
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/2008),  члана  72.  Пословника  о  раду  Градског  већа  Града  Ниша
(„Службени лист Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку
припреме,  израде  и  доставе материјала  („Службени  лист  Града  Ниша",  број
125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од  20.12.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о давању
сагласности за прикључење на јавни водовод Града Ниша и водоснабдевање
насељених места Кнежице, Перутине и Ћурлине.

II Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о давању сагласности за
прикључење на јавни водовод Града Ниша и водоснабдевање насељених места
Кнежице,  Перутине  и  Ћурлине  доставља  се  председнику  Скупштине  Града
Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За  представника  предлагача  по  овом  предлогу  на  седници
Скупштине  Града Ниша,  одређује  се  Бојан Аврамовић,  директор Регионалне
развојне агенције Југ.

Број:  1751-5/2013-03

У Нишу, 20.12.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

 

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



На основу члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 88/08),
Скупштина Града Ниша, на седници од ________2013. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
Одлуке о давању сагласности за прикључење на јавни водовод Града Ниша и

водоснабдевање насељених места Кнежице, Перутине и Ћурлине

Члан 1.

У Одлуци о давању сагласности за прикључење на јавни водовод Града Ниша и
водоснабдевање насељених места Кнежице, Перутине и Ћурлине („Службени лист града
Ниша“, број 24/07), мења се Члан 2 и гласи:

„Члан 2.

Средства  за  реализацију  Пројекта  водоснабдевања  насељених  места  Кнежице,
Перутине  и  Ћурлине  оквирне  предрачунске  вредности  на  основу  пројектно-техничке
документације  у  износу од  90.000.000,00  динара,  обезбедиће  Град  Ниш из  сопствених
средстава и из средстава ресорног Министарства.

Права и обавезе Општине Дољевац, као корисника и Града Ниша, као инвеститора,
регулисаће се посебним Уговором.

Уговор ће у име Града потписати Градоначелник.“

Члан 2.

Члан 5. Мења се и гласи:

„Члан 5.

За  реализацију  ове  Одлуке  задужују  се  Јавно  комунално  предузеће  Naissus,
Регионална развојна агенција Југ и Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине.“

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Града Ниша“

Број: ________________
У Нишу, ________2013. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф.др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

Град Ниш је на основу прибављене сагласности Министарства енергетике, развоја и
заштите  животне  средине,  на  седници  Скупштине  Града  донео  Одлуку о  доношењу и
имплементацији  Регионалног  плана  управљања  отпадом  за  Нишки  регион  („Службени
лист града Ниша“, број 49/13). Регионални центар за управљање отпадом биће формиран
на  локацији  „Келеш“,  Општина  Дољевац,  у  непосредној  близини  садашње  депоније
„Бубањ“ у  Нишу. Локација  депоније  „Бубањ“ налази се  делом на  територији Општине
Дољевац, па је овај однос између две локалне самоуправе дефинисан Одлуком Скупштине
Града Ниша број 01-83/99-8 од 09.07.1999. године, да депонију „Бубањ“ може да користи
Општина  Дољевац  за  одлагање  отпадног  материјала  са  своје  територије,  Одлуком  о
приступању Града Ниша концепту заједничког решавања водоснабдевања Града Ниша и
Општине Дољевац („Службени лист Града Ниша“, број 27/2009), као и Одлуком о давању
сагласности за прикључење на јавни водовод Града Ниша и водоснабдевање насељених
места  Кнежице,  Перутине  и  Ћурлине  („Службени  лист  Града  Ниша“  број  24/2007).
Проширењем градске депоније  „Бубањ“ на  територију Општине  Дољевац,  дошло је  до
поремећаја  у  водоснабдевању насељених  места  низводно  од  градске  депоније  здравом
водом за пиће. Овај проблем ће се још више погоршати изградњом нове депоније. Град
Ниш је својим одлукама преузео обавезу да овај проблем реши.

Да  би  се  овај  акутни  проблем  водоснабдевања  решио,  израђена  је
пројектно-техничка документација, у Буџету Града за 2014. годину су обезбеђена средства
као учешће Града у реализацији пројекта,  на основу оквирне вредности из предмера и
предрачуна радова, који је на основу пројектне документације дао ЈКП „Naissus“,  па је
неопходно донети измену и допуну Одлуке о давању салгасности за прикључење на јавни
водовод Града Ниша и водоснабдевање насељених места Кнежице, Перутине и Ћурлине и
прилагодити је тренутној ситуацији.

НАЧЕЛНИК
Драган Карличић



                                         ЧЛАНОВИ ОДЛУКЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЈАВНИ ВОДОВОД

ГРАДА НИША И ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
КНЊЖИЦЕ, ПЕРУТИНЕ И ЋУРЛИНЕ (Службени лист града Ниша 24/07)

КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

ЧЛАН 2.

Средства за реаизацију Пројекта водоснабдевања села низводно од градске 
дпоније у износу од12 000 000,00 динара, обезбеђују се из Националног инвестиционог 
плана

ЧЛАН 5

За реализацију ове одлуке задужују се ЈКП „Наиссус“ Ниш, ЈП Дирекција за 
изградњу града Ниша и Управа за комуналне деланости и енергетику.

.



Водоснабдевање насеља: Кнежица, Ћурлина и Перутина

Ојентационе предрачунске инвестиционе вредности објеката према предмеру и предрачуну из главних пројеката

назив пројекта орј.инв.вредност без ПДВ-а

1 Кнежица (31.411.456,07)
42.408.710,69Ћурлина (10.997.254,62)

2
30.073.518,61

3 ПС Перутина 2.508.082,98
УКУПНО: 74.990.312,28

Водоводна мрежa 
насеља Кнежица и Ћурлина

Водоводна мрежa 
насеља Перутина



Ојентационе предрачунске инвестиционе вредности објеката према предмеру и предрачуну из главних пројеката

орј.инв.вредност са ПДВ-ом

50.890.452,83

36.088.222,33
3.009.699,58

89.988.374,74


