
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 36а Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину („Службени лист
Града Ниша“ 108/12, 15/13, 29/13 и број 67/13) и члана 72. Пословника о раду Градског већа
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013),

Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 17.10.2013. године,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Град Ниш прихвата учешће и суфинансирање пројекта „Изградња колектора за
употребљене воде – Поповачки колектор (део деонице РШ 1-РШ 15+32м)“

II Циљ пројекта је изградња централних градских колектора у оквиру пројекта
изградње постројења за третман отпадних вода, у циљу каналисања атмосферских и
употребљених вода до будуће локације постројења.

III Носилац пројекта и имплементатор је ЈКП „Наисус“ Ниш, а партнер и
суфинансијер пројекта је Град Ниш.

IV Укупна вредност пројекта је 18.001.378,19 динара, од чега Град Ниш, као
партнер на пројекту, суфинансира пројекат у износу од 3.422.988,00 динара, односно 19%
предрачунске вредности, и као други партнер на пројекту Република Србија, преко
Министарства грађевинарства и урбанизма суфинансира пројекат у износу од 14.592.739,46
динара, одн. 81% од предрачунске вредности.

V Средства за реализацију овог пројекта су обезбеђена у буџету Града Ниша за
2013. годину, позиција 250 у оквиру Управе за пољопривреду и развој села, економска
класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, намењена за реализацију програма
изградње комуналне инфрастртруктуре на сеоском подручју – канализациона мрежа.

VI Права и обавезе Града Ниша, као партнера и суфинансијера пројекта и ЈКП
„Наисус“ Ниш дефинисаће се посебним уговором.

VII Налаже се Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке и Управи за пољопривреду и развој села да реализују ово решење.

О б р а з л о ж е њ е

Циљ пројекта је изградња централних градских колектора у оквиру пројекта изградње
постројења за третман отпадних вода, ради каналисања атмосферских и употребљених вода
до будуће локације постројења. Резултат пројекта се односи на повећање броја
домаћинастава прикључених на канализациону  мрежу, као и на обезбеђење основне
комуналне инфраструктуре у делу индустријске зоне на северу Града Ниша.

Пројекат је финансијски подржан од стране Министарства грађевинарства и
урбанизма за изградњу дела Поповачког колектора, у укупном износу од 14.592.739,46
динара.

Пројектом се планира извођење радова на Поповачком колектору – дела деонице РШ
1-РШ 15+32м.

Средства за реализацију овог пројекта су обезбеђена у буџету Града Ниша за 2013.
годину, позиција 250 у оквиру Управе за пољопривреду и развој села, економска



класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, намењена за реализацију програма
изградње комуналне инфрастртруктуре на сеоском подручју – канализациона мрежа

Пројекат „Изградња колектора за употребљене воде – Поповачки колектор (део
деонице РШ 1-РШ 15+32м)“ доприноси стварању повољнијих услова живота становништва
града Ниша, па је Градско веће Града Ниша одлучило као у диспозитиву решења.

Број:1445-1/2013-03
У Нишу, 17.10.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић


