
На основу члана 21. и 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр. 
88/2008),   

Градско веће Града Ниша, на седници од 28.10.2011. године донело је  

 
П Р О Г Р А М 

O ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА ПРОГРАМA ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА НИША И СЕОСКИХ 

НАСЕЉЕНИХ МЕСТА КНЕЖИЦЕ, ПЕРУТИНА И ЋУРЛИНА 
 ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ  

 

У Програму изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју града Ниша и 
сеоских насељених места Кнежице, Перутина и Ћурлина Општине Дољевац за 2011. 
годину („Службени лист Града Ниша“ бр.22/2011 од 21.04.2011.), у одељку 1. Увод, 
четврти став се мења и гласи:  

„Финансирање реализације Програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском 
подручју Ниша врши се на основу Одлуке о ребалансу буџета Града Ниша за 2011. годину 
(„Сл. лист Града Ниша“ бр.64/2011), са позиције 229 за израду пројекта изградње и 
реконструкције канализационе мреже на сеоском подручју и са позиције 243 за израду 
пројеката, изградњу и реконструкцију водоводне мреже на сеоском подручју, Управе за 
пољопривреду и развој села, као и са позиције 48  ‐  трансфери осталим нивоима власти. 
Међу најважнијим критеријумима за сагледавање потреба насеља је стање пројектне 
документације, обезбеђење услова и дозвола, као и спремност корисника и мештана за 
одговарајуће финансијско учешће“. 

Одељак 4. Рекапитулација средстава  се мења и гласи:  

4. РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА 
 
УКУПНО:  ВОДОВОДНА и КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА        30.000.000,00 динара 
 
4.1 ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ  
4.1.1 припремне активности Град Ниш                                                   3.000.000,00  
4.1.2 припремне активности СО Дољевац                                               2.500.000,00 
УКУПНО:                                                                                                  5.500.000,00  
 
4.2 АКТИВНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
4.2.1 Водоводна мрежа 

- ГО Пантелеј                                                                                    7.000.000,00 
- ГО Црвени крст                                                                                 700.000,00 
- ГО Палилула                                                                                      200.000,00 



- ГО Нишка Бања                                                                                 600.000,00 
- СО Дољевац                                                                                    3.000.000,00 

УКУПНО:                                                                                                 11.500.000,00  
 
4.2.2. Канализациона мрежа 

- ГО Пантелеј                                                                                    1.800.000,00 
- ГО Црвени крст                                                                              5.000.000,00 
- ГО Палилула                                                                                   2.200.000,00 

УКУПНО:                                                                                                   9.000.000,00   
 
4.3 НЕПРЕДВИЂЕНИ ТРОШКОВИ И РАДОВИ НА  
      ПРИПРЕМИ И ИЗГРАДЊИ                                                           4.000.000,00  
 
Одељак 5. Завршне одредбе, мењају се ставови  4, 5, 7, 8 и 9 и гласе: 

„Финансијска подршка Града Ниша је подршка самофинансирању комуналних 
инвестиција од  стране мештана сеоских насеља града Ниша. 
 
Град Ниш ће финансирати у укупном износу припремне активности, док ће се изградња 
комуналне инфраструктуре, водоводна и канализациона мрежа финансирати у складу са 
програмски планираним средствима за сеоска насеља Града Ниша, у износу од 
24.500.000,00 динара. Са позиције 48  - трансфери осталим нивоима власти  средства ће се 
користити за изградњу водоводне мреже у селу Пасјача, у износу од 5.000.000,00 динара  и  
за изградњу канализационе мреже у селу Горњи Матејевац, у износу од 600.000,00 динара. 
Остала средства ће се користити са позиције 229 за израду пројекта изградње и 
реконструкције канализационе мреже на сеоском подручју и са позиције 243 за израду 
пројеката, изградњу и реконструкцију водоводне мреже на сеоском подручју, Управе за 
пољопривреду и развој села. 
 
У случају решавања водоснабдевања сеоских  насеља Општине Дољевац (Кнежица, 
Перутина и Ћурлина), у циљу реализације Одлуке о приступању Града Ниша концепту 
заједничког решавања водоснабдевања Града Ниша и Општине Дољевац (Сл.лист Града 
Ниша бр.27/2009), Град Ниш ће из средстава намењених за ову намену, финансирати 
припремне  активности и активности изградње у укупном износу од 5.500.000,00 динара, 
од чега 2.500.000,00 динара за активности припреме и 3.000.000,00 динара за активности 
изградње. 
 
Град Ниш финансираће припремне активности и активности изградње водоводне и 
канализационе мреже на сеоском подручју града  Ниша и сеоска насеља Кнежица, 
Перутина и Ћурлина, Општине Дољевац за 2011. годину, које су програмом дефинисане. 
 



Планирана средства за реализацију навдених активности износе 30.000.000,00 динара. 
За водоснабдевање сеоских н асеља реализоваће се 20.000.000,00 динара, а за изградњу 
канализационе мреже 10.000.000,00 динара. 
 
Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“  
 
 
Број: 923-1/2011-03 
Датум: 28.10.2011. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
        
 
 

        Председник  
 

мр Милош Симоновић  
 
 

 

 


