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

Градско веће Града Ниша, на седници од 30.05.2013. године доноси,

П  Р  О  Г  Р  А  М
РАЗВОЈА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА НИША  
И ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Увод 
Спровођењем политике локалног и регионалног развоја, Град Ниш  свеукупним

и  усклађеним  циљевима,  приоритетима,  мерама  и  активностима   усмерених према
јачању конкурентности, у складу са начелима одрживог развоја и смањивању локалних
и  регионалних  неједнакости  према степену  развијености,  финансијски  подржава
социо-економске и инфраструктурне програме руралног развоја.

Конкурентност јединице  локалне  самоуправе  чини  подједнако  развијено
градско,  приградско  и  сеоско  подручје.  Иста  конкурентност  рачуна  се  на  основу
индикатора, који су разврстани по категоријама са основним индексима и то, квалитет
пословног  сектора,  кроз  сагледавање  демографије,  здравља и  културе, образовања,
основне и  пословне  инфраструктуре и  јавни  сектор,  као   и  квалитет  пословног
окружења, кроз инвестиције и предузетничку динамику и развијеност предузетништва.

Управа  за  пољопривреду  и  развој  села  Града  Ниша  развија  основну
инфраструктуру  сеоског  подручја, као основну  техничку  структуру  и  системе  који
подржавају  друштво,  односно  спроводи  и  финансијски  подржава  припремне
активности и активности изградње за успостављање водоводоводних и канализационих
мрежа на сеоском подручју Града Ниша.  

На основу Одлуке о организацији Градских управа Града Ниша („Сл. лист Града
Ниша“, број  04/2010-пречишћен текст,  25/10 и 67/12) и  Одлуке о приступању Града
Ниша  концепту  заједничког  решавања  водоснабдевања  Града  Ниша  и  Општине
Дољевац  (Сл.лист  Града  Ниша  бр.27/2009),  Управа  за  пољопривреду  и  развој села
израдила  је  Програм развоја  комуналне  инфраструктуре  на  сеоском  подручју  града
Ниша и Општине Дољевац за 2013. годину.

За реализацију Програма планирана су средства Одлуком о буџету Града Ниша
за  2013.  годину  и  користиће  се  за  пројектовање  инвестиција  на  водоводним  и
канализационим  мрежама  сеоских  насеља  Града  Ниша,  за  измирење  обавеза  из
претходних година на основу започетих активности у 2011. и 2012. години, као и за
изградњу канализационе  мреже насеља  Горњи Комрен,  и  то  са  позиција  Управе  за
пољопривреду и развој села, функционална класификација 520 – Управљање отпадним
водама, позиција 250, економска класификација 511 у укупном износу од  21.200.000,00
динара,  функционална  класификација  630  –  Водоснабдевање,  са  позиције  264,
економска класификација 463 – Трасфери осталим нивоима власти у укупном износу од
3.000.000,00 динара и са позиције 265, економска класификација 511 у укупном износу
од  10.000.000,00 динара. 

Програмом  се  реализују  активности  у  складу  са  Законом  о  планирању  и
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 24/2011), планом и потребом унапређења
комуналне инфраструктуре Градских општина, постојећом планском документацијом,
као и у складу са захтевима мештана сеоских насеља. 
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Вредности  исказане  за  реализацију  програмских  активности  су  у  вези  са
постојећим понудама ЈКП «Наисус» Ниш, за израду пројектне документације у 2013.
години, у вези са постојећим Уговорима за пројектовање и изградњу из 2011. године и
2012.  године,  као  и  по Главном пројекту за  изградњу канализационе  мреже насеља
Горњи Комрен.

Израда  техничке  документације  се  обавља у  две  или  три  фазе,  у  зависности
врсте  и  обима  пројектног  задатка,  односно  може  обухватити,  снимање  терена  и
картирање  на  катарстарској  подлози  са  уцртавањем  трасе  за  потребе  обезбеђења
локацијске дозволе, затим израду главног пројекта или усаглашавање главног пројекта
са локацијском дозволом. 

Обим и врста израде пројектне документације дефинисани су понудом пружаоца
услуге  и  пројектним  задатком,  а  динамика  плаћања  зависи  од  фазности  израде
пројектно-техничке документације и дефинисана је Уговором.

Програм је  припремљен  у  сарадњи са  Фондом за  развој  и  самофинансирање
заједничких потреба грађана, ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша,  ЈКП „Наисус“
Ниш и Градским општинама Црвени Крст, Палилула, Пантелеј и Нишка Бања.

Програмске активности

1. Управљање отпадним водама - канализациона мрежа на сеоском подручју

1.1 Израда пројектно-техничке докуменације за канализациону мрежу 
 Главни пројекат канализације насеља Јелашнице и Влашке шуме,
 Главни пројекат канализације насеља Прва Кутина,
 Главни пројекат Хумски колектор  IV деоница, 
 Главни пројекат канализационе мреже насеља Чамурлија,
 Главни пројекат канализационе мреже села Хум.

Укупна вредност: 6.400.000,00 динара.

1.2 Изградња канализационе мреже насеља Горњи Комрен у укупном износу 
од 3.000.000,00 динара.

1.3 Пренете  обавезе  из  2011.  године  и  2012.  године  за  пројектовање  и  
изградњу канализационе мреже на сеоском подручју 

 Изградња  канализационе  мреже  за  сеоска  насеља  сеоско  насеље
Поповац, Горње Међурово,  Доње Међурово и Бубањ село,  у укупном
износу од 6.200.000,00 динара.

 Израда пројектно-техничке докуменације за канализациону мрежу
сеоских насеља Горња Врежина, Кнез село и Каменица, у укупном
износу од  5.600.000,00 динара.

2. Водоснабдевање – водоводна мрежа на сеоском подручју

2.1 Израда пројектно-техничке докуменације за водоводну мрежу 
 Главни  пројекат  разводна  мрежа  кроз  село  Крушце  са

прикључцима,
 Главни  пројекат  разводна  мрежа  кроз  село  Мрамор  I  зона  са

прикључцима,
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 Главни пројекат доводни вод до везе Лалинац-Лалинске појате  I
зона,

 Главни пројекат водоснабдевања села Бреница, 
 Главни  пројекат  водоснабдевања  села  Хум  из  НИВОСа

(потрошачи до коте 340).

Укупна вредност: 8.750.000,00 динара.

2.2 Изградња  водоводне  мреже сеоских  насеља  Града  Ниша  и  Општине
Дољевац у износу од 3.000.000,00 динара.

2.3 Пренете  обавезе  из  2011.  године  и  2012.  године  за  пројектовање
водоводне  мреже  за  насељена  места  Општине  Дољевац  (Кнежица,
Перутина, Ћурлина), у укупном износу од 1.250.000,00 динара.

Програм објавити у ''Службеном листу Града Ниша''.

Број: 813-03/2013-03
Датум: 30.05.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

 Председник 

Проф.др Зоран Перишић
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