
На основу тачке 5 Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и 
унапређење животне средине града Ниша за 2011. годину („Службени лист града 
Ниша“, број 8/2011) и члана 39 Пословника о раду Градског већа града Ниша                  
(„Службени лист Града Ниша“, број 101/08, 4/09 и 58/09), Градско веће града Ниша, на 
седници, одржаној 29.03.2011. године доноси  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I Предлаже се Градоначелнику града Ниша да одобри суфинансирање Пројекта 

„Изградња рециклажног дворишта“, број 2-1913, од 15.03.2011. године. 
II Предлаже се да ЈКП „Медиана“ буде носилац активности на реализацији 

Пројекта „Изградња рециклажног дворишта“, на основу уговора о суфинансирању 
Пројекта „Изградња рециклажног дворишта“, бр.2147/2010-01, од 30.07.2010. године. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Град као јединица локалне самоуправе је један од субјеката система заштите 

животне средине са обавезом чувања и унапређења животне средине. 
Заштита животне средине уређује се Законом о заштити животне средине 

(„Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) и посебним законима. 
Предлагач Пројекта „Изградња рециклажног дворишта“ је ЈКП „Медиана“ Ниш 

на основу Уговора, бр. 2147/2010-01, од 30.07.2010. године о суфинансирању пројекта 
који је потписан од стране Министарства животне средине и просторног планирања 
Републике Србије, Фонда за заштиту животне средине Републике Србије, Града Ниша и 
ЈКП „Медиана“.   

 Овај Пројекат се финасира из средстава Републике Србије у износу од 
26.920.000,00 динара и средстава Града у износу од 22.078.000,00 динара. 

На основу Закона о управљању отпадом члан 17 („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 
88/10) јединица  локалне самоуправе је један од субјеката надлежних за управљање 
отпадом.  

Члан 33 истог Закона одређује постројење за управљање отпадом, члан 34. 
одређује локацију за изградњу и рад постројења, члан 35. сакупљање и транспорт 
отпада, члан 36. складиштење отпада, члан 37. третман отпада. 

Изградњом рециклажног дворишта Град Ниш и ЈКП „Медиана“ на предметној 
локацији вршиће контролисано управљање отпадом у складу са Законом.   
 Укупна вредност Пројекта „Изградња рециклажног дворишта“ је 48.998.000,00 
динара, предвиђених Одлуком о буџету града Ниша за 2011. годину („Службени лист 
града Ниша“, број 92/10), раздео 3., глава 3.8., функција 560, позиција 217, економска 
класификација 451-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. 

Предлаже се Градоначелнику да одобри средства за суфинансирање Пројекта 
„Изградња рециклажног дворишта“. 
 

     Број: 346-43/2011-03 
     У Нишу, 29.03.2011.  године                                 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 



 



1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА И ПРОЈЕКТУ 
 
1.1. Организација која подноси пројекат (потенцијални корисник средстава и 
носилац пројекта): 
 
Пуно име организације (како је наведено 
у документу о регистрацији): 

Јавно комунално предузеће 
„Медиана“ Ниш 

Правни статус организације (приложити 
документацију о регистрацији 
организације): 

Јавно комунално предузеће 

Службена адреса: Мраморска 10, 18000 Ниш 
Телефон/фах: 018/4255181; 018/4253990 
E-mail адреса: mediana@medianis.net  
Контакт особа (име, презиме и функција 
у организацији): 

Соња Поповић, руководилац 
СЗЖСОР 

 
1.2. Назив пројекта: 
 
Изградња рециклажног дворишта 
 
1.3. Локација на којој се одвијају пројектне активности: 
 
Град Ниш, ЈКП Медиана Ниш, ул. Ивана Милутиновића бб 
 
1.4. Кратак опис пројекта: 
 
Уговором о суфинансирању Пројекта ''Изградња рециклажних дворишта'', 
потписаним од стране Министарства животне средине и просторног 
планирања и Фонда за заштиту животне средине Републике Србије са Градом 
Нишом и ЈКП ''Медиана'' Ниш, Граду је из Фонда пребачено 30.000.000 
динара за набавку опреме и адаптацију и реконструкцију објеката на већ 
постојећој локацији у улици Ивана Милутиновића бб.  
По Закону о управљању отпадом (''Сл. лист РС'', број 36/09 и 88/10), локална 
самоуправа је у обавези да из Програма заштите и унапређења животне 
средине инвестира и у систем управљања отпадом, као и изградњу постројења 
за складиштење и третман отпада, па ће се из овог Програма финансирати 
учешће Града у изградњи рециклажног дворишта. Основни предуслов је 
ослобађање ЈКП ''Медиана'' од плаћања накнаде за уређивање градског 
грађевинског земљишта. Активности ће се усклађивати са пројектном и 
планском документацијом за изградњу објекта и просторним планом локалне 
самоуправе. 
 
