На основу члана 21. и 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" бр.
88/2008), Градско веће Града Ниша, на седници од 21.04.2011. године донело је

ПРОГРАМ
ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА НИША И СЕОСКИХ
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА КНЕЖИЦЕ, ПЕРУТИНА И ЋУРЛИНА
ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ
1. УВОД
Укљученост руралне популације у друштвене токове и процесе развоја је од кључног
значаја имајући у виду да рурална подручја чине 85% терирорије Србије, учествују у
бруто домаћем производу са 41%, а њихови становници чине 42% укупне популације.
Значајна је истовремено и из перспективе квалитета живота, остваривања права и
развоја хуманих потенцијала руралног становништва, као и са становишта руралног
развоја, јер само инклузивни развој, може бити одрживи развој.
Имајући у виду значај развоја сеоске средине, Град Ниш је поред издвајања за
економско јачање руралног подручја, у смислу унапређења ресурса (пољопривредна
газдинства и удружења) преко Фонда за развој пољопривреде, определио и средства у
2011. години и за унапређење комуналне инфраструктуре руралних насеља. Основни
циљ је постепено побољшање руралне комуналне инфраструктуре.
На основу Одлуке о организацији градских управа Управа за пољопривреду и развој
села и Одлуке о приступању Града Ниша концепту заједничког решавања
водоснабдевања Града Ниша и Општине Дољевац (Сл.лист Града Ниша бр.27/2009)
урадила је Програм изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју града
Ниша и сеоских насељених места Кнежице, Перутина и Ћурлина Општине Дољевац за
2011.
Програм је припремљен у сарадњи са Фондом за развој и самофинансирање
заједничких потреба грађана. Програм се састоји из два основна сегмента: 1/
припремних активности, које обухватају низ претходних активности у складу са
Законом о планирању изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09) и 2/
активности изградње, такође активности у складу са Законом о планирању изградњи.
Паралелно са наведеним Законом дефинисаним активностима одвија се
самоорганизовање заинтересованих корисника и мештана насеља у којима се реализује
Програм.
Финансирање реализације Програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском
подручју Ниша врши се на основу Буџета Града Ниша за 2011. годину, са позиције 229
за израду пројекта изградње и реконструкције канализационе мреже на сеоском
подручју и са позиције 243 за израду пројеката, изградњу и реконструкцију водоводне
мреже на сеоском подручју, Управе за пољопривреду и развој села. Међу најважнијим
критеријумима за сагледавање потреба насеља је стање пројектне документације,
обезбеђење услова и дозвола, као и спремност корисника и мештана за одговарајуће
финансијско учешће.
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2. ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ
Припремне активности обухватају:
- дефинисање трасе и броја прикључака за домаћинства и остале субјекте,
- прибављање копије плана и листа непокретности за трасу,
- прибављање услова за пројектовање и сагласности,
- локацијска дозвола,
- пројектна документација - главни пројекат и техничка контрола,
- грађевинска дозвола.
2.1. Градска општина ПАНТЕЛЕЈ
2.1.1. Водоводна мрежа
2.1.1.1. Насеље БРЕНИЦА
2.1.2. Канализациона мрежа
2.1.2.1. Насеље ГОРЊА ВРЕЖИНА
2.1.2.2. Насеље КАМЕНИЦА
2.1.2.3. Насеље КНЕЗ СЕЛО
2.1.2.4. Насеље ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ (допуна пројекта)
2.2. Градска општина ЦРВЕНИ КРСТ
2.2.1. Водоводна мрежа
(без насеља)
2.2.2. Канализациона мрежа
2.2.2.1. Насеље БАЊА ТОПИЛО
2.2.2.2. Насеље ВРТИШТЕ
2.2.2.3. Насеље ТРУПАЛЕ
2.2.2.4. Насеље ХУМ
2.2.2.5. Насеље ГОРЊИ КОМРЕН (само техничка контрола и грађевинска дозвола)
2.3. Градска општина ПАЛИЛУЛА
2.1.1. Водоводна мрежа
2.3.1.1. Насеље 9. МАЈ
2.3.1.2. Насеље МРАМОР
2.3.1.3. Насеље КРУШЦЕ
2.3.2. Канализациона мрежа
2.3.2.1. Насеље МРАМОР
2.3.2.2. Насеље КРУШЦЕ
2.3.2.3. Насеље ГАБРОВАЦ
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2.4. Градска општина НИШКА БАЊА
2.4.1. Водоводна мрежа
2.4.1.1. Насеље Радикина Бара
2.4.2. Канализациона мрежа
2.4.2.1. Насеље ПРВА КУТИНА
2.4.2.2. Насеље ЈЕЛАШНИЦА
РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ:
ГРАД НИШ - ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
Укупан износ за ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ из Програма за 2011. г. .......... 3.000.000,00 дин.

3. АКТИВНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Активности изградње обухватају спровођење поступка јавне набавке, уговарање, пријаву
радова, извођење радова, технички преглед и прибављање употребне дозволе.
