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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 11.03.2016. године, доноси 
 

 
П  Р  О  Г  Р  А  М  

РАЗВОЈА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА НИША 
И ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
 

Увод 
  
 Програм развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша и 
Општине Дољевац за 2016. годину подразумева организациону и финансијску подршку 
Града Ниша активностима побољшања и успостаљања система водоснабдевања и 
управљања отпадним водама  у слабо комунално опремљеним руралним срединама.   
 Основни циљеви реализације Програма развоја комуналне инфраструктуре на 
сеоском подручју Града Ниша и Општине Дољевац за 2016. годину су уређење 
руралног простора, смањење развојних неусклађености између урбаних и руралних 
средина, обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом 
обухватношћу територије и становништва у руралној средини и побољшање квалитета 
живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга.  
 На основу  Одлуке о буџету Града Ниша за 2016. годину (''Службени лист Града 
Ниша'', број 98/2015),  на позицијама Управе за пољопривреду и развој села у оквиру 
Програма 2, под шифром – 0601, планирана су средства за реализацију напред 
активности Програма, и то:  

• Програмска активност 0601-0001 - Водоснабдевање, функција 630 - 
Водоснабдевање, позиције 396, 397 и 398; 

• Програмска активност 0601-0002 - Управљање отпадним водама,  функција 520 
- Управљање отпадним водама, позиције 399, 400, 401. 

 Планирана средства се користе за израду пројектно – техничке документације 
за изградњу водоводне и канализационе мреже  у сеоским  насељима на подручју 
Града Ниша и општине Дољевац, затим,  за реализацију пренетих обавеза из 
претходних година, у смислу израде пројектно техничке документације и изведених 
радова на изградњи водоводних и канализационих мрежа, као и за трошкове 
урбанистичко-техничке и друге документације (елаборати за регулацију саобраћаја, 
сагласности јавних и других предузећа, урбанистички пројекти, катастарско- 
топографских планова, подлога  и сл.). 
 У циљу остваривања стратешки постављених циљева Града Ниша, активности 
по Програму развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша и 
Општине Дољевац за 2016. годину, реализују се у складу са важећим прописима,  
планом унапређења комуналне инфраструктуре градских општина и просторно - 
планском документацијом.  
 Исказане вредности у Програму развоја комуналне инфраструктуре на сеоском 
подручју Града Ниша и Општине Дољевац за 2016. годину одговарају  понудама 
пројектанта за израду пројектно-техничке документације, вредностима уговорних 
обавеза за израду пројектно – техничке документације насталим у периоду од 2011. до 
2015. године и у складу су са вредностима ситуација изведених радова на  
канализационим и водоводним  мрежама за сеоска  насеља.  
 Град Ниш као инвеститор је у обавези да обезбеди  потребну урбанистичко-
техничку документацију и другу документацију (елаборат за регулацију саобраћаја, 
сагласности јавних и других предузећа и остала документација), што подразумева 
припремне и финансијске обавезе и трошкове.  
 Програм развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша и 
Општине Дољевац за 2016. годину је припремљен и спроводи се у сарадњи са 
градским општинама на територији Града Ниша, Општином Дољевац, ЈП Дирекцијом 
за изградњу Града Ниша и ЈКП „Наисус“ Ниш. 
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 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 за 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. Водоснабдевање – водоводна мрежа на сеоском подручју 

 
1.1 Израда пројектно-техничке докуменације за водоводну мрежу,  урбанистичко-

техничка и друга документација (елаборати за регулацију саобраћаја, 
сагласности јавних и других предузећа, урбанистички пројекти, катастарско- 
топографских планова, подлога и сл.), у укупном износу од 5.225.000,00 динара. 

1.2 Пренете обавезе настале у периоду 2011. - 2015. године за израду пројектно-
техничке докуменације за водоводну мрежу сеоских насеља, Бреница, Хум, 
Белотинац, Горње Међурово, у укупном износу од 3.000.000,00 динара.  

