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На основу члана 48. Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист 

Града Ниша“, број 130/2017) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и Решења 
Градског већа број 50-8/2016-03 од 15.01.2016. године, 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 31.10.2018. године, доноси 
 
 
 

РЕШЕЊЕ О УЧЕШЋУ У ПРОЈЕКТУ „ПОДРШКА ИНТЕГРАЦИЈИ РОМА И 
ДРУГИХ РАЊИВИХ ГРУПА НА ТРЖИШТЕ У СЕКТОРУ УПРАВЉАЊА 

ОТПАДОМ-ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ У ГРАДУ НИШУ“ 
 

I  Град Ниш прихвата учешће у пројекту „Подршка интеграцији Рома и других рањивих 
група на тржиште у сектору управљања отпадом – пилот пројекат у граду Нишу“ који као 
подпројекат у оквиру пројекта „Управљање отпадом у контексту климатских промена“ 
(DKTI) спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, (у 
даљем тексту: GIZ).  
II Општи циљ пројекта је унапредити систем управљања отпадом интегрисањем 
сакупљача секундарних сировина у систем, кроз различите, потребама прилагођене моделе. 

Специфични циљеви пројекта су:  
1. Успостављање базе података  о сакупљачима секундарних сировина у Граду Нишу,  
2. Повећање стопе рециклаже у Граду Нишу, 
3. Смањење количине отпада који заврше на градској депонији, 
4. Унапређење рада комуналних услуга у области управљања отпадом, 
5. Развој модела интеграције сакупљача у систем управљања отпадом прилагођених 
локалним потребама 
6. Обезбеђивање достојанствених радних места за рањиве групе 
III Носилац пројекта је GIZ, а Град Ниш и Републички синдикат сакупљача секундарних 
сировина су сарадници на пројекту. 

Време реализације предложеног пројекта је 14 месеци од дана потписивања 
Протокола. 
IV Укупна вредност Пројекта је 50.000 еура, а пројекат у потпуности финансира GIZ. 
Град Ниш нема финансијског учешћа у пројекту. 
V Обавезе Града Ниша су одређене предлогом пројекта и односе се на обезбеђење пуне 
подршке путем укључивања релевантних градских тела за сврхе спровођења пројектних 
активности у оквиру заједнички дефинисаних рокова; одобравање и организација да база 
података буде смештена на сајту Града на основу обрађених података достављених од стране 
Синдиката; квартално ажурирање базе података од стране надлежног секретаријата; израду 
уговора/споразума о сарадњи на управљању отпадом између Града Ниша, Синдиката и 
предузећа коме је поверена делатност управљања отпадом; омогућавање да база података 
буде доступна свим институцијама Републике Србије и локалне самоуправе које пројекат 
обухвата (Агенција за заштиту животне средине, Национална служба за запошљавање, 
Центар за социјани рад, 



   

VI Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града потпише Протокол о 
сарадњи са Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и 
Републичким синдикатом сакупљача секундарних сировина којим ће се ближе регулисати 
међусобна права и обавезе у реализацији пројекта. 
 Налаже се Градској управи Града Ниша и Канцеларији за локални економски развој и 
пројекте да реализују ово решење. 
VII Налаже се Секретаријату за заштиту животне средине и Секретаријату за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај Градскe управе Града Ниша да реализују активности 
одређене пројектом и врше мониторинг над реализацијом пројекта, и о томе извештавају 
Канцеларију за локални економски развој и пројекте. 
VIII Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте и Градској 
управи Града Ниша.  
                                                           
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Пројекат „Подршка интеграцији Рома и других рањивих група на тржиште у сектору 

управљања отпадом – пилот пројекат у граду Нишу“ као подпројекат у оквиру пројекта 
„Управљање отпадом у контексту климатских промена“ (DKTI) спроводи Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, (у даљем тексту: GIZ).  
Општи циљ пројекта је унапредити систем управљања отпадом интегрисањем сакупљача 
секундарних сировина у систем, кроз различите, потребама прилагођене моделе. 