.
3.1. Градска општина ПАНТЕЛЕЈ
3.1.1. Водоводна мрежа
3.1.1.1. Насеље ПАСЈАЧА
- јавна набавка, уговарање и пријава радова
- извођење радова
- технички преглед
- употребна дозвола
Укупан износ за активности изградње из Програма за 2011. г. ............... 5.000.000,00 дин.
3.1.1.2. Насеље МАЛЧА
- јавна набавка, уговарање и пријава радова
- извођење радова
- технички преглед
- употребна дозвола
Укупан износ за активности изградње из Програма за 2011. г. ............... 2.000.000,00 дин.
3.1.2. Канализациона мрежа
3.1.2.1. Насеље ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ
- јавна набавка, уговарање и пријава радова
- извођење радова
- технички преглед
- употребна дозвола
Укупан износ за активности изградње из Програма за 2011. г. .................. 600.000,00 дин.

3

3.1.2.2. Насеље ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ
- јавна набавка, уговарање и пријава радова
- извођење радова
- технички преглед
- употребна дозвола
Укупан износ за активности изградње из Програма за 2011. г. ............... 1.200.000,00 дин.
ГО ПАНТЕЛЕЈ
Укупан износ за АКТИВНОСТИ ИЗГРАДЊЕ из Програма за 2011. г. .............. 8.800.000,00 дин.
3.2. Градска општина ЦРВЕНИ КРСТ
3.1.1. Водоводна мрежа
3.2.1.1. Насеље БАЊА ТОПИЛО
- јавна набавка, уговарање и пријава радова
- извођење радова
- технички преглед
- употребна дозвола
Укупан износ за активности изградње из Програма за 2011. г. .................. 700.000,00 дин.
3.2.2. Канализациона мрежа
3.2.2.1. Насеље ПОПОВАЦ
- јавна набавка, уговарање и пријава радова
- извођење радова
- технички преглед
- употребна дозвола
Укупан износ за активности изградње из Програма за 2011. г. ............... 4.000.000,00 дин.
3.2.2.2. Насеље ГОРЊИ КОМРЕН
- јавна набавка, уговарање и пријава радова
- извођење радова
- технички преглед
- употребна дозвола
Укупан износ за активности изградње из Програма за 2011. г. ............... 1.000.000,00 дин.
ГО ЦРВЕНИ КРСТ
Укупан износ за АКТИВНОСТИ ИЗГРАДЊЕ из Програма за 2011. г. .............. 5.700.000,00 дин.
3.3. Градска општина ПАЛИЛУЛА
3.3.1. Водоводна мрежа
3.3.1.1. Насеље ВУКМАНОВО
- јавна набавка, уговарање и пријава радова
- извођење радова
- технички преглед
- употребна дозвола
Укупан износ за активности изградње из Програма за 2011. г. .................. 200.000,00 дин.
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3.3.2. Канализациона мрежа
3.3.2.1. Насеље ДОЊЕ МЕЂУРОВО
- јавна набавка, уговарање и пријава радова
- извођење радова
- технички преглед
- употребна дозвола
Укупан износ за активности изградње из Програма за 2011. г. .................. 700.000,00 дин.
3.3.2.2. Насеље ГОРЊЕ МЕЂУРОВО
- јавна набавка, уговарање и пријава радова
- извођење радова
- технички преглед
- употребна дозвола
Укупан износ за активности изградње из Програма за 2011. г. ............... 1.000.000,00 дин.
3.3.2.3. Насеље БУБАЊ СЕЛО
- јавна набавка, уговарање и пријава радова
- извођење радова
- технички преглед
- употребна дозвола
Укупан износ за активности изградње из Програма за 2011. г. .................. 500.000,00 дин.
ГО ПАЛИЛУЛА
Укупан износ за АКТИВНОСТИ ИЗГРАДЊЕ из Програма за 2011. г. .............. 2.400.000,00 дин.
3.4. Градска општина НИШКА БАЊА
3.4.1. Водоводна мрежа
3.4.1.1. Насеље Радикина Бара
- јавна набавка, уговарање и пријава радова
- извођење радова
- технички преглед
- употребна дозвола
Укупан износ за активности изградње из Програма за 2011. г. .................. 600.000,00 дин.
ГО НИШКА БАЊА
Укупан износ за АКТИВНОСТИ ИЗГРАДЊЕ из Програма за 2011. г. ................. 600.000,00 дин.
3.5. Скупштина општине ДОЉЕВАЦ
3.5.1. Водоводна мрежа
3.5.1.1. Насеље Кнежица
- обезбеђивање неопходних подлига за пројектовање;
- израда главног пројекта водоводне мреже;
- техничка контрола главног пројекта;
- дозволе, јавна набавка, уговарање, пријава радова;
- изградња дела доводног цевовода од резервоара према селима.
