
На основу члана 38. Одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину („Службени лист Града 
Ниша“, број 102/14, 9/15 и 35/15) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 08.10.2015. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА И РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОЈЕКТА „СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И 
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА“ 

 
I Град Ниш прихвата учешће и реализацију Пројекта „Студија изводљивости за постројење 

за прикупљање и пречишћавање отпадних вода“, финансираног од стране Шведске агенције за 
међународну развојну сарадњу (Swedish International Development  Cooperation Agency – SIDA) а у 
оквиру Програма подршке инфраструктурним пројектима животне средине (Environmental 
Infrastructure Support Program EISP - SIDA грант бр. 7100230103). 

II Партнери у реализацији Пројекта су: Министарство пољопривреде и заштитe животне 
средине Републике Србије,  Међународна менаџмент група „ИМГ“ (International Management 
Group IMG) овлашћена консултантска фирма од стране донатора и Град Ниш.   

Циљ овог пројекта је припрема „Студије изводљивости за постројење за прикупљање и 
пречишћавање отпадних вода“ у Нишу, у складу са методологијом и директивама ЕУ у оквиру 
припреме документације за Приоритетни инвестициони пројекат (PIP) за финансирање из IPA 
фондова ЕУ.  

Сврха пројекта је унапређење комуналне инфраструктуре за прикупљање и третман 
отпадних вода у Нишу изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода, што ће као 
резултат имати смањење загађења животне средине на законом прописани ниво. 

III Међусобне обавезе Партнера, структура и динамика реализације пројектних активности 
дефинисане су „Меморандумом о разумевању“ и „Пројектним задатком“, који ће припремити EISP 
као прилог уз Меморандум, а који одобравају и потписују Партнери на пројекту. 

IV Укупна вредност Пројекта је око 130.000,00 евра.  
Град Ниш нема финансијско учешће по овом Пројекту. 
Рок завршетка пројекта је април 2016. године.  
V  Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града закључи „Меморандум о 

разумевању за Студију изводљивости за Пројекат  прикупљања и пречишћавања отпадних вода“ у 
Нишу, са Министарством пољопривреде и заштите животне средине и Међународном менаџмент 
групом „ИМГ“. Потписивањем Меморандума сматра се да је Град Ниш одобрио „Пројектни 
задатак“ који је прилог Меморандума. 

VI   Именују се представници Града Ниша у Пројектни одбор: 
1. Проф. др Зоран Перишић, Градоначелник Града Ниша, председник, 
2. Дејан Андрејевић, директор ЈКП „Наисус“, члан, 
3. Проф. др Жарко Ранковић, члан Градског већа Града Ниша, члан, 
4. Милан Ранђеловић, Служба за послове Градоначелника, шеф Канцеларије за локални 

економски развој, секретар. 
VII Налаже се Регионалној развојној агенцији „Југ“, Управи за привреду, одрживи развој и 

заштиту животне средине, Служби за послове Градоначелника, ЈКП „Наисус“  и Управи за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај да реализују ово Решење. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Усвајањем  акционог плана стратегије развоја Града Ниша 2015-2020, као стратешко опредељење у 

сектору заштите животне средине  дефинисан је пројекат изградње постројења за пречишћавање отпадних 
вода. У том смислу Град Ниш је кроз Програм PPF5 (Project Preparation Facility) аплицирао за припрему 
документације за IPA финансирање Пројекта  „Постројење за прераду отпадних вода“. Пројекат је 
предложен од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине као приоритет стратешке 



инфраструктуре из области заштите животне средине, за финансирање кроз инфраструктурне фондове 
Европске уније. 

Влада Републике Србије, Министарство пољопривреде и заштите животне је Програмом подршке 
инфраструктурним пројектима животне средине (Environmental Infrastructure Support Program EISP (SIDA 
грант бр. 7100230103) финансираног од стране Шведске агенције за међународну развојну сарадњу 
(Swedish International Development  Cooperation Agency – SIDA) обезбедила средства за припрему 
документације у складу са дефинисаном методологијом и директивама ЕУ (Guide to cost benefit analysis of 
investment projects 2014), за суфинансирање из IPA фондова ЕУ.  Међународна менаџмент група „ИМГ“ је 
овлашћена консултантска фирма од стране донатора чији је задатак да пружи стручну подршку и учествује 
у изради „Студије изводљивости за постројење за прикупљање и пречишћавање отпадних вода“. 

