 2016. годину.          . 
 

VI Обавезе пертнера Града Ниша и Општине Дољевац на реализацији I фазе пројекта 
су обезбеђење потребних дозвола и сагласности неопходних за извођење радова 
дефинисаних овом фазом, сваки партнер за територију за коју је надлежан. 
 

VII Носилац пројекта Регионална развојна агенција ЈУГ обавља координацију и 
стручно-административне послове пројекта.  

 
VIII Извођење радова и израда пројектно - техничке документације поверава се ЈКП 

Наиссус Ниш. 
 

IX Надзор над извођењем радова се поверава ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша. 
 

X Овлашћује се Градоначелик Града Ниша да у име Града закључи Уговор о 
релаизацији Пројекта по Одлуци о давању сагласности на прикључење на јавни водовод 
Града Ниша и водоснабдевање насељених места Кнежице, Перутине, Ћурлине и Белотинца, 
и реконструкцију и изградњу дела регионалног водоводног система Пуста река и конекције 
са нишким водоводним системом (НИВОС), са Регионалном развојном агенцијом ЈУГ и 
Општином Дољевац, посебан уговор  за реализацију прве фазе пројекта са РРА Југ и Уговор 
о изради пројектно техничке документације и извођењу раадова са ЈКП Наиссус Ниш. 



XI Налаже се Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, 
Управи за финансије изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Управи за 
планирање и изградњу и Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај да 
реализују ово решење. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Циљ пројекта „Изградња дела регионалног водоводног система Пуста река- I фаза“ je 

инфраструктурнa изградњa дела регионалног водоводног система Пуста река  и нишког 
водоводног система (НИВОС),  као и припремa за њихову међусобну конекцију код Горњег 
Међурова, у циљу развоја и унапређења система за водоснабдевање кроз промоцију 
политике регионалне сарадње и рационалне употребе природних, техничких и материјалних 
ресурса на еколошки прихватљив начин. 

Одлуком о давању сагласности на прикључење на јавни водовод Града Ниша и 
водоснабдевање насељених места Кнежице, Перутине, Ћурлине 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), 
Град Ниш је приступио концепту заједничког водоснабдевања Града Ниша и општине 
Дољевац за решавање проблема водоснабдевања насељених места Кнежице, Перутине 
Ћурлине и Белотинца као предуслова за реализацију пројекта изградње Регионалног центра 
за управљање отпадом „Келеш“, који је утемељен на принципима сарадње јединица локалне 
самоуправе као јавног партнера и донатора у решавање акутног проблема - обезбеђење 
квалитетне пијаће воде становништву. 

Одлуком о давању сагласности на прикључење на јавни водовод Града Ниша и 
водоснабдевање насељених места Кнежице, Перутине, Ћурлине 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) 
дефинисано је чланом 7. да пројекат финансирања, координацију и стручно-
административне послове за потребе реализације ове одлуке ради Регионална развојна 
агенција Југ. Пројекат и изградњу примарних водова водосистема “Пуста река” и нишког 
водоводног система, као и изградњу и реконструкцију секундарне водоводне мреже у 
насељеним местима Кнежица, Перутина и Ћурлина поверавају се ЈКП “НАИСУС” Ниш и 
исте суфинансира Град Ниш. Пројекат и изградња секундарне водоводне мреже у насељу 
Белотинац обавеза је Општине Дољевац. Сходно расположивим средствима буџета Града 
Ниша, као и могућом динамиком изградње, у току 2015. године планира се реализација I 
фазе пројекта која подразумева изградњу неизграђених делова регионалног система Пуста 
река, у циљу омогућавања реализације следећих фаза пројекта које се односе на изградњу 
система водоснабдевања насељених места Белотинац, Кнежица, Ћурлина и Перутина. 

Реализација целог пројекта планирана је кроз 3 фазе. Прва фаза се односи на 
пројектовање и изградњу дела магистралног цевовода “Пуста река”.  Друга фаза се односи на 
реконструкцију изграђеног дела водоводног система Пуста река и припрема за његово 
спајање са Нишким водоводним системом – НИВОС, као и пројектовање и изградњу 
секундарне водоводне мреже и трајно решавање проблема водоснабдевања насељеног места 
Белотинац. Трећа фаза пројекта се односи на изградњу примарне и секундарне водоводне 
мреже у насељеним местима Ћурлина, Кнежица и Перутина, као и изградњу пумпне станице 
у Перутини. 

Носилац пројекта је Регионална развојна агенција Југ, а партнери на пројекту су Град 
Ниш, ЈКП Наиссус Ниш и општина Дољевац. Обавезе носиоца пројекта и партнера су 
регулисане чланом 7. Одлуке о давању сагласности на прикључење на јавни водовод Града 
Ниша и водоснабдевање насељених места Кнежице, Перутине, Ћурлине и Белотинца, и 
реконструкцију и изградњу дела регионалног водоводног система Пуста река и конекције са 
нишким водоводним системом (НИВОС).  



Пројекат финансирања, кординацију и стручно-административне послове за потребе 
реализације Пројекта обавеза је Регионалне развојне агенције „ЈУГ“. Пројекат и изградњу 
примарних водова водосистема „Пуста река“ и нишког водоводног система, као и изградњу и 
реконструкцију секундарне водоводне мреже у насељеним местима Кнежица, Перутина и 
Ћурлина поверавају се ЈКП Наиссус Ниш и исте суфинансира Град Ниш. 

Вредност I фазе пројекта је 45.000.000,00 динара, а средства за реализацију пројекта 
су обезбеђена буџетом Града Ниша за 2015.годину, позиција 294, економска класификација 
511 - Зграде и грађевински објекти и биће обезбеђена буџетом Града Ниша за 2016. годину. 
Време реализације пројекта је 12 месеци. 

Реализацијом целокупног пројекта омогућава се обезбеђење квалитетне пијаће воде 
домаћинствима у насељеним местима Кнежица, Ћурлина, Перутина и Белотинац у смислу 
трајног унапређења система за водоснабдевање у подручју изузетно деградиране животне 
средине услед непосредног утицаја депоније Бубањ. Извршиће се реконструкција постојеће 
секундарне водоводне мреже, као и изградња нове, изградња пумпне станице, као и 
реконструкција и доградња дела водоводног система Пуста река и примарних водова до 
поменутих насеља.  

Посредни утицај пројекта биће повезивање нишког водоводног система (НИВОС) са 
регионалним водоводним системом Пуста река, при чему ће Град Ниш, по реализацији 
комплетне инфраструктурне изградње система Пуста река добити још један алтернативни 
извор снабдевања пијаћом водом и имати право на коришћење вишкова воде из система 
Пуста река за снабдевање становништва у Нишу, према потреби. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за снабдевање 
становништва Града Ниша и насељених места Кнежице, Перутине, Ћурлине и Белотинца и 
заштиту животне средине, Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог 
решења. 

 
 

Број: 1346-3/2015-03 
У Нишу, 19.08.2015.  године 
                              
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

                                                                                                             
ПРЕДСЕДНИК 

 
 

Проф. др Зоран Перишић 


