
 
 
На основу члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени 

лист Града Ниша“, број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011),  
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 21.06.2011. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I Град Ниш узима учешће у имплементацији пројекта „Механизам Чистог Развоја“ 
(„CDM“), под условима Кјото протокола за Поступање и управљање биогасом са 
градских отпада, у Граду Нишу и околини. 

II Град Ниш ће приступити закључењу уговора са AMEST S.r.l. из Италије којим ће 
се  регулисати међусобна  права и обавезе уговорних страна поводом  сакупљања и 
спаљивања биогаса са градске депоније „Бубањ“. 

III Закључак доставити: помоћнику Градоначелника, Предрагу Цветковићу и 
Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Република Србија је ратификовала Кјото протокол уз Оквирну конвенцију 
уједињених нација о промени климе („Службени гласник РС“, број 87/07 и 38/09), и 
донела Националну стратегију за укључивање Републике Србије у механизам чистог 
развоја Кјото протокола за секторе управљања отпадом, пољопривреде и шумарства 
(„Службени гласник РС“, број 8/10) 
 Овај протокол има за циљ имплементацију Националне стратегије у домаће 
законодавство и даје став о начину на који се спроводе пројектне активности утврђене 
наведеним актима. 
 У циљу имплементације пројекта Механизам Чистог Развоја, који налаже 
смањење емисије GHG-а (гас стаклене баште), Град Ниш ће омогућити AMEST S.r.l. из 
Италије коришћење парцеле на којој се налази градска депонија за одлагање чврстог 
комуналног отпада – Бубањ. 

Позитивно мишљење за закључење уговора између Града Ниша и AMEST S.r.l. у 
вези са енергетским искоришћењем биогаса са градске депоније „Бубањ“ дало је 
Градско јавно правобранилаштво, број М-147/11 од 14.06.2011. године. Министарство 
животне средине и просторног планирања заузело је позитиван став у вези са 
спровођењем уговора између компаније за имплементацију CDM пројекта (пројекат 
Механизма чистог развоја Кјото протокола) на градској депонији „Бубањ“ и Града Ниша, 
број 337-00-00094/2010-05 од 13.11.2010. године, као и Министарство финансија у 
мишљењу, број 011-00-00512/2010-27 од 27.04.2011. године.  
 На основу наведеног доноси се закључак. 
 
Број: 597-3/2011-03 
У Нишу, 21.06.2011. године 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

         Председник 
 

         мр Милош Симоновић 
 