3.5.1.2. Насеље Ћурлина
- обезбеђивање неопходних подлига за пројектовање;
- израда главног пројекта водоводне мреже;
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- техничка контрола главног пројекта;
- дозволе, јавна набавка, уговарање, пријава радова;
- изградња дела доводног цевовода од резервоара према селима.
3.5.1.3. Насеље Перутина
- обезбеђивање неопходних подлига за пројектовање;
- израда главног пројекта водоводне мреже;
- израда главног пројекта пумпмне станице;
- техничка контрола главног пројекта водоводне мреже;
- техничка контрола главног пројекта пумпне станице.
СО ДОЉЕВАЦ - водоводна мрежа
Укупан износ за АКТИВНОСТИ
ПРИПРЕМЕ И ИЗГРАДЊЕ из Програма за 2011. г. ............................................ 5.500.000,00 дин.
4. РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА
УКУПНО: ВОДОВОДНА и КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ........................ 30.000.000,00 дин.
4.1 ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ ............................................................3.000.000,00 дин.
4.2. ВОДОВОДНА МРЕЖА
4.2.1. АКТИВНОСТИ ИЗГРАДЊЕ из Програма за 2011. г................................. 14.000.000,00 дин.
- ГО Пантелеј .............................................................................. 7.000.000,00
- ГО Црвени крст ........................................................................... 700.000,00
- ГО Палилула ................................................................................ 200.000,00
- ГО Нишка Бања ........................................................................... 600.000,00
- СО Дољевац .............................................................................. 5.500.000,00
УКУПНО ВОДОВОДНА МРЕЖА ....................................................................... 20.000.000,00 дин.
4.3. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
4.3.1. АКТИВНОСТИ ИЗГРАДЊЕ из Програма за 2011. г................................... 9.000.000,00 дин.
- ГО Пантелеј .............................................................................. 1.800.000,00
- ГО Црвени крст ........................................................................ 5.000.000,00
- ГО Палилула ............................................................................. 2.200.000,00
УКУПНО КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ............................................................ 10.000.000,00 дин.
4.4 НЕПРЕДВИЂЕНИ ТРОШКОВИ И РАДОВИ НА
ПРИПРЕМИ И ИЗГРАДЊИ ..................................................................4.000.000,00 дин.
5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Програм обухвата припремање и опремање сеоског подручја комуналном
инфраструктуром, водоснабдевање и изградњу канализационе мреже у четири Градске
општине, Пантелеј, Палилула, Нишка Бања и Црвени Крст. Градска општина
Медијана нема на својој територији сеоска насеља, тако да није обухваћена Програмом.
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Програм изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју града Ниша у 2011.
години, у складу је са годишњим Програмом пословања и документацијом Фонда за
развој и самофинансирање потреба грађана (захтеви и одлуке Савета грађана Месних
канцеларија, Савета Месних заједница, односно Комисија коју именује Збор или Савет
грађана Месних канцеларија и Савет Месних заједница за спровођење одређене акције).
Фонд за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана представља сервис за
извршавање налога, односно спровођења одлука инвеститора (физичка лица). Наведени
Фонд наставља рад према утврђеној методолгији и за приоритете дате овим програмом
обавља активности везане за припрему и изградњу водоводне и канализационе мреже
на сеоском подручју.
Финансијска подршка Града Ниша, преко Управе за пољопривреду и развој села за
развој комуналне инфраструктуре сеоског подручја је подршка самофинансирању
комуналних инвестиција од стране мештана сеоских насеља града Ниша.
Град Ниш, Управа за пољопривреду и развој села финансираће у укупном износу
припремне активности, док ће се изградња комуналне инфраструктуре (водоводна и
канализациона мрежа) финансирати у складу са програмски планираним средствима за
сеоска насеља Града Ниша, у износу од 24.500.000,00 динара.
У случају решавања водоснабдевања сеоских насеља Општине Дољевац (Кнежица,
Перутина и Ћурлина), у циљу реализације Одлуке о приступању Града Ниша концепту
заједничког решавања водоснабдевања Града Ниша и Општине Дољевац (Сл.лист
Града Ниша бр.27/2009), Град Ниш ће из средстава намењених за ову намену,
финансирати припремне активности и активности изградње у укупном износу од
5.500.000,00 динара, од чега 2.500.000,00 динара за активности припреме и 3.000.000,00
динара за активности изградње.
Град Ниш, Управа за пољопривреду и развој села финансираће припремне активности
и активности изградње водоводне и канализационе мреже на сеоском подручју града
Ниша и сеоска насеља Кнежица, Перутина и Ћурлина, Општине Дољевац за 2011.
годину, које су програмом дефинисане.
Планирана средства за реализацију навдених активности износе 30.000.000,00 динара.
За водоснабдевање сеоских насеља реализоваће се 20.000.000,00 динара, а за изградњу
канализационе мреже 10.000.000,00 динара, што је у складу са Одлуком о буџету града
Ниша за 2011. годину.
Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша".
Број: 426-2/2011-03
Датум: 21.04.2011. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
Председник
мр Милош Симоновић
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