На основу члана 37 Одлуке о буџету Града Ниша за 2016. годину („Службени лист
Града Ниша“, број98/2015), 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 21.42016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УЧЕШЋУ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА „РЕКОНСТРУКЦИЈА
ВОДОСИСТЕМА ВРЕЛО“
I Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројекта „Реконструкција водосистема
Врело“.
II Циљ пројекта Реконструкција водосистема „Врело“ је обезбеђење у квантитативном
и квалитативном смислу континуираног водоснабдевања садашњих и будућих корисника
услуга водоснабдевања који живе у селима Палиграце, Велепоље, Горња Трнава и села
Врело (Општина Алексинац) .
III Носилац реализације пројекта је ЈКП „Наиссус“, а партнер на пројекту је Град
Ниш.
IV Укупна вредност пројекта је 24.651.440,41 динара. Град Ниш суфинансира
пројекат средствима у износу од 22.410.400,37 или 90,91%, а ЈКП „Наиссус суфинансира
пројекат средствима у износу од 2.241.040,04 динара или 9,09 %.
Време трајања пројекта је 6 месеци.
V Средства за реализацију пројекта су обезбеђена буџетом Града Ниша за 2016.
годину у Програму 2-комунална делатност, пројекат 0601-П122 „Пројекат реконструкција
водосистема „Врело“, на позицији 331, економска класификација 482-порези, обавезне таксе,
казне и пенали у износу од 3.735.066,73 динара и на позицији 332 економска класификација
511-зграде и грађевински објекти у износу од 18.675.333,64 динара.
VI Обавезе пертнера Града Ниша и ЈКП „Наиссус“ биће регулисана посебним
уговором.
VII Овлашћује се Градоначелик Града Ниша да у име Града закључи Уговор о
суфинансирању и учешћу у пројекту са носиоцем пројекта ЈКП „Наиссус“.
VIII Налаже се Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине,
Управи за финансије изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, да реализују ово
решење.
Образложење
Општи циљ пројекта Реконструкција водосистема „Врело“ је обезбеђење основних
услова живота, односно снабдевање квалитетном водом за пиће 1300 становника села
Палиграце, Велепоље, Горња Трнава и села Врело (Општина Алексинац).
Специфични циљ пројекта је реконструкција система водоснабдевања „Врело“.
Активности овог пројекта ће обезбедити потребне количина воде за пиће која ће
задовољавати параметре прописане Правилником о квалитету воде за пиће. Сигурност
функционисања система обезбедиће се кроз:
1. стални мониторинг квалитета воде
2. управљање и одржавање објеката система (извориште – каптажа, два резервоара
пијаће воде и пумна станица)
3. одржавање примарне (доводне) и секундарне (разводне) мреже – цевовода
бити доведена на оптималан ниво чиме ће се обезбедити водоснабдевање око 1,300
становника подручја које покрива систем.

Уговором о заједничкој изградњи и финансирању система водоснабдевања “Врело”
између Града Ниша и Општине Алексинац од 17.09.1999. створен је правни оквир за
изградњу система.
Изграђени су:
1. доводни (магистрални) цевовод који повезује објекте система (извориште – каптажу,
два резервоара и пумпну станицу и
2. секундарне (разводне) мреже у селима на територији Града Ниша: Горња Трнава,
Велепоље и Палиграце.
Техничка детериорација целог система има последице прекида у снабдевању корисника,
повременим проблемима везаним за квалитет воде у систему и неодржавању целог система.
Да би се систем довео у функционално стање и исти преузео ЈКП „Наиссус“ на управљање
потребно је, у склопу овог пројекта, извршити:
1. радове на реконструкцији објеката система (каптажа Врело, резервоари Врело и
Велепоље, пумпна станица Врело, примарни и скундарни цевоводи у селима Врело,
Палиграце и Велепоље) ради довођења система на технички прихватљив ниво за
експлоатацију и одржавање и
2. израду квалитетне документације у виду пројеката изведеног стања са свим
садржајима прописаним Законом о планирању и изградњи и одговарајућим
подзаконским актима, употребне и водну дозволу.
Носилац реализације Пројекта је ЈКП „Наиссус“, а партнер на пројекту је Град Ниш.
Укупна вредност пројекта је 24.651.440,41 динара. Град Ниш суфинансира пројекат
средствима у износу од 22.410.400,37 или 90,91%, а ЈКП „Наиссус суфинансира пројекат
средствима у износу од 2.241.040,04 динара или 9,09 %.
Средства за реализацију пројекта су обезбеђена буџетом Града Ниша за 2016. У Програму
2-комунална делатност, пројекат 0601-П122 „Пројекат реконструкција водосистема „Врело“,
на позицији 331, економслка класификација 482-порези, обавезне таксе, казне и пенали у
износу од 3.735.066,73 динара и на позицији 332 економска класификација 511-зграде и
грађевински објекти у износу од 18.675.333,64 динара. Време реализације пројекта је 6
месеци.
Реализацијом целокупног пројекта омогућава се обезбеђење квалитетне пијаће воде у
селима на територији Града Ниша: Горња Трнава, Палиграце и Велепоље и селу Врело, на
територији општине Алексинац.
На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за снабдевање
становништва Града Ниша и дела становништва општине Алексинац чистом пијаћом водом
и заштиту животне средине, Градско веће Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог
решења.
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