 
 
 
 
 
Слика 1: Ситуациони план Рециклажног дворишта у ул. Ивана 
Милутиновића 
 



 

 
 

Изградња рециклажног дворишта подразумева адаптацију хале у којој ће бити 
смештена линија за сепарацију отпада, изградњу монтажних надстрешница и 
осталих објеката дефинисаних типским решењем и прилагођеним условима 
на терену и набавку предвиђене опреме. Под објектима у пројекту се 
подразумева: портирница; канцеларијски простор; метална надстрешница без 
пратеће опреме; хала без пратеће опреме; бетонске преграде. Под опремом се 
подразумева: колска вага; цистерна за складиштење отпадног уља 10 000 l; 
контејнер за акумулаторе запремине од 30 до 40 m3; контејнер за истрошене батерије 
1m3; складиште за кућну хемију, боје и лакове; метални бокс за флуо цеви минималне 
ширине 1,6 m; линија за сепарацију отпада; посуда за одлагање отпада од 140l; 
хоризонтална преса за балирање са двокоморним усипним кошем, притиска 50 t; 
контејнери за отпад 5 m3; електронска вага, платформе носивости 1,5 t; виљушкар на 
електрични погон; мини утоваривач; пумпа за претакање уља; преносно-превозни 
уређај за прање контејнера и опреме; помоћне посуде и канте и помоћни алат и 
прибор. 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 2: Уређење простора за прихват отпада који доносе физичка лица 
 
 



 
 

На овом простору се одвијају токови следећих врста отпада: - отпади беле 
технике, кабасти отпад, електронски и електрични отпад (под надстрешницом 
висине 4,2метара), отпадни текстил, отпадни метали, дрво и стакло (на 
отвореном у контејнерима 5метара кубних) 
 
 
Слика 3: Уређење хале за сортирање амбалажног отпада и привремено 
складиштење 
 

  
 

Мешани амбалажни отпад допрема се до траке за прихват, затим се косом 
транспортном траком подиже до линије за сепарацију. Материјал се 
разврстава на: папир; картон; ПЕТ(уз издвајање по боји); остала пластика; 
тетрапак; метал(лименке); дрво; стакло; и остало по потреби. 
На излазу траке остаје некористан отпад. Амбалажа која је садржала опасне 



супстанце се прикупља и складишти посебно. 
Одвојене врсте отпада шаљу се на балирање (осим стакла). 
Гуме се сакупљају на простору ограђеном монтажним преградама, које се по 
потреби могу померати.  
 
 
 
1.5. Циљна група 
 

• становништво града Ниша 
• ЈКП ''Медиана'' Ниш 
• шира јавност 

 
1.6. Опис проблема: 
 
Национална стратегија управљања  за период 2010. – 2019. године представља 
базни документ којим се дефинишу циљеви, принципи и опције управљања 
отпадом, стратешки правци и приоритетне активности на њиховој 
имплементацији. Основа одрживог управљања отпадом подразумева 
минимизирање количине произведеног отпада на месту настанка, а тиме и 
повећање удела отпада који је поновно искористив, уз истовремено смањење 
оптерећења тела депонија. 
Нови законски и подзаконски прописи који су донети у току 2009. и 2010. 
године, а усаглашени са директивама ЕУ, дефинисали су ток промена система 
и начина управљања отпадом (што је по Закону о управљању отпадом (Сл. 
гласник РС, бр. 36/09 и 88/10) делатност од општег интереса). Такође, по овом 
Закону и његовим одредбама домаћинства су дужна, између осталог, да врше 
селекцију комуналног отпада. Јединице локалне самоуправе су у обавези да 
омогуће услове како би то било спроводиво. 
Град Ниш перманентно спроводи активности припремања и увођења 
становништва у ове системске и корените промене у области управљања 
отпадом у сарадњи са Управом за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај и ЈКП ''Медиана''. Рециклажна острва у Граду функционишу, 
активан је пројекат у сарадњи са Секопаком ''Вашу амбалажу у рециклажу'', 
тако да се овим Пројекатом припремају услови за примарну и секундарну 
селекцију отпада, те становништво може своју обавезу селекције отпада да 
несметано обавља. 
 
