
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 11.12.2014. године, 
доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 I НАЛАЖЕ СЕ ЈКП „Наиссус“ Ниш да са водоводне мреже у селу Горње 
Међурово обезбеди ургентно снабдевање села Белотинац водом за пиће 
инсталирањем две јавне чесме на локације одређене у сарадњи са Саветом 
грађана села Белотинац. 

Ургентно снабдевање подразумева обезбеђење привременог прикључка, 
мерног места у Горњем Међурову, уградњу мерног уређаја, полагање црева 
потребног пречника до села Белотинац и у самом селу. 

II Рок за завршетак наведених радова је 10 дана од дана доношења 
закључка. 

III Трошкове материјала и изведених радова од стране ЈКП „Наиссус“ 
Ниш сносиће Град Ниш, док ће општина Дољевац обезбедити извођење 
грађевинских радова  на ископу канала и полагању црева. 

IV Закључак доставити ЈКП „Наиссус“ Ниш и архиви Градског већа. 
 

Образложење 
 

Мештани села Белотинац су почетком новембра текуће године 
блокирали прилазе депонији „Бубањ“ и онемогућили одлагање градског 
комуналног отпада на депонију, захтевајући, између осталог, да им Град Ниш, 
као највећи корисник наведене депоније, због загађења животне средине (воде 
и земљишта), услед дугогодишњег одлагања отпада на депонију, обезбеди 
воду за пиће повезивањем села Белотинац на вододводну мрежу Водосистема 
„Наиссус“. 

У циљу превазилажења блокаде депоније, 4. новембра 2014. године, 
заменик Градоначелника Града Ниша дао је писану гаранцију мештанима села 
Белотинац да ће наведени захтеви бити испуњени. 

Како је за 4. децембар 2014. године била најављена поновна блокада 
депоније „Бубањ“ од стране мештана села Белотинац, 2. децембра 2014. 
године је у Градском већу Града Ниша одржан састанак представника Града 
Ниша, општине Дољевац и Савета грађана села Белотинац, на коме су донети 
закључци број 4125/2014-01 од 03.12.2014.године, од којих се први односи на 
реализацију наведеног у диспозитиву закључка. 
 Имајући у виду да је рок од 20 дана за завршетак радова почео да тече                       
02. децембра 2014. године, Градско веће Града Ниша је утврдило рок од 10 
дана за реализацију овог закључка. 
 
Број: 1856-14/2014-03 
У Нишу, 11.12.2014. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

           ПРЕДСЕДНИК 
 

 
  Проф. др Зоран Перишић  

 
 