1.3 Пренете обавезе настале у 2014. и 2015. години  за изградњу водововодне 
мреже села Бреница, у износу од 6.000.000,00 динара са ПДВом. 

 
 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ (1.1+1.2+1.3+1.4):  14.225.000,00 динара. 

 
2. Управљање отпадним водама - канализациона мрежа на сеоском подручју 

 
2.1 Израда пројектно-техничке докуменације за канализациону мрежу, ,  

урбанистичко-техничка и друга документација (елаборати за регулацију 
саобраћаја, сагласности јавних и других предузећа, урбанистички пројекти, 
катастарско- топографских планова, подлога  и сл.), у укупном износу од 
4.479.000,00 динара. 

2.2 Пренете обавезе настале у периоду 2011.-2014. године за израду пројектно-
техничке докуменације за канализациону мрежу сеоских насеља Јелашница и 
Влашке шуме, Прва Кутина, Хум, Горња Врежина, Кнез село и Каменица, у 
укупном износу од 9.950.000,00 динара 

2.3 Пренете обавезе настале у 2014. и 2015.  години за изградњу канализационе 
мреже, за насеља Горњи Комрен и изградњу колектора за употребљене воде - 
Поповачки колектор, у укупном износу од 19.400.000,00 динара 

   
 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА (2.1+2.2+2.3): 33.829.000,00 динара 
 
 
Програм објавити у ''Службеном листу Града Ниша''. 
 
Број: 312-2/2016-03 
У Нишу, 11.03.2016. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 
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Образложење 

 
 Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, на основу члана 16. Одлуке 
о организацији градских управа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 3/2014-
пречишћен текст и 44/15), спроводи студијско-аналитичке и финансијско-материјалне 
послове везане за инфраструктурни развој села. 
 Одлуком о буџету Града Ниша за 2016. годину (''Службени лист Града Ниша'', 
број 98/2015),  на позицијама Управе за пољопривреду и развој села у оквиру 
Програма 2, под шифром – 0601, планирана су средства за реализацију напред 
активности Програма, и то:  

• Програмска активност 0601-0001 - Водоснабдевање, функција 630 - 
Водоснабдевање, позиције 396, 397 и 398; 

• Програмска активност 0601-0002 - Управљање отпадним водама,  функција 520 
- Управљање отпадним водама, позиције 399, 400, 401. 

 Средства ће се користити за израду пројектно – техничке документације за 
изградњу водоводне и канализационе мреже  у сеоским насељима на подручју Града 
Ниша и Општине Дољевац,  реализацију пренетих обавеза из претходних година, као и 
за трошкове урбанистичко-техничке и друге документације (елаборати за регулацију 
саобраћаја, сагласности јавних и других предузећа, урбанистички пројекти, 
катастарско- топографских планова, подлога  и сл.). 
 Основ за израду овог програма и опредељење средстава по побројаним 
активностима које се односе на Општину Дољевац, садржан је у Одлуци о давању 
сагласности на прикључење на јавни водовод Града Ниша и водоснабдевање 
насељених места Кнежица, Перутина, Ћурлина и Белотинца, и реконструкцију и 
изградњу дела регионалног водоводног система Пуста река и конекције са нишким 
водоводним системом (НИВОС) ("Службени лист Града Ниша" број 41/2015), 
Протоколу о усаглашеним активностима Града Ниша и општине Дољевац за решавање 
водоснабдевања месних заједница Белотинац, Ћурлина, Перутина и Кнежица (број 
1537/2015-01 од 27.04. 2015. године), Уговору о регулисању водоснабдевања 
насељених места Кнежица, Перутина, Ћурлина и Белотинац (број 1641/2015-01 од 07. 
05. 2015. године). 
 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 за 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 свега наведеног, Управа за пољопривреду и развој села, предлаже 
Градском већу Града Ниша доношење Програма развоја комуналне инфраструктуре на 
сеоском подручју Града Ниша о Општине Дољевац за 2016. годину. 

 
 

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА 
  

 
                                                                                                                     НАЧЕЛНИК 

 
Саша Стоиљковић  
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