
На основу члана 21. Статута  Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број
88/2008),  члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (''Службени лист
Града Ниша'' број 1/2013),

 Градско веће Града Ниша, на седници од 20.03.2014. године, доноси

П Р О Г Р А М 
РАЗВОЈА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА НИША ЗА 2014. ГОДИНУ  

Увод

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, на основу члана 16. Одлуке
о  организацији  градских  управа  Града  Ниша („Службени  лист  Града  Ниша“  број
3/20140-пречишћен текст), спроводи студијско-аналитичке и финансијско-материјалне
послове везане за инфраструктурни развој села.

Програм развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша за
2014.  годину  подразумева  организациону  и  финансијску  подршку  Града  Ниша  у
припремним  активностима  и  активностима  изградње  водоводних  и  канализационих
мрежа.  

На основу члана 8. Одлуке о буџету Града Ниша за 2014. годину (''Службени
лист  Града  Ниша''  бр.  95/13)  и  Решења  о  преусмеравању  апоропријације  (број
10-132/2014  од  27.01.2014.  године),   планирана  средства  за  реализацију  Програма
развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша за 2014. годину, на
позицијама Управе за пољопривреду и развој села износе:

- функционална класификација 520 – Управљање отпадним водама, позиција 282,
економска класификација 511 – 79.952.000,00 динара, 

- функционална класификација 630 – Водоснабдевање, позиција 297, економска
класификација 511 -  131.466.000,00 динара. 

Средства  ће  се  користити  за  израду  пројектно  –  техничке  документације  за
изградњу водоводне и канализационе мреже  у сеоским насељима на подручју Града
Ниша, за радове на изградњи канализационих и водоводних мрежа  и за реализацију
пренетих обавеза из претходних година, као и за трошкове урбанистичко-техничке и
друге документације (елаборати за регулацију саобраћаја, сагласности јавних и других
предузећа и слично).

Програм развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша за
2014. годину се реализује  у складу са Законом о планирању  и  изградњи ("Службени
гласник  РС",  бр.  72/09,  81/09,  24/2011,  121/12),  планом  унапређења  комуналне
инфраструктуре Градских општина и просторно - планском документацијом.

Исказане вредности у Програму развоја комуналне инфраструктуре на сеоском
подручју  Града Ниша за 2014. годину су у складу са понудама пројектанта за израду
пројектно-техничке  документације,  са  вредностима  уговорних  обавеза  за  израду
пројектно – техничке документације насталим у периоду од 2011. до 2013. године и у
складу са процењеним вредностима главних пројеката за изградњу канализационих и
водоводних  мрежа за сеоска  насеља Града Ниша. 

Град  Ниш  као  инвеститор  је  у  обавези  да  обезбеди   потребну
урбанистичко-техничку документацију и другу документацију (елаборат за регулацију
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саобраћаја,  сагласности  јавних  и  других  предузећа  и  остала  документација),  што
подразумева припремне и финансијске обавезе и трошкове. 

Програм  је  припремљен и  спроводи  се  у  сарадњи  са  градским  општинама
Црвени Крст,  Палилула, Пантелеј  и Нишка Бања, ЈП Дирекцијом за изградњу Града
Ниша и ЈКП „Наисус“ Ниш.

На основу члана 2. Одлуке о одређивању комуналних делатности од локалног
интереса  (''Службени лист Града Ниша''  број  5/14)  и  члана 1.   Одлуке   о  изменама
Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наисус“
Ниш  (''Службени  лист  Града  Ниша''  број  5/14)  израду  пројектно  –  техничке
документације  и  извођење  радова  на  изградњи  и  реконструкцији  водоводне  и
канализационе  мреже на  сеоском  подручју  Града  Ниша  вршиће  Јавно  комунално
предузеће за водовод и канализацију „Наисус“ Ниш. 

Програмске активности

1. Управљање отпадним водама - канализациона мрежа на сеоском подручју

1.1 Израда  пројектно-техничке  докуменације  за  канализациону  мрежу,
урбанистичко-техничке  и  друге  документације  (елаборат  за  регулацију
саобраћаја,  сагласности јавних и других предузећа и остала документација),  у
укупном износу од 3.451.811,27 динара.

