
На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 26. Одлуке о одржавању 
чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом 
(''Службени лист Града Ниша'', број 12/2020-пречишћен текст), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 18.03.2020. године, 
донoси 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
I 
 

Даје се сагласност на Програм одлагања комуналног отпада  за 
2020. годину, број 3426/НО/169-2в, који је донео Надзорни одбор ЈКП 
''Медиана'' Ниш, на седници  одржаној  05.02.2020. године.  

 
II 

 
Решење доставити: Јавном комуналном предузећу "Медиана" Ниш, 

Градској управи Града Ниша - Служби начелника, Секретаријату за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Секретаријату за финансије. 

 
 
 
 

Број:  311-2/2020-03 
 
У Нишу, 18.03.2020. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 ПРЕДСЕДНИК 

 
 

Дарко Булатовић, дипл.правник 
 

 
 

 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 

Надзорни одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш, дана 05.02.2020. године, под 
бројем 3426/НО/169-2в, донео је Програм одлагања комуналног отпада за 
2020. годину и исти је достављен Секретаријату за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности 
Градског већа Града Ниша. 

Правни основ за доношење Програма садржан је у члану 26. Одлуке о 
одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним 
отпадом (''Службени лист Града Ниша'', број 12/2020-пречишћен текст), којим 
је прописано да се одлагање комуналног отпада обавља у складу са 