 
 
 
У наредној табели, приказане су сакупљене и предате количине амбалажног 
отпада од маја до октобра месеца 2010. године. 
 

врста�отпада количина (t) 
ПЕТ 60 
папир 7,7 
пластика/најлон 22,28 
стакло 38,5 

 



Месечно се од 55 локала, системом сакупљања путем кесе, прикупи 8 до 12 
тона мешаног амбалажног отпада (стакло – 75%, папир – 8%, пластика – 4%, 
метал – Аl – 1%, остало није у искористивом стању). 

 
1.7. Корисници пројекта: 
 

• ЈКП ''Медиана'' Ниш 
• Кластер за рециклажу 
• становништво града Ниша 
• шира јавност 

 
1.7.1. Структура корисника: 
 

Називи група корисника: Планирани број корисника обухваћених 
пројектом: 

Град Ниш-становништво 250.180
ЈКП Медиана Ниш 1
Предузећа која се баве продајом и 
откупом секун. сировина 20

 
1.8. Општи циљ пројекта: 
 
Усклађивање одрживих метода управљања отпадом и ресурсима у складу са 
законодавством и побољшање квалитета животне средине 
 
1.9. Сврха пројекта: 
 
• Контролисано издвајање секундарних сировина генерисаног од 

становништва града Ниша; 
• Превенција настанка отпада, отклањање опасности од његовог штетног 

дејства на здравље људи и животну средину; 
• Поновно искоришћење и рециклажа отпада, издвајање секундарних 

сировина из отпада; 
• Развој метода и поступка за третман отпада - управљање отпадом; 
• Пројекат има значајну улогу у укупном систему управљања отпадом јер 

служи као веза између јединице локалне самоуправе и грађана, овлашћених 
сакупљача и лица која врше третман отпада. 

1.10. Резултати пројекта: 
 

Резултати Индикатори (показатељи) за резултате 
Смањена депонована количина 
отпада на депонији за 20% Радна листа контролора на депонији  



Повећана количина секундарних 
сировина у односу на тренутне дневне 
количине за 85%  

Документ о кретању отпада из 
рециклажног центра  

Управља се посебним токовима 
отпада (батерије, акумулатори, уља...) 

Документ о кретању отпада из 
рециклажног центра 

Смањен транспорт неселектованог 
отпада на депонији Извештај контролора са депоније  

Смањен број регистрованих дивљих 
депонија за 25% Извештај комуналне инспекције 

Становништво свој отпад из 
домаћинства  одлаже у контејнере 

Смањен број дивљих депонија, 
недеградирана средина становништва

Смањени трошкови одлагања  Квартални извештаји ЈКП 
''Медиана'' 

 
 
1.11. Групе активности: 
 

Активности 
(по месецима) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Имплементатор 

            

 

