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На основу члана 47. Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града 

Ниша“, број106/2019) 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), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 23.10.2020. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О УЧЕШЋУ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА  
„УПРАВЉАЊЕ СТАКЛЕНОМ АМБАЛАЖОМ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ“ 

 
I Град Ниш прихвата учешће у реализацији пројекта „Управљање стакленом амбалажом на 
западном Балкану“, у оквиру програма develoPPP.de, који спроводи ГИЗ по налогу немачког Савезног 
Министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ) у партнерству са компанијом-оператером 
система Секопаком и регионалним техничким секретаријатом БФЦ СЕЕ мреже, НАЛЕД-ом. 
II Општи циљ пројекта је унапређење сакупљања и адекватан третман стаклене амбалаже, као и 
развијање адекватних бизнис модела примењивих у јединицама локалне самоуправе и јачање свести 
грађана о значају рециклаже стакленог отпада. 
III Носиоци пројекта су Национална алијанса за локани економски развој НАЛЕД и оператер 
амбалажног отпада СЕКОПАК д.о.о. Београд, а Град Ниш и Град Сомбор су партнери на пројекту. 

Време реализације пројекта је до 31. децембра 2022. године.  
IV  Пројекат се, поред Србије, реализује и у Босни и Херцеговини и Северној Македонији. 
Укупна вредност пројекта за све три државе je 1.920.000,00 евра.  

Пројекат у потпуности финансира Немачко Савезно министарство за економску сарадњу и 
развој преко развојне агенције ГИЗ. 

Град Ниш нема финансијске обавезе по овом пројекту. 
V  Овлашћује се Градоначелница Града Ниша да у име Града Ниша потпише Меморандум о 
разумевању између Развојне агенције ГИЗ, СЕКОПАК-а д.о.о. Београд, Националне алијансе за 
локални економски развој НАЛЕД, града Сомбора и Града Ниша, којим ће се успоставити правни 
оквир сарадње у циљу реализације пројекта „Управљање стакленом амбалажом на западном Балкану“ 
и остваривања заједничког циља потписница – унапређењу сакупљања и адекватном третману 
стаклене амбалаже, као и развијању адекватних бизнис модела примењивих у јединицама локалне 
самоуправе. 
 Меморандум о разумевању је саставни део овог Решења. 
VI      Градоначелница Града Ниша ће посебним решењем именовати Пројектни тим за реализацију 
пројекта за Град Ниш. 
VII  Налаже се Канцеларији за локални економски развој и пројекте, ЈКП „Медиана“ и Градској 
управи Града Ниша - Секретаријату за заштиту животне средине, Секретаријату за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај и Секретаријату за финансије да реализују ово решење. 
VIII Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 На Западном Балкану тренутно не постоји одржив систем управљама стакленим отпадом, због 
лошег управљања овим системом на локалном и националном нивоу. Већина јединица локалне 
самоуправе нема капацитете за успостављање одговарајуће инфраструктуре, као ни знање за 
ефикасно управљање и сакупљање овог отпада. Како би се омогућио економски исплатив систем 
рециклаже стакла потребно је унапредити сарадњу међу различитим заинтересованим странама у 
целом процесу, обезбедити механизме и алате за обезбеђивање подршке грађана овом процесу, 



креирати локалне бизнис моделе за правилно управљање отпадом од стакла и обезбедити 
инфраструктуру са сакупљање отпада од стакла. На тај начин ће доћи до сакупљања веће количине 
отпада од стакла како би се постигли ефекти економије обима који би представљали базу за бизнис 
моделе, где су трошкови покривени или чак профитабилни.  

Град Ниш је од стране НАЛЕД-а препознат као адекватан кандидат за учешће у пројекту 
„Управљање стакленом амбалажом на западном Балкану“  у склопу кога би били пилотирани модели 
развоја инфраструктуре за рециклажу стакла. Град Ниш је своју намеру да узме учешће у реализацији 
пројекта исказао Писмом заинтересованости које је потписано 6. маја 2020. године. Пројекат 
„Управљање стакленом амбалажом на западном Балкану“ се реализује у оквиру програма, 
develoPPP.de, а спроводи ГИЗ по налогу немачког Савезног Министарства за економску сарадњу и 
развој (БМЗ) у партнерству са компанијом - оператером система Секопаком и регионалним 
техничким секретаријатом БФЦ СЕЕ мреже - НАЛЕД-ом, са циљем да се унапреди стопа сакупљања 
стаклене амбалаже и ојача свест грађана о значају рециклаже, али и да се креирају повољна 
регулаторна решења у овој области. 
 Општи циљ пројекта је унапређење сакупљања и адекватан третман стаклене амбалаже, као и 
развијање адекватних бизнис модела примењивих у Граду Нишу и Сомбору и јачање свести грађана о 
значају рециклаже.  

Планирани резултати Пројекта су:1. Повећана количина сакупљеног отпада од стакла за 20%;  
2. Развијена бизнис модела за рециклажу стакла у сарадњи са националним доносиоцима одлука; 3. 
Успостављен исплатив третман и поновно искоришћен отпад од стакла у региону. Ови резултати 
биће спроведени међусобно повезаним радним пакетима где је планирано да се кроз анализу 
прикупљања и рециклаже стакла изради бизнис модел за развој инфраструктуре за рециклажу стакла 
и за те потребе изврши набавка контејнера за сакупљање стакла. Паралелно са тим активностима, 
радиће се интензивна кампања подизања свести код грађана за подршку спровођења рециклаже 
стакла. 
 Носиоци пројекта су Национална алијанса за локални економски развој НАЛЕД и оператер 
амбалажног отпада СЕКОПАК д.о.о. Београд, а Град Ниш и Град Сомбор су партнери на пројекту. 

Време реализације пројекта је до 31. децембра 2022. године.  
Пројекат у потпуности финансира Немачко Савезно министарство за економску сарадњу и 

развој преко развојне агенције ГИЗ. 
Град Ниш нема финансијске обавезе по овом пројекту. 

     Овлашћује се Градоначелница Града Ниша да у име Града Ниша потпише Меморандум о 
разумевању између Развојне агенције ГИЗ, СЕКОПАК-а д.о.о. Београд, Националне алијансе за 
локлани економски развој НАЛЕД, града Сомбора и Града Ниша, којим ће се успоставити правни 
оквир сарадње у циљу реализације пројекта „Управљање стакленом амбалажом на западном Балкану“ 
и остваривања заједничког циља потписница – унапређењу сакупљања и адекватном третману 
стаклене амбалаже, као и развијању адекватних бизнис модела примењивих у јединицама локалне 
самоуправе. 

Меморандум о разумевању је саставни део овог Решења. 
На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта зa развој циркуларне 

кономије и очување и заштиту животне средине, Градско веће Града Ниша је одлучило као у 
диспозитиву овог решења. 
 
Број: 837-3/2020-03 
У Нишу, 23.10.2020. године                             
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
                                                                                                             

                                    ПРЕДСЕДНИЦА 
 

                                                                                                         Драгана Сотировски 
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