Пројекат израде „Студије изводљивости за постројење за прикупљање и пречишћавање отпадних 
вода“ је прва фаза припреме потребне документације за апликацију према националној IPA, у другој фази 
потребно је израдити Техничко-пројектну документацију и Тендерску документацију, као и изградњу 
постројења.  

У овој фази Пројекта  одобрена су средства кроз Програм подршке инфраструктурним пројектима 
животне средине, за финансирање I фазе-израде Студије, која претходи реализацији осталих фаза пројекта, 
одобрењу средстава за израду пројектно-техничке документације и одобрењу средстава за изградњу 
објекта. 

Пројекат „Студија изводљивости за постројење за прикупљање и пречишћавање отпадних вода“ ће 
обухватити између осталих, следеће елементе дефинисане Меморандумом: 

 Техничку процену постојећих услуга у снабдевању водом и третману отпадних вода у Нишу 

 Дугорочни инвестициони програм за отпадне воде у Нишу 

 Приоритетни инвестициони пројекат за отпадне воде за урбану агломерацију Ниша 

 Мерење протока, квалитета отпадних вода и падавина 

 Хидраулички модел система сакупљања отпадних вода 

 Анализу опција и кратак преглед плана приоритетних инвестиција за сакупљање отпадних вода 

 Опције процеса и кратак прегелед плана за постројење за пречишћавање отпадних вода 

 Концепт управљања муљем и концепт његовог одлагања 

 Организациони и инститиционални преглед 

 Финансијску анализу јавно комуналног предузећа и Града 

 Припрему анализе трошкова/бенефиција (cost benefit) за приоритетни инвестициони пројекат 

 Еколошку, климатску и друштвену анализу 

 План укључивања свих заинтересованих страна 

 Стратегију набавке и имплементације.  
Пројектом ће бити обухваћени и елементи дефинисани и „Пројектним задатком“ и Методологијом 

ЕУ (Guide to cost benefit analysis of investment projects 2014). 
На основу свега напред изложеног, реализација овог пројекта омогућила би побољшање квалитета 

воде као и третман градских отпадних вода, чиме би се смањило загађење животне средине, Градско веће 
Града Ниша је одлучило као у диспозитиву овог Решења. 
 
 
 
Број: 1574-1/2015-03 
 
У Нишу, 08.10.2015. године                             
      

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
               

       Проф. др Зоран Перишић 
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МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ 

За 

Студију изводљивости за Пројектат прикупљања и третмана отпадних вода у Нишу 

 

Закључен између 

 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

International Management Group 

Града Ниша 

 

Прочитано и одобрено до стране: 

 

За Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

Професор Снежана Богосављевић Бошковић , министар, октобар 2015. 

 

За Град Ниш 

Зоран Перишић, градоначелник, Град Ниш, октобар 2015. 

 

За International Management Group 

Dino Bicciato,генерални менаџер,  октобар 2015. 
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У сврху реализације пројекта под називом „Студија изводљивости за прикупљање и третман 
отпадних вода у Нишу“ (у даљем тексту Пројекат), финансираног од стране Шведске агенције 
за међународну развојну сарадњу (Swedish International Development Cooperation Agency – 
SIDA) а у оквиру Програма подршке инфраструктурним пројектима животне средине 
(Environmental Infrastructure Support Program EISP (SIDA грант бр. 7100230103) (у даљем тексту 
EISP) овде наведене Стране потписнице: 

1) Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немаљина 11, које 
заступа Снежана Богосављевић Бошковић, министар (у даљем тексту Министарство) 

2) International Management Group (IMG), Београд, Владимира Поповића 6, коју заступа 
Dino Bicciato,генерални менаџер (у даљем тескту IMG) 

3) Град Ниш, 7.јули, 2, Ниш, који заступа Зоран Перишић, градоначелник, Град Ниш (у 
даљем тескту Град Ниш) 
 

Закључиле су следећи 
 

МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ 
 
Члан 1: Обим Меморандума 
 
Обим овог Меморандума о разумевању (у даљем тексу Меморандум) дефинише обавезе, 
улоге и одговорности IMG-а, Министарства и Града Ниша у имплементацији овог Пројекта. 
Општи циљ овог пројекта је да припреми Студију изводљивости за прикупљање и третман 
отпадних вода у Нишу, која ће задовољити услове неопходне за доношење одлука о 
финансирању,  као и да пружи чврсту основу за будућу припрему пројекта у складу са 
националним законодавством. Пројекат ће бити финансиран из фондова обезбеђених од 
Шведске агенције за међународну развојну сарадњу (Swedish International Development 
Cooperation Agency – SIDA)(у даљем тексту Донатор). 
 
