На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/08 и 143/2016) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и
144/2016)
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 22.12.2016. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
I Препоручује се ЈКП „Наиссус“ Ниш да изврши привремено прикључење
на постојећу водоводну мрежу стамбене објекте Л5 и Л6, инвеститора ЈП Градска
стамбена агенција – Ниш, спратности подрум, приземље, пет спратова и
поткровље, (По+П+5+Пк) у улици Мајаковског, на катастарској парцели број
5741/6 К.О. Ниш - Ћеле Кула, у складу са техничким условима и могућностима,
до обезбеђења услова за трајно прикључење, у складу са Програмом уређивања
грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2017. годину, на
позицији I 1.1. Б. 3.
II Закључак доставити: ЈКП „Наиссус“ Ниш, ЈП Градска стамбена агенција
– Ниш, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Управи за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај и архиви.
Образложење
У циљу приступања решавању питања прикључења на водоводну мрежу,
стварања услова за технички пријем и пуштање у експлоатацију стамбених
објеката Л5 и Л6, инвеститора ЈП Градска стамбена агенција – Ниш, у улици
Мајаковског, Градско веће Града Ниша, полазећи од неопходности обезбеђења
прикључења на водоводну мрежу, препоручује ЈКП „Наиссус“ Ниш реализацију
привременог прикључења на водоводну мрежу, у складу са техничким условима и
могућностима.
Имајући у виду наведено, Градско веће Града Ниша закључило је као у
диспозитиву.
Број: 1998-27/2016-03
У Нишу, 22.12.2016.године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

I

документације у току или поступак покретан па
прекинут за капиталне инвестиције и секундарно
опремање по општинама: Медиана, Нишка Бања,
Пантелеј , Палилула и Црвени Крст)

УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I 1.
ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, УРЕЂИВАЊЕ
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

имовинска припрема – прибављање земљишта:
-

ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

-

Припремање и опремање грађевинског земљишта,
површина јавне намене за изградњу капиталних објеката
комуналне инфраструктуре (регионална, магистрална,
примарна и секундарна мрежа) дефинисано је према врсти
инфраструктуре:

објекти и мрежа водоснабдевања

објекти и мрежа канализације

електроенергетска мрежа

мрежа топлификације

саобраћајне површине

заштитно зеленило

специфични објекти града

6.

НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ
ОБЈЕКАТА И СЕРВИСИРАЊЕ
ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ ПРОГРАМА
УРЕЂИВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

I 1.A.

Б.

-

-

Поступак изградње нових објеката обухвата:
9.
10.
11.
12.

1.

2.
3.
4.

Јавне набавке, уговарање и пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Употребна дозвола, укњижење и таксе

Повезивање, превезивање и реконструкцијеа
водоводних мрежа у склопу реконструкције и
изградње градских саобраћајница
Водоводна мрежа - Клинички центар
Водоводна мрежа – Ул.Мајаковског
Југовићева

Укупно Б .............................................. 10.000.000,00
Ц.

ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

техничка припрема:
-

1.
2.
3.
4.

5.

копија плана, лист непокретности и копија плана водова
информација о локацији
катастарско топографска подлога
услови за пројектовање и сагласности
локацијски услови
идејно решење
пројекат за грађевинску дозволу
техничка контрола
пројекат за извођење
грађевинска дозвола

Резервоари I и II висинске зоне на Бубњу
Резервоар IV висинске зоне ''Марково кале''
Примарни цевовод II в. зоне на деоници од Делијског
виса до Бубња
Примарна водоводна мрежа кроз Мрамор и
Крушце са повезивањем на мрежу Лалинац –
Сечаница
Наставак на пројектима за које је у ранијем
периоду покренут поступак (урађена регулација –
службеност пролаза, имовински поступак у току,
добијени услови или сагласности јавних предузећа,
усвојена планска документација, израда техничке

копија плана
услови са елементима за обележавање регулације
јавна набавка и уговарање теренских геод.радова

7.

8.

Комплекс изворишта ''Медијана'' – прибављање
преосталог земљишта у циљу заокруживања
комплекса
Комплекс резервоарског простора Виник IV зона

Укупно Ц ................................................ 2.000.000,00
УКУПНО I 1.1. ....................................................... 12.000.000,00
I 1.2.
Б.

OБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

Поступак изградње нових објеката обухвата:
9.
10.
11.
12.

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА

Формирање II висинске зоне на потезу Доњи
Комрен - Чамурлија

имовинска припрема – прибављање документације за
регулацију:

Укупно I 1. А (1-22) ............................................. 270.000.000,00
I 1.1.

информација о локацији за имовинско решавање
копија плана и лист непокретности
иницијатива ГЈП-у за јавни интерес
обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи
иницијатива за експропријацију

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Јавне набавке, уговарање и пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Употребна дозвола, укњижење и таксе

Повезивање, превезивање и реконструкција
канализационе мреже приликом израде градских
саобраћајница
Чаирски колектор
Медошевачки колектор од улива Поповачког
колектора до сифонског прелива
АК – Ул. сарајевска – наставак
Интервентни радови на канализационој мрежи на
раскрсници улица Игманске и Душана Поповића
Канализациона мрежа за Клинички центар
ФК – Лозни калем
Колектор ЕИ
Ул.25. мај (ВиК) – обавеза према АИК банци
Горњоматејевачка II прилаз

Укупно Б ........................................... 114.500.000,00
Ц.

ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA

техничка припрема:
-

копија плана, лист непокретности и копија плана водова
информација о локацији
катастарско топографска подлога
услови за пројектовање и сагласности
локацијски услови
идејно решење
пројекат за грађевинску дозволу
техничка контрола

