
На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008  и 143/2016) и члана 23. Одлуке о одржавању чистоће на 
површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом (''Службени 
лист Града Ниша'', број 3/2014-пречишћен текст). 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 27.02.2017. године, 
донoси 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
I 
 

Даје се сагласност на Програм одлагања комуналног отпада  за 
2017. годину број 606/НО/88-6 од 16.01.2017. године, који је донео Надзорни 
одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш.  

 
II 

 
Решење доставити: Јавном комуналном предузећу "Медиана" Ниш, 

Служби начелника Градске управе Града Ниша, Секретаријату за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај и Секретаријату за финансије. 

 
 
 
 

Број: 234-15/2017-03 
 
У Нишу, 27.02.2017. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 ПРЕДСЕДНИК 

 
 

Дарко Булатовић, дипл.правник 
 

 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Надзорни одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш, је дана 16.01.2017. године под 
бројем 606/НО/88-6 донео Програм одлагања комуналног отпада за 2017. 
годину и исти је достављен Секретаријату за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности 
Градског већа Града Ниша. 

Правни основ за доношење Програма садржан је у члану 23. Одлуке о 
одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним 
отпадом (''Службени лист Града Ниша'', број 3/2014-пречишћен текст), којим 
је прописано да се одлагање комуналног отпада обавља у складу са 
програмом предузећа коме је поверено обављање ове комуналне делатности. 

Програмом су обухваћене следеће целине: циљеви, уводне напомене, 
сектор управљања отпадом, количине депонованог отпада, морфолошки 
састав отпада у 2016. годину, санација, затварање и рекултивација депоније 
''Бубањ'' и накнада за депоновање отпада. 

 
Циљеви овог Програма су да се обезбеде и осигурају услови за: 
1. управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и 

животне средине; 
2. развој поступака и метода за депоновање отпада са циљем смањења 

негативног утицаја на животну средину; 
3. спровођење мера предвиђених Законом о управљању отпадом. 
 
 Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је 

разматрајући достављени Програм, утврдио да је исти сачињен у складу са 
важећим прописима и израдио нацрт решења као у диспозитиву. 
 
 
 Овлашћено лице- 

по овлашћењу в.д.начелника 
Градске управе града Ниша 

 
 

Владислава Ивковић  
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