Израда планске 
документације 

            ЈКП Медиана 

Израда 
пројектне 
документације 

            ЈКП Медиана 

Израда Студије 
о процени 
утицаја на жс 

            ЈКП Медиана 

Спровођење 
тендера за 
изградњу 
објеката 

            ЈКП Медиана 

Изградња 
ограда и капија 

            ЈКП Медиана 

Изградња 
рампе 

            ЈКП Медиана 

Изградње 
портирнице 

            ЈКП Медиана 

Изградња 
канцеларијског 
простора 

            ЈКП Медиана 

Адаптација  
хале 

            ЈКП Медиана 

Изградња 
металне 
монтажне 
надстрешнице 

            ЈКП Медиана 

Изградња 
бетонских 
преграда 

            ЈКП Медиана 

Изградња              ЈКП Медиана 



сепаратора 
масти и уља 
Изградња 
водоводне и 
хидрантске 
мреже 

            ЈКП Медиана 

Изградња 
канализационе 
мреже-фекалне 

            ЈКП Медиана 

Изградња бет. 
канала са 
ливено гвозд. 
решеткoм  

            ЈКП Медиана 

Изградња 
електроенергет
ске и пратеће 
инсталације 

            ЈКП Медиана 

Изградња 
паркинг 
простора и 
прист. пута 

            ЈКП Медиана 

Спровођење 
тендера за 
набавку опреме 

            ЈКП Медиана 

Набавка 
колске ваге 

            ЈКП Медиана 

Набавка 
цистерне за 
складиштење 
отпадног уља 
10 000l 

            ЈКП Медиана 

Набавка 
контејнера за 
акумулаторе 30-
40м3 

            ЈКП Медиана 

Набавка 
контејнера за 
истрошене 
батерије 1m3 

            ЈКП Медиана 

Набавка 
складишта за 
кућну хемију, 
боје и лакове 

            ЈКП Медиана 

Набавка 
металног бокса 
за флуо цеви 
ширине мин. 
1,6м 

            ЈКП Медиана 

Набавка и 
уградња линије 
за сепарацију 
отпада  

            ЈКП Медиана 

Набавка преса 
за балирање-са 

            ЈКП Медиана 



двокоморним 
усипним кошем 
Набавка 
контејнера за 
отпад 5м3  

            ЈКП Медиана 

Набавка 
електронске 
ваге, 
платформе 
носивости 1.5т 

            ЈКП Медиана 

Набавка 
вљушкара на 
електр. погон 

            ЈКП Медиана 

Набавка мини 
утоваривача 

            ЈКП Медиана 

Набавка и 
уград. пумпе за 
претакање уља 

            ЈКП Медиана 

Набавка 
преносно-
превозног уређ. 
за прање 
контејнера  и 
опреме 

            ЈКП Медиана 

Набавка 
помоћних 
посуда и канти 

            ЈКП Медиана 

Набавка 
помоћног алата 
и прибора 

            ЈКП Медиана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11.1 Образложите како ћете спроводити сваку од наведених група активности, 
наведите њихов садржај и логику повезаности са резултатима и сврхом пројекта: 
 
ЈКП „Медиана“ ће бити носилац активности на реализацији овог пројекта, а 
Град Ниш ће преко својих Управа дефинисати основне услове за реализацију 
пројекта.  Генерално, активности се могу поделити на три групе активности: 

• Припрема планске и пројектне документације  
• Набавка и уградња опреме 
• Адаптација објеката и изградња инфраструктуре 

Уступање израде планских  документа врши се у складу са законом којим се 
уређују јавне набавке. 
У јавну набавку радова спада: пројектовање и извођење радова при изградњи 
грађевинског објекта - рециклажног дворишта. 



Јавна набавка добара тј. опреме за рециклажно двориште, поред куповинe 
добара подразумева и монтажу, превоз-транспорт, осигурање и друге услуге 
дефинисане од стране наручилаца. 
ЈКП ''Медиана'' је у обавези да прибави локацијску дозволу  за изградњу, 
адаптацију и реконструкцију објеката. Исто тако, с обзиром да је непосредни 
корисник опреме за рециклажно двориште, ово јавно предузеће биће задужено 
за спровођење тендерских процедура и набавку опреме, а под надзором 
надлежних управа. 
Грађење објекaта врши се на основу грађевинске дозволе и техничке 
документације.  
Као претходни радови пре изградње објекта дефинисана су истраживања и 
израда анализа пројеката у којима се разрађују инжењерско-геолошки, 
геотехнички, геодетски, хидролошки, метеоролошки, урбанистички, технички, 
технолошки, економски, енергетски, сеизмички, водопривредни и саобраћајни 
услови,  услови заштите од пожара и заштите животне средине и др. 
Изградња рециклажног дворишта је у директној вези са сврхом пројекта 
(издвајање корисног отпада из комуналнг отпада за секундарне сировине, 
смањење количине депонованог отпада на депонијама, као и смањење 
загађења животне средине) 
Имплементација активности биће усаглашена са активностима препорученим 
од стране Министарства животне средине и просторног планирања у 
Пројекту: Типско идејно-техничко решење центара за сакупљање и 
постројење за управљање комуналним и другим отпадом на територији 
Републике Србије. 
 
