
 
На основу члана 59. Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину („Службени лист Града Ниша“, 

број 148/2016), и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 1/13, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 14.02.2017. године, доноси 
 
 
 

ЗАКЉУЧАК  
 
 

I Град Ниш прихвата „Студију изводљивости за постројење за прикупљање и пречишћавање 
отпадних вода за Град Ниш“, 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 „Студија изводљивости за постројење за прикупљање и пречишћавање отпадних вода“ у Нишу, 

израђена је у складу са методологијом и директивама ЕУ у оквиру припреме документације за Приоритетни 
инвестициони пројекат (PIP) за финансирање из IPA фондова ЕУ.  

Сврха израде Студије је реализација пројекта за 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. 

Студија је испоштовала међусобне обавезе Партнера, структуру и динамику реализације пројектних 
активности дефинисаних „Меморандумом о разумевању“ и „Пројектним задатком“, који је саставни прилог 
уз Меморандум, а који одобравају и потписују Партнери на пројекту: 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.   

 
III Закључак доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Секретаријату  за 

комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Секретаријату за финансије, Секретаријату за имовинско-
правне послове, Секретаријату за привреду, Секретаријату за планирање и изградњу, Јавном комуналном 
предузећу за водовод и канализацију ''Наисус'' Ниш, Министарству пољопривреде и заштитe животне 
средине Републике Србије и Градоначелнику. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
Усвајањем  Aкционог плана oдрживог 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 првој 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“ је 
обухватио 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.  

Студијом су обухваћени и елементи дефинисани и „Пројектним задатком“ и Методологијом ЕУ 
(Guide to cost benefit analysis of investment projects 2014). 

На основу свега напред изложеног, израђена је „Студија изводљивости за постројење за 
прикупљање и пречишћавање отпадних вода за Град Ниш“, чиме је завршена прва фаза пројекта. 
Прихватањем Студије омогућиће се даља реализација пројекта којим се омогућава побољшање квалитета 
воде као и третман градских отпадних вода, чиме би се смањило загађење животне средине, те је Градско 
веће Града Ниша одлучило као у диспозитиву овог закључка. 
 
Број: 172-11/2017-03 
У Нишу, 14.02.2017. године 
 
      

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
 
                                                                                                    

 