Специфични циљеви пројекта су:  
1. Успостављање базе података  о сакупљачима секундарних сировина у Граду Нишу,  
2. Повећање стопе рециклаже у Граду Нишу, 
3. Смањење количине отпада који заврше на градској депонији, 
4. Унапређење рада комуналних услуга у области управљања отпадом, 
5. Развој модела интеграције сакупљача у систем управљања отпадом прилагођених 
локалним потребама 
6. Обезбеђивање достојанствених радних места за рањиве групе 

GIZ Пројекат „Управљање отпадом у контексту климатских промена (DKTI)” са 
подпројектом „Подршка интеграцији Рома и других рањивих група на тржиште у сектору 
управљања отпадом – пилот пројекат у граду Нишу“ се спроводи у изабраним регионима за 
управљање отпадом ради пружања подршке у планирању и успостављању одрживих система 
у области управљања отпадом и успостављању предуслова за ублажавање климатских 
промена кроз примену циркуларне економије у сектор управљања отпадом. 
 Циљ сарадње у оквиру овог Пројекта представља испитивање могућности решавања 
проблема неформалних сакупљача отпада у граду Нишу, кроз увођење одговарајућег система 
њихове регистрације, а ради праћења кретања отпада и омогућавања маргинализованим 
групама да се легално укључе у систем управљања отпадом, у складу са циљевима 
подпројекта Подршка интеграцији Рома и других рањивих група на тржиште у сектору 
управљања отпадом – пилот пројекат у граду Нишу“. 

Пројекат ће пружити подршку Граду кроз консултантске услуге стручним и 
руководећим кадровима у Граду у циљу примене иновативних метода за планирање 
управљања отпадом прилагођеним локалним потребама.  

GIZ пројекат ће подржати успостављање предуслова за унапређење сарадње између 
Града Ниша и Синдиката која ће допринети даљем оснаживању њихових улога и 
одговорности, као и да се сакупљачи секундарних сировина реализацијом Пројекта укључе у 
легалне токове  функционисања локалне самоуправе путем пружања подршке у: 



- Пилотирању система регистрације неформалних сакупљача отпада на 
локалном/националном нивоу; 

- Креирању софтверских решења за базу података неформалних сакупљача на локланом 
нивоу; 

- Омогућавању праћења и регистрације материјала, прикупљених од стране 
неформалних сакупљача, који се могу рециклирати, кроз систем идентификационих 
картица и базу података; 

- Успостављању веза између органа за управљање отпадом и неформалних сакупљача 
отпада како би се помогла формализација статуса и приступа здравству, образовању и 
социјалним услугама, које укључују и предлог измена постојећих законских прописа 
након консултација и идентификованих недостатака; 

- Јачању капацитета удружења Рома (Синдикат сакупљача секундарних сировина), 
организацији тренинга и менторства на пословима изградње управљачких капацитета 
ромских удружења (Синдиката и његових структура), као и обезбеђивање обуке и 
експертске подршке; 

- Ширење резултата и могућих модела регистрације и на друге заитересоване градове 
и/или општине.  

Носилац пројекта је GIZ, а Град Ниш и Републички синдикат сакупљача секундарних 
сировина су сарадници на пројекту. 

Укупна вредност Пројекта је 50.000 еура, а пројекат у потпуности финансира GIZ. 
Град Ниш нема финансијског учешћа у пројекту. 

 Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града потпише Протокол о 
сарадњи са Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и 
Републичким синдикатом сакупљача секундарних сировина којим ће се ближе регулисати 
међусобна права и обавезе у реализацији пројекта. 
 Налаже се Секретаријату за заштиту животне средине и Секретаријату за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај Градске управе Града Ниша да реализују активности 
одређене пројектом и врше мониторинг над реализацијом пројекта, и о томе извештавају 
Канцеларију за локални економски развој и пројекте. 

На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта за унапређење 
заштите животне средине на територији Града Ниша Градско веће Града Ниша је одлучило 
као у диспозитиву овог решења. 

 
Број: 1301-12/2018-03 
У Нишу,  31.10.2018. године                  
 
                

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
                                                                                                             
 

                                    ПРЕДСЕДНИК 
 

  Дарко Булатовић 