1.12. Предуслови: 
 

• Градска Одлука о суфинансирању Пројекта 
• Градска Одлука о ослобађању од плаћања накнаде за уређивање 

градског грађевинског земљишта за предметну локацију 
• Сарадња са становништвом 

 
 
1.13. Ризици: 
 

• недовољно средстава за суфинансирање пројекта 
• неприхватање сортирања отпада од стране становништва 
• лоше временске прилике 

 
1.14. Методологија: 
 
Изградњом рециклажног дворишта и пуштањем у рад започеће се са 
управљањем отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна 
средина. Свотиће се услови за поновно искоришћење и рециклажу отпада, 
издвајање секундарних сировина из отпада. 
Управљање отпадом врши се на начин којим се обезбеђује најмањи ризик са 
становишта квалитета живота и здравља људи и животне средине, контролом 
и мерама смањења:  
1) загађења вода, ваздуха и земљишта;  
2) опасности по биљни и животињски свет;  



3) опасности од настајања удеса, експлозија или пожара;  
4) негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности;  
5) нивоа буке и непријатних мириса.  
 
1.15. Праћење и процена постигнућа (мониторинг и евалуација): 
 
Мониторинг ће вршити координатор пројекта, а евалуацију пројекта ће 
вршити надзорни орган испред Града Ниша. Уколико ситуација буде 
захтевала, евалуатор може бити и представник Министарства животне 
средине и просторног планирања. 
 
1.16. Одрживост: 
 
Град Ниш се обавезује да препусти управљање Рециклажним двориштем ЈКП 
''Медиана'' због делатности коју обавља, а која је везана за управљање 
отпадом на територији Града Ниша. ЈКП ''Медиана'' се обавезује да ће 
преузети одговорност за несметано функционисање Рециклажног дворишта. 
С обзиром да промет секундарних сировина уз субвенције Оператера за 
управљање амбалажним отпадом и смањење трошкова сакупљања може да 
буде исплатива делатност, реално је очекивати и несметану одрживост 
Рециклажног дворишта, те његов развој иновативним методама и 
осавремењавањем технологија рада. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ОСОБЉЕ АНГАЖОВАНО НА ПРОЈЕКТУ 
 

Име и презиме Функција у пројектном 
тиму 

Квалификације (навести 
формално образовање, 
додатне едукације итд.) 

Соња Поповић руководилац дипл.инг.зжс 

Биљана Златановић документација о грађ. 
радовима 

дипл.инг.грађ 

Весна Касалица изградња објекта дипл.инг.грађ 

Александар Ценић монтажа опреме дипл.инг.маш 
Небојша Јорданов пратећа инфраструктура дипл.инг.ел. 

Марко Карчески технологија дипл.инг.заш.ж.с. 

Зоран Савић логистика дипл.инг.маш 

Радослав Илић финансије дипл.инг.ецц 

Сања Митић асистент на пројекту апликативни програмер 

Александра Јанаћковић надзор над спровођењем дипл.инг.заш.ж.с. 



пројекта 
Радослав Миливојевић надзор над спровођењем 

пројекта 
дипл.инг.грађ. 

 
 
3. ПАРТНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (уколико је планирано да се пројекат 
реализује у партнерству са другом организацијом) 
 
3.1. Основни подаци о партнерској организацији:  
 
Пуно име организације (како је 
наведено у документу о 
регистрацији): 

 

Правни статус организације 
(приложити документацију о 
регистрацији организације): 

 

Службена адреса:  
Телефон/фах:  
E-mail адреса:  
Контакт особа (име, презиме и 
функција у организацији):  

 
3.2. Са којим ресурсима, искуствима и надлежностима појединачни партнери 
улазе у партнерство? 
 
 
 
3.3. На који начин ће пројектно партнерство бити координисано? 
 
 
 
4. КАПАЦИТЕТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 
 
4.1. Искуство у реализацији пројеката 
 
Назив пројекта 1.Чишћење и уклањање растиња у 

зони комплекса Нишке тврђаве 
Објекат (простор) и локација 
реализације пројекта Град Ниш, комплекс Тврђаве 

Најзначајнији резултати пројекта Очување културно-историјског наслеђа; 
подизање квалитета живота 
становништва и увођење бољих навика 
код грађана, лепши изглед града, 
запошљавање нове радне снаге.  

Улога ваше организације (носилац 
пројекта или партнер) као и на који 
начин сте учествовали у реализацији 
пројекта и колико запослених је било 
укључено у пројекат 

ЈКП Медиана ; у реализацији пројекта је 
учествовало 55 радника ( привремено 
запошљених ).  

