
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А  
 

О ПРЕДУЗЕТИМ АКТИВНОСТИМА НА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊУ ПРОБЛЕМА НАСТАЛИХ 
ПОВОДОМ ПОПЛАВА НА КУТИНСКОЈ РЕЦИ 

 
 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 22.07.2010. године, разматрало 
је Информацију о ситуацији у Градској општини Нишка Бања поводом протеста 
функционера Градске општине Нишка Бања и донело Закључак број 769-1/2010-03 од 
22.07.2010. године.  
 Овим закључком наложено је предузимање одређених активности ЈП Дирекцији 
за изградњу Града Ниша, Управи за имовину и инспекцијске послове, Управи за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и председнику 
Градске општине Нишка Бања, а у циљу сагледавања преузетих обавеза на санацији 
од поплава од стране Градске општине Нишка Бања. Истим закључком, одређен сам за 
координатора активности за решавање проблема насталих поводом поплава на 
Кутинској реци у периоду од  20-22. априла 2010. године.  
 Из тих разлога, подносим ову информацију Градском већу Града Ниша. 
 
 
 
 1. Дана  23.07.2010. године сам упутио позиве председнику Градске општине 
Нишка Бања, г-дину Зорану Видановићу, ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, Управи 
за имовину и инспекцијске послове и Управи за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке и заказао састанак за понедељак 26.07.2010. године. 
 
 
 2. На састанку 26.07.2010. године представници ЈП Дирекција за изградњу Града 
Ниша су саопштили да нису могли да изврше увид у пројектну и техничку 
документацију, како им је наложено Закључком, и утврде исправност и валидност 
ситуација с обзиром да нису имали увид у исте.  
 Представници Управе за имовину и инспекцијске послове су саопштили да су 
инспектори саслушали све релевантне учеснике у дешавањима, али да још није 
сачињена званична информација према Градском већу. 
 На поменутом састанку г-дин Зоран Видановић је потврдио да су радови на 
санацији моста на Кутинској реци започети најмање 10 дана након поплава.  
 Наредни састанак је заказан за 27.06.2010. године у 14,00 часова. 
 



 3. Представници Управе за имовину и инспекцијске послове су на том састанку  
доставили писану информацију у вези са извођењем радова на мосту преко Кутинске 
реке. 
 Из достављене информације се види да је мост сазидан 1985. године без 
потребне техничке документације, урбанистичких и водопривредних услова као и 
грађевинске и употребне дозволе. Изграђен је од бетонске конструкције и користи се 
као пешачки и колски прелаз. Након поплава априла 2010. године извршена је санација, 
постављањем у корито реке по две бетонске цеви велике пропусне моћи лево и десно 
од постојећег моста, и извршено је сређивање прилаза мосту, у дужини приближно 
десетак метара.  
 Наведени радови изведени су такође без потребне техничке документације. 
 Представник ЈВП „Србија воде“ Зоран Станковић, инж. хидро смера је у својој 
изјави пред инспекторима Управе за имовину и инспекцијске послове навео да је ЈВП 
„Србија воде“ УПЦ „Морава“, упутила Министарству пољопривреде и водопривреде - 
Генерланом инспекторату, начелнику подручја Нишавског управног округа дана 
05.05.2010. године пријаву, а у вези са извођењем радова на пропусту (цевастом) на 
Кутинској реци, а код  улива Кутинске реке у реку Нишаву. Пријава је упућена због 
чињенице да су радови обављени без претходно прибављених водопривредних аката и 
тражено је предузимање мера из њихове надлежности.  
 На основу захтева ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша број 03-31 32/2 од 
27.04.2009. године ЈВП „Србија воде“ је издало решење о издавању водопривредних 
услова за израду техничке документације за друмско-пешачки мост преко Кутинске 
реке, ул. Нишавска, насеље Никола Тесла. У решењу је наведено, да је по изради 
техничке документације и извршене техничке контроле, инвеститор требало да поднесе 
захтев за добијање водопривредне сагласности. 
 Представници ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша су на самом састанку 
прочитали своје закључке и обавезали се да их у писаној форми доставе. Из те 
информације се јасно види да је мост урађен без потребне техничке документације, 
тако да нису могли у потпуности да утврде обим радова и валидност оверених 
ситуација.  
 Након расправе свих учесника, затражио сам на састанку да, 28.07.2010 године 
до 10,00 часова Градска општина Нишка Бања достави измењени захтев са тачним 
навођењем износа утрошених средстава, у вези са ангажовањем ЈВП „Јужна Морава“ у 
току поплава на Кутинској реци од 20-22. априла 2010 године. 
 
 
 4. На основу наведеног у овој информацији може се констатовати следеће: 
 - да је санација моста извршена најмање 10 дана након поплава, 
 - да се наведени радови на Кутинској реци не могу сматрати радовима изведеним 
у ванредним ситуацијама, 
 - да су радови спроведени без потребних сагласности ЈВП „Србија воде“ и без 
потребне техничке документације, 



 - да је за радове на санацији и реконструкцији објеката на води (мостова) на 
територији Града Ниша надлежно ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, 
 - да се увидом у предмер и предрачун радова на санацији Кутинске реке, услед  
штете настале изливањем, утврђује да неке ставке не одговарају стварним  
трошковима, те је тражено да се изврши њихова корекција. 
 
 Предлажем Градском већу Града Ниша да на основу изнетих чињеница предузме 
адекватне мере, како би се омогућило несметано функционисање Градске општине 
Нишка Бања. 
 
 
У Нишу, 28.07.2010. године 
 
 

Члан Градског већа Града Ниша 
Проф. др Жарко Ранковић 


