
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 36а Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину („Службени лист
Града Ниша“, број 108/12, број 15/10  и број 29/13), члана 72 Пословника о раду Градског
већа  Града  Ниша  („Службени  лист  Града  Ниша“,  број  1/13),  а  на  основу  Јавног  позива
Министарства грађевинарства и урбанизма за кандидовање пројеката ради финансирања и
суфинансирања уређења и побољшања комуналне инфраструктуре,

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 22.08.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I  Град  Ниш  по  Јавном  позиву  Министарства  грађевинарства  и  урбанизма  за
кандидовање  пројеката  ради  финансирања  и  суфинансирања  уређења  и  побољшања
комуналне  инфраструктуре пријављује  пројекат  Изградња канализационе  мреже у  селу
Горњи  Комрен,  укупне  вредности  14.073.016,44  динара,  од  чега  Град  Ниш  пројекат
суфинансира у износу од 3.000.000,00 динара.

II  Град  Ниш  прихвата  да  суфинансира  пројекат  који  пријављује  Јавно-комунално
предузеће  за  водовод  и  канализацију  „Наисус“  Реконструкција  пумпних  станица  на
регионалном систему за водоснабдевање НИВОС, укупне вредности 43.292.659.00 динара,
у вредности од минимум 8.167.360,00 динара.

III Град Ниш је у буџету Града за 2013. годину определио средства за пројекте који ће
се финансирати у текућој години и определиће средства у буџету Града за финансирање у
наредној години.

IV Налаже се Управи за привреду,  одрживи развој  и заштиту животне средине да
реализује ово решење.

Број: 1235-12/2013-03
У Нишу, дана 22.08.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

              ПРЕДСЕДНИК

      Проф. др Зоран Перишић



О б р а з л о ж е њ е

Министарство грађевинарства  и урбанизма  је,  на  основу Упутства  за  кандидовање
пројеката  ради  финансирања  и  суфинансирања  уређења  и  побољшања  комуналне
инфраструктуре  број  401-00-553/2013 од 31.07.2013.  године и Закона о буџету Републике
Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 114/12 и 59/13), упутило Јавни позив за
кандидовање  пројеката  ради  финснирања  и  суфинансирања  уређења  и  побољшања
комуналне инфраструктуре.  Рок за подношење пријава је 23.08.2013. године. Уз пријемни
формулар потребно је доставити доказ о пројектној документацији и одобрење за изградњу.

Град  Ниш по  овом  јавном  позиву  пријављује  пројекат Изградња  канализационе
мреже  у  селу  Горњи  Комрен.  За  реализацију  овог  пројекта  Град  Ниш  је  обезбедио
комплетну пројектну документацију која је неопходна за његову реализацију. Овај пројекат
је од изузетне важности за побољшање услова живота становника села Горњи Комрен.

Град Ниш ће због важности регулисања водоснабдевања суфинансирати и предлог
пројекта Реконструкција пумпних станица на регионалном систему за водоснабдевање
НИВОС, који ће пријавити Јавно-комунално предузеће за водовод и канализацију „Наисус“.
Комплетна документација за овај  пројекат је обезбеђена и на име је ЈКП „Наисус“.  Овај
пројекат  је  од  изузетне  важности  за  побољшање квалитета  и  квантитета  водоснабдевања
грађана  Града  Ниша,  као  и  грађана  Бабушнице  и  Љуберађе  који  користе  воду  са  ових
изворишта.

На основу свега напред изложеног Управа за привреду,  одрживи развој  и заштиту
животне  средине,  као  ресорна  управа,  предлаже Градском  већу да  донесе  решење као  у
диспозитиву, имајући у виду потребе града да се ови пројекти реализују.

НАЧЕЛНИК

Драган Карличић