Партнери пројекта (за оне пројекте у / 



којима сте били носилац пројекта) 
Трошкови пројекта 6.306.394,66
 
Назив пројекта 2.Формирање пунктова за одмор и 

разоноду на јавним површинама 
Објекат (простор) и локација 
реализације пројекта 

Град Ниш ( Го Пантелеј, Медиана, 
Палилула, Црвени Крст, Н.Бања 

Најзначајнији резултати пројекта Резултат пројекта је лепши и уреднији  
град, повећање атрактивности града као 
туристичке дестинације, повећање нивоа 
задовољства код грађана. 

Улога ваше организације (носилац 
пројекта или партнер) као и на који 
начин сте учествовали у реализацији 
пројекта и колико запослених је било 
укључено у пројекат 

ЈКП Медиана ; у реализацији пројекта је 
учествовало 45 радника ( привремено 
запошљених ).  

Партнери пројекта (за оне пројекте у 
којима сте били носилац пројекта) / 

Трошкови пројекта 11.016.193,10
Назив пројекта 3.Ревитализација парковског 

зеленила спомен парка БУБАЊ 
Објекат (простор) и локација 
реализације пројекта 

Пројекат обухвата чишћење површине 
од смећа, санитарну сечу и уклањање 
самоникле вегетације комплекса Бубањ. 

Најзначајнији резултати пројекта Циљ пројекта што ће спомен парк 
Бубањ коначно постати Меморијални 
парк и добити цивилизовани изглед. 

Улога ваше организације (носилац 
пројекта или партнер) као и на који 
начин сте учествовали у реализацији 
пројекта и колико запослених је било 
укључено у пројекат 

ЈКП Медиана ; у реализацији пројекта је 
учествовало 60 радника   

Партнери пројекта (за оне пројекте у 
којима сте били носилац пројекта) / 

Трошкови пројекта 3.668.760,00
 
Назив пројекта 4.Формирање рециклажних острва 
Објекат (простор) и локација 
реализације пројекта 

Пројекат обухвата 50 локација на 
најфреквентнијим местима у Граду. 

Најзначајнији резултати пројекта Циљ пројекта је пружање могућности 
грађанима за разврставање ПЕТ и МЕТ 
амбалаже 

Улога ваше организације (носилац 
пројекта или партнер) као и на који 
начин сте учествовали у реализацији 
пројекта и колико запослених је било 
укључено у пројекат 

ЈКП Медиана ; формирање острва и 
одржавање   

Партнери пројекта (за оне пројекте у 
којима сте били носилац пројекта) / 



Трошкови пројекта 7.500.000,00
 
4.2. Ресурси:  
 
 
 
Годишњи буџет у претходне 
три године (наведите, где је 
могуће, за сваку годину 
појединачно, имена главних 
финансијера проценат њиховог 
доприноса у укупном 
годишњем буџету) 

Година Укупан 
буџет 

Главни 
финансијери 

Проценат 
учешћа у 

целокупном 
буџету 

2006. 584.897.736 187.362.206 397.535.530 

2007. 651.618.912 203.177.748 448.441.164 

2008. 691.213.281 225.618.049 465.595.232 

 
Број стално и привремено 
запослених у вашој 
организацији по категоријама 
(нпр. директор, менаџер, 
стручни радници, рачуновођа, 
назначавајући њихова радна 
места) 

Радно место Број 
запослених 

генерални директор 1  
помоћници генералног директора 3 
извршни директори 3 
интерни ревизор 1 
пословни секретар 2 
возач путничког возила 4 
служба информисања 11 
служба ЗЖС и одрживи развој 5 
служба комерцијалних послова 14 
служба безбедности и здравља на раду 6 
контролно-диспечерска служба 4 
сектор правних послова 86 
економски сектор 62 
Сектор развоја и инвестиција 24 
техничко одржавање 151 
управљање отпадом 289 
одржавање хигијене 361 

Опрема и просторни капацитети

 
непокретни објекти, возила, ИТ опрема, 
механизацијска опрема 
 

Остали релевантни ресурси 
(нпр. волонтери, сарадничке 
организације) 

/ 

 
 
 
5. ПРИКАЗ БУЏЕТA  
 
р.б. активност потребно јед.м

. 
кол. цена свега 

1 Израда планске 
документације 

 
ком 1 600 000 600 000 

2 Израда пројектне 
документације 

o  
ком 1 2 400 000 2 400 000 

3 Израда Студије о 
процени утицаја 
на животну 

o  
ком 1 200.000 200.000 



средину и допуна 
дозволе 

4 Изградња ограда 
и капија 

o  
ком 1 1 520000 1 520 000 

5 Изградња рампе  ком 1 300 000 300 000 
6 Изградња 

портирнице 
 

ком 1 1 128000 1 128 000 

7 Изградња 
канцеларијског 
простора 

 
ком 1 500 000 500 000

8 Адаптација  хале  ком 1 7 000 000 7 000 000 

9 Изградња металне 
монтажне 
надстрешнице 

 
ком 1 2 000 000 2 000 000 

10 Изградња 
бетонских преграда  

 
кпл. 1 750 000 750 000 

11 Изградња  
сепаратора  масти и 
уља 

 
ком 1 1 600 000 1 600 000 

12 Изградња 
водоводне и 
хидрантске мреже 

 
ком 1 1 300 000 1 300 000 

13 Изградња 
канализационе 
мреже-фекалне 

 
ком 1 500 000 500 000 

14 Изградња бетонског 
канала са ливено- 
гвозденом 
решетком 

 

ком 1 1 200 000 1 200 000 

15 Изградња 
електроенергетске 
и пратеће 
инсталације 

 

ком 1 3 000 000 3 000 000 

16 Изградња паркинг 
просторa и 
приступнoг пут 

 
ком 1 3 000 000 3 000 000 

17 Набавка колске 
ваге 

 
ком 1 4 000 000 4 000 000 

18 Набавка цистерне 
за складиштење 
отпадног уља 
10.000l 

 

ком 1 400 000 400 000 

19 Набавка контејнера 
за акумулаторе  30-
40 m3 

 
ком 1 100 000 100 000 

20 Набавка контејнера 
за истрошене 
батерије 1m3 

 
ком 1 40 000 40 000 

21 Набавка складишта 
за кућну хемију, 
боје и лакове 

 
ком 1 150 000 150 000 

22 Набавка металног 
бокса за флуо цеви 

 
ком 1 40 000 40 000 



ширине мин.  1,6 m 
23 Набавка и уградња 

линије за 
сепарацију отпада  

1.  Прихватна трака за 
неразврстану амбалажу 
12mх1m  

2.  Коси тракасти 
транспортер за 
транспорт амбалаже од 
прихватне траке до 
траке за сортирање 
12mх1m 

3.  Платформа са траком за 
сортирање затвореног 
типа 20 х 3,5 х 5,5  10 
боксева 

4.  Покретни контејнери за 
разврстан отпад ком.15 

5.  Контејнери за 
неупотребљиви отпад 
ком. 2 

ком 1 12 912 000 12 912 000 



 
24 Набавка и уградња 

хоризонталне пресе 
за балирање са 
двокоморним 
усипним кошем, 
притиска 50 t 

1.  Подизач контејнера 
ком.2 

2.  Коса транспортна 
трака од подизача 
контејнера  до пресе 
(са двокоморним 
кошем и уређајем за 
цепање боце)  

ком 1 3 830 000 3 830 000 

25 Набавка контејнера 
за отпад 5m3  

 
ком 20  51 379  1 027 580 

26 Набавка 
електронске ваге, 
платформе 
носивости 1,5 t 

 

ком 1 150 000 150 000 

27 Набавка вљушкара 
на електрични 
погон 

 
ком 1 2 500 000 2 500 000 

28 Набавка мини 
утоваривача 

 
ком 1 2 676 000 2 676 000 

29  Набавка и уградња 
пумпе за претакање 
уља 

 
ком 1 300 000 300 000

30 Набавка преносно-
превозног уређаја 
за прање 
контејнера и 
опреме 

 

ком 1 250 000 250 000

31 Набавка помоћних 
посуда и канти 

 
ком  30 000 30 000

32 Набавка помоћног 
алата и прибора 

 
ком  10 000 10 000

 С В Е Г А 55 413 580
 
 

Укупни трошкови 
пројекта  Износ који се тражи од  

Проценат износа у укупним 
трошковима пројекта који се 

тражи од  

55 413 580 

Фонда за заштиту 
животне средине 30 000 000 Фонда за заштиту 

животне средине 54,14%

Града 22 077 436 Града 39,84%

ЈКП „Медиана“ Ниш 3 336 144 ЈКП „Медиана“ Ниш 6,02%

 
 
 
 



 