1.2 Пренете обавезе из претходних година за пројектовање канализационих мрежа
на сеоском подручју

1.2.1 Пренете  обавезе  из  2011.  године  за  израду  пројектно-техничке
докуменације  за  канализациону  мрежу  сеоских  насеља  Горња
Врежина,  Кнез село и Каменица,  у укупном износу од  4.697.144,40
динара, 

1.2.2 Пренете  обавезе  из  2013.  године  за  израду  пројектно-техничке
докуменације  за  канализациону  мрежу сеоских  насеља  Јелашнице  и
Влашке шуме, Прва Кутина, Хум и Чамурлија, у укупном износу од
9.351.044,33 динара.

1.3 Изградња канализационе мреже 

1.3.1 Израдња  канализационе  мреже  за  насеље  Горњи  Комрен  –
10.000.000,00 динара 

1.3.2 Изградња  колектора  за  употребљене  воде  -  Поповачки  колектор,  у
укупном износу од 52.452.000,00 динара

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА (1.1+1.2+1.3): 79.952.000,00 динара

2. Водоснабдевање – водоводна мрежа на сеоском подручју

2.1 Израда  пројектно-техничке  докуменације  за  водоводну  мрежу,
урбанистичко-техничке  и  друге  документације  (елаборат  за  регулацију
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саобраћаја,  сагласности јавних и других предузећа и остала документација),  у
укупном износу од 23.250.301,88 динара.

2.2 Пренете обавезе из 2013. године за пројектовање водоводних мрежа на сеоском
подручју  за  израду  пројектно-техничке  документације  за  водоводну  мрежу
сеоских насеља Крушце, Мрамор, Лалинац-Лалинске појате, Бреница и Хум, у
укупном износу од 5.914.698,12 динара. 

2.3 Изградња водоводне мреже за сеоска насеља Бреница и Хум, у укупном износу
од 102.301.000,00 динара.

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ (2.1+2.2+2.3):  131.466.000,00 динара.

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

Број: 365-8/2014-03
У Нишу, 20.03.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

Проф. др Зоран Перишић
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O б р а з л о ж е њ е

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, на основу члана 16. Одлуке
о  организацији  градских  управа  Града  Ниша („Службени  лист  Града  Ниша“  број
3/20140-пречишћен текст), спроводи студијско-аналитичке и финансијско-материјалне
послове везане за инфраструктурни развој села.

Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. годину (''Службени лист Града Ниша''
бр.  95/13)  планирана  су  средства  за  реализацију  Програма  развоја  комуналне
инфраструктуре  на  сеоском  подручју  Града  Ниша  за  2014.  годину,  на  позицијама
Управе за пољопривреду и развој села и то:

- функционална класификација 520 – Управљање отпадним водама, позиција 282,
економска класификација 511 – 79.952.000,00 динара, 

- функционална класификација 630 – Водоснабдевање, позиција 297, економска
класификација 511 -  134.566.000,00 динара. 
На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ број 54/2009,

3/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2013), члана 22. Одлуке о буџету Града Ниша за 2014.
годину („Сл. лист Града Ниша“, број 95/2013) и Сагласности 11-138/2014 од 27.01.2014.
године),  извршено  је  преусмеравање  апропријације  Решењем,  број  10-132/2014  од
27.01.2014. године, са буџетске позиције 297, економска класификација 511 у износу од
3.100.000,00  динара  на  буџетску  позицију  268,  економска  класификација
424-Специјализоване услуге,  апропријација намењена за пројекте који се финснирају
међународне организације. 

Након  реализације  наведеног  Решења,  расположива  средства  у  оквиру
функционалне  класификације  630  –  Водоснабдевање,  позиција  297,  економска
класификација 511  износе  131.466.000,00 динара.

Средства  ће  се  користити  за  израду  пројектно  –  техничке  документације  за
изградњу водоводне и канализационе мреже  у сеоским насељима на подручју Града
Ниша, за радове на изградњи канализационих и водоводних мрежа  и за реализацију
пренетих обавеза из претходних година, као и за трошкове урбанистичко-техничке и
друге документације.

На основу члана 2. Одлуке о одређивању комуналних делатности од локалног
интереса  (''Службени лист Града Ниша''  број  5/14)  и  члана 1.   Одлуке   о  изменама
Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наисус“
Ниш  (''Службени  лист  Града  Ниша''  број  5/14)  израду  пројектно  –  техничке
документације  и  извођење  радова  на  изградњи  и  реконструкцији  водоводне  и
канализационе  мреже на  сеоском  подручју  Града  Ниша  вршиће  Јавно  комунално
предузеће за водовод и канализацију „Наисус“ Ниш.

На основу изнетог, предлаже се доношење овог програма.

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

                                                                                                                      НАЧЕЛНИК

Саша Стоиљковић 
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