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На основу члана 59. Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину („Службени лист 

Града Ниша“, број 148/16), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 

(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 21.06.2017. године, доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ О УЧЕШЋУ И ФИНАНСИРАЊУ 

ПРОЈЕКТА  ИЗГРАДЊА ДЕЛА РЕГИОНАЛНОГ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА ПУСТА 

РЕКА– I ФАЗА ПРОЈЕКТА „ПОВЕЗИВАЊЕ СИСТЕМА ПУСТА РЕКА СА 

СИСТЕМОМ НИВОС-ВОДОСНАБДЕВАЊЕ СЕЛА БЕЛОТИНАЦ, ИЗГРАДЊА 

ВЕЗНОГ ЦЕВОВОДА ГОРЊЕ МЕЂУРОВО-БЕЛОТИНАЦ-ГРАД НИШ“ 

 

 

 

I  Град Ниш прихвата учешће и финансирање пројекта Изградња дела регионалног 

водоводног система Пуста река - I фаза пројекта  „Повезивање система Пуста река са 

системом НИВОС-Водоснабдевање села Белотинац, изградња везног цевовода Горње 

Међурово-Белотинац-Град Ниш”. 

II  Циљ целокупног пројекта је развој и унапређење система за водоснабдевање кроз 

промоцију политике регионалне сарадње и рационалне употребе природних, техничких и 

материјалних ресурса на еколошки пихватљив начин. На основу тога дефинише се основни 

циљ пројекта кроз успостављање одрживог система водоснабдевања у подручју под 

непосредним утицајем деградације животне средине као последица депоније Бубањ. 

 Циљ I фазе пројекта Изградња дела регионалног водоводног система Пуста река - I 

фаза пројекта  „Повезивање система Пуста река-са системом НИВОС-Водоснабдевање села 

Белотинац, изградња везног цевовода Горње Међурово-Белотинац-Град Ниш“ је припрема 

дела регионалног водоводног система Пуста река и НИВОС-а за међусобну конекцију код 

Горњег Међурова, као и решавање проблема водоснабдевања насељеног места Белотинац. 

III  Носилац пројекта је Регионална развојна агенција „ЈУГ“, а партнери на пројекту су 

Град Ниш, ЈКП „Наиссус“ и општина Дољевац. 

IV Укупна вредност пројекта је 5.000.000,00 РСД са ПДВ-ом. Средства за ову намену су 

предвиђена у буџету Града Ниша за 2017. годину: Програм 2-комунална делатност, пројекат 

1102-П 101 Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина.Белотинац, функција 

620-развој заједнице, буџетска позиција 353, економска класификација 482-порези, обавезне 

таксе, казне и пенали у износу од 834.000,00 динара и буџетска позиција 354, економска 

класификација 511-зграде и грађевински објекти у износу од 4.166.000,00 динара. 

 Време реализације пројекта је  3 месеца. 

V Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да са носиоцем пројекта Развојном 

агенцијом „ЈУГ“, општином Дољевац и извођачем радова потпише посебне уговоре о 

реализацији пројекта. 

VI Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша и 

Градској управи Града Ниша-Секретаријату за финансије, да реализују ово решење. 

 Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша, 

Градској управи Града Ниша-Секретаријату за финансије. 



VII Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша.“ 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Реализација целог пројекта „Изградња дела регионалног водоводног система Пуста 

река” планирана је кроз 4 фазе. Прва фаза се односи на водоснабдевање села Белотинац-

изградња везног цевовода Горње Међурово-Белотинац-Град Ниш. Друга фаза се односи на 

пројектовање и изградњу неизграђеног дела магистралног цевовода Пуста река од моста на 

Морави до насеља Белотинац. Трећа фаза се односи на реконструкцију изграђеног дела 

водоводног система Пуста река и његово спајање са нишким водоводним системом НИВОС. 

Четврта фаза пројекта  се односи на изградњу примарне и секундарне водоводне мреже у 

насељеним местима Ћурлина, Кнежица и Перутина, као и изградња пумпне станице у 

Перутини. Пројектовање и изградња секундарне водоводне мреже и трајно решавање 

проблема водоснабдевања насељеног места Белотинац обавеза је Општине Дољевац и биће 

реализована приликом прве фазе пројекта. 

Пројектом Изградња дела регионалног водоводног система Пуста река - I фаза 

пројекта  „Повезивање система Пуста река-са системом НИВОС-Водоснабдевање села 

Белотинац, изградња везног цевовода Горње Међурово-Белотинац-Град Ниш” предвиђена је 

припрема дела регионалног водоводног система Пуста река и НИВОС-а за међусобну 

конекцију код Горњег Међурова, као и решавање проблема водоснабдевања насељеног места 

Белотинац. 

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. 

Циљ целокупног пројекта је развој и унапређење система за водоснабдевање кроз 

промоцију политике регионалне сарадње и рационалне употребе природних, техничких и 

материјалних ресурса на еколошки пихватљив начин. На основу тога дефинише се основни 

циљ пројекта кроз успостављање одрживог система водоснабдевања у подручју под 

непосредним утицајем деградације животне средине као последица депоније Бубањ. 

 Циљ I фазе пројекта „Водоснабдевање села Белотинац, изградња везног цевовода 

Горње Међурово-Белотинац-Град Ниш” је припрема дела регионалног водоводног система 

Пуста река и НИВОС-а за међусобну конекцију код Горњег Међурова, као и решавање 

проблема водоснабдевања насељеног места Белотинац. 

Носилац пројекта је Регионална развојна агенција „ЈУГ“, а партнери на пројекту су 

Град Ниш, ЈКП „Наиссус“ и општина Дољевац. 

Укупна вредност пројекта је 5.000.000,00 РСД са ПДВ-ом. Средства за ову намену су 

предвиђена у буџету Града Ниша за 2017. годину: Програм 2-комунална делатност, пројекат 

1102-П 101 Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина.Белотинац, функција 

620-развој заједнице, буџетска позиција 353, економска класификација 482-порези, обавезне 

таксе, казне и пенали у износу од 834.000,00 динара и буџетска позиција 354, економска 

класификација 511-зграде и грађевински објекти у износу од 4.166.000,00 динара. 

Овај пројекат је у складу са Ревизијом стратегије развоја Града Ниша за период 2009 – 

2020. („Службени лист Града Ниша“ бр.20/2010 од 15.04.2010), Правац 1 – Територија, 

инфраструктура и окружење са Специфичним  циљем 1.2. и мером 1.2.2 Обезбеђивање 

потребних количина квалитетне воде за пиће – развој интегралног система водоснабдевања 



градског и сеоског подручја; Акционим планом одрживог развоја Града Ниша 2015 -2020. 

(„Службени лист Града Ниша” бр.110/2014 од 26.12.2014), 1.2.7.7. Реконструкција 

водосистема Кнежица – Ћурлина - Перутина, као и са Програмом развоја Града Ниша за 

2017. годину, поглавље 2.5. Инфраструктурни развој на сеоском подручју, мера 2.5.3. 

Унапређење система за водоснабдевање насељених места Кнежице, Перутина, Ћурлине и 

Белотинца.  

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: 835-9/2017-03 

У Нишу,   21.06.2017.                                

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

                                                                                                             

                                     ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                                                                   Дарко Булатовић 


