
На основу члана 38. Одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину („Службени лист
Града Ниша“ 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, нa седници одржаној дана 31.07.2015. године,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени и допуни Решења број 1482-5/2013-03 од 28.10.2013.године, Решења број 1603-

20/2013-03 од 23.11.2013.године и Решења број 1468-14/2014-03 од 03.10.2014. године

I У Решењу број  1482-5/2013-03 од 28.10.2013.године, Решењу број 1603-20/2013 од
23.11.2013. године и Решењу број 1468-14/2014-03 од 03.10.2014. године у тачки IV се мења
став 4 и гласи:

„Време реализације пројекта је 26 месеци.“

 II У  осталом делу Решење број  1482-5/2013-03 од 28.10.2013.године, Решење број
1603-20/2013  од 23.11.2013.  године  и  Решење број  1468-14/2014-03 од 03.10.2014.  године
остаје непромењено.

III Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да потпише Анекс уговора о учешћу и
суфинансирању пројекта  „Регионални центар за управљање отпадом „Келеш-ЈПП“ у делу
продужења рока реализације пројекта.

О б р а з л о ж е њ е

Регионална агенција  ЈУГ је поднела захтев број  02-450/15 од 17.07.2015. године за
продужење  рока реализације  пројекта  „Регионални центар  за  управљање отпадом Келеш-
ЈПП“.  У  захтеву је  навела  да  из  објективних  разлога  Завод за  урбанизам  Ниш касни  са
динамиком  израде  Плана  детаљне  регулације RCUO „Келеш”.  Из тог  разлога  Скупштина
општине Дољевац је донела Одлуку о измени одлуке о изради Плана детаљне регулације
Центра  за  управљање  отпадом Келеш на  територији  Општине  Дољевац  број  350-226.  На
основу  наведене  Одлуке,  РРА Југ  и  Завод  за  урбанизам  Ниш  су  потписале  Споразум  о
продужењу рока израде Плана  детаљне  регулације  RCUO  Келеш на територији  Општине
Дољевац. Израда  Плана  детаљне  регулације  RCUO  Келеш  је  од  кључне  важности  за
реализацију  пројекта,  посебно  имајући  у  виду  чињеницу  да  је  две  трећине  вредности
пројекта намењено за реализацију те активности, као и да представља основни документ на
основу кога ће се спровести експропријација земљишта. Осим тога, План детаљне регулације
представља и основ за издавање локацијске и грађевинске дозволе за изградњу RCUO Келеш.
Да би носилац пројекта могао да реализује све активности предвиђене пројектом, потребно је
продужити време реализације пројекта за 6 месеци,  тако да би укупно време реализације
било 26 месеци, а све у циљу квалитетне импламентације пројекта.

Ценећи захтев Регионалне развојне агенције ЈУГ, а имајући у виду значај пројекта за
решење  проблема  одлагање  комуналног  отпада  у  Нишу,  што  ће  допринети  локалном
економском  развоју  Региона,  Градско  веће  Града  Ниша  одлучило  је  као  у  диспозитиву
решења.

Број: 1186-8/2015-03
У Нишу,   31.07.2015. године                

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
                                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                   

       Проф. др Зоран Перишић