Пројекат ће се надоградити на претходне позитивне напоре које је предузео Град за свој 
приоритетни пројекат прикупљања и третмана отпадних вода, обезбедиће основу за 
доношење одлука о финансирању и будућу припрему и реализацију пројекта. 
 
Пројекат ће обухватити следеће елементе: 
 Техничку процену постојећих услуга у снабдевању водом и третману отпадних вода у 

Нишу 
 Дугорочни инвестициони програм за отпадне воде у Нишу 
 Приоритетни инвестициони пројекат за отпадне воде за урбану агломерацију Ниша 
 Мерење протока, квалитета отпадних вода и падавина 
 Хидраулички модел система сакупљања отпадних вода 
 Анализу опција и кратак преглед плана приоритетних инвестиција за сакупљање 

отпадних вода 
 Опције процеса и кратак прегелд плана за постројење за пречишћавање отпадних вода 
 Концепт управљања муљем и концепт његовог одлагања 
 Организациони и инститиционални преглед 
 Финансијску анализу јавно комуналног предузећа и Града 
 Припрему анализе трошкова/бенефиција (cost benefit) за приоритетни инвестициони 

пројекат 
 Еколошку, климатску и друштвену анализу 
 План укључивања свих заинтересованих страна 
 Стратегију набавке и имплементације  
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Пројекат ће бити спроведен у складу са Пројектним задатком који ће припремити EISP, као 
прилог уз овај Меморандум, а који треба да одобри Министарство, Град Ниш и Донатор. 
 
Максимално планирано финансирање од стране Донатора износи 130.000,00 евра (словима: 
сто тридесет хиљада евра).  
 
Члан 2: Имплементација пројекта 
 

Пројектни одбор 
 
Пројектом ће управљати Пројектни одбор (у даљем тексту: Одбор) који ће бити састављен од 
следећих заинтересованих страна: Град Ниш, ЈКП Наисус, IMG, Одељење за управљање 
пројектима (Department for Project Management – DPM) Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине.  
 
Заинтересоване стране именоваће своје представнике у Одбору, непосредно након 
потписивања Меморандума о разумевању.  
 
Одбор ће имати председника именованог од стране Града Ниша и секретара задуженог за 
организацију рада Одбора. Они ће бити одговорни за обезбеђивање састанака Одбора како би 
се размотрио наредак на пројекту и пружила подршка и смернице менаџеру пројекта када је 
то потребно. 
 
Одлуке ће бити доношене споразумно од стране представника заинтересованих страна у 
Одбору. 
 
Уколико Одбор да свој пристанак, додатни члан може да се придружи, а посматрачи и 
експерти могу бити позвани на састанке Одбора, уколико је потребно. 
 
Записници са састанка биће припремљени и достављени члановима Одбора у року од седам 
дана од дана одржавања састанка у електронској форми. Записник може бити одобрен путем 
електронске поште или може бити прва ставка на дневном реду на следећем састанку. 
Секретар ће бити задужен за припрему записника са састанака. 
 
 

Јединица за имплементацију пројекта 
 
Јединица за имплементацију пројекта (Project Implementation Unit – PIU) је тело које ће 
управљати имплементацијом пројекта, укључујући, али без ограничења на, припрему 
извештаја за Одбор о реализованим и планираним активностима и одлукама, идентификацију 
потреба како би се урадиле измене током имплементације Пројекта, предлагање одлука и 
складу са договореним променама, као и све остало што је неопходно за имплементацију 
Пројекта у складу са инструкцијама које даје Пројектни одбор. 
 
Јединица за имплементацију пројекта (PIU) састојаће се од представника Града Нипша, ЈКП 
Наисуса, IMG-а, Министарства и позваних стручњака на захтев менаџера пројекта. Јединицом  
за имплементацију пројекта (PIU) управљаће менаџер пројекта.  
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Менаџер пројекта 
 
Град Ниш делегираће менаџера пројекта. 
 
Менаџер пројекта биће одговоран за укупну координацију рада Јединице за имплементацију 
пројекта. Менаџер пројекта биће задужен за сазивање састанака када је потребно и подносиће 
извештаје Пројектном одбору. Када менаџер пројекта није доступан, он/она могу да одреде 
свог заменика уз одобрење председника Пројектног одбора. 
 
Главна обавеза менаџера пројекта јеста да управља активностима у складу са Пројектним 
задатком и планираним радовима на терену (техничким, институционалним и финансијским) и 
да одржава редовне контакте са експертима IMG-а. 
 
Очекивани резултати и распоред активности описани су у Пројектном задатку. 
 
 
Члан 3: Обавезе, улога и одговорности Града Ниша  
 
Град Ниш овим преузима следеће обавезе: 
 Представник Града Ниша учествоваће и подржаће активности Пројектног одбора и 

Јединице за имплементацију пројекта (PIU) где ће представљати Град; 
 Благовремено обезбеђивање података и документације IMG експертима (у отвореној 

електронској форми када је томогуће); 
 Радни простор за експерте као што је дефинисано у Пројектном задатку; 
 Даље активности које резултирају из успешног завршетка пројекта како би се пројекат 

довео до фазе финансирања, имплементације и функционисања. 
 

 
Члан 4: Обавезе, улога и одговорности IMG –а 
 
IMG овим преузима следеће обавезе: 
 IMG ће управљати донаторским фондом и заступаће Наручиоца посла за уговоре који ће 

бити финансирани из донаторских фондова у оквиру EISP-а; 
 Припремиће Студију изводљивости за Пројекат прикупљања и третмана отпадних вода 

у Нишу; 
 Пружаће подршку Пројектном одбору и Јединици за имплементацију пројекта (PIU) у 

свим аспектима имплементације Пројекта; 
 Пружаће помоћ Министарству у праћењу и контроли Пројекта. 

 
 
Члан 5:  Обавезе, улога и одговорности Министарства 
 
Министарство овим преузима следеће обавезе: 
 Учествоваће и пружаће подршку раду Пројектног одбора; 
 Даваће благовремене коментаре на националне политике, документа и методологије 

током процеса имплементације пројекта; 
 Саветоваће технички тим о импликацијама различитих приступа будућег финансирања; 
 Надгледаће процес имплементације Пројекта. 
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Члан 6: Трајање меморандума и временска динамика 
 
Одредбе овог Меморандума ступиће на снагу на дан његовог потписивања од стране све три 
Стране потписнице и важиће све док Донатор не прихвати Коначни извештај припремљен од 
стране IMG –а о имплементацији пројекта. 
 
Члан 7: Поништење Меморандума 
 
Стране потписнице могу, у складу са договором са Донатором, да пониште или суспендују овај 
Меморандум и зауставе његову примену, у писаном облику, уколико се утврди да одредбе 
Меморандума о разумевању или циљ гранта није уважен односно да је грант злоупротрбљен. 
 
Члан 8: Решавање спорова насталих на основу овог Меморандума 
 
Сви спорови који су настали на основу овог Меморандума рашаваће се заједничким договорм 
Страна потписница. 
 
 
Члан 9: Број оригиналних примерака Меморандума и званични језик 
 
Овај Меморандум је потписан у 6 (шест) оригиналних примерака од којих су 3 (три) на српском 
и 3 (три) на енглеском језику. Свака Страна потписница задржаће по 2 (два) примерка, 1 (један) 
на српском и 1 (један) на енглеском језику. У случају неслагања садржаја на српском и 
енеглском језику, верзија не енглеском језику биће валидна.  
 
Члан 10: Амандмани Меморандума 
 
Амандмани и доаци тексту овог Меморандума биће извршени пријатељски између Страна 
потписница и биће додати Меморандуму у форми анекса. 
 
Пројекат ће бити имплементиран у складу са Пројектним аздатаком који је припремио EISP и 
који је прихваћен од стране свих који учествују у Пројекту а који је одобрен од Донатора. Сви 
амандмани и додаци биће интегрисани у Пројектни задатак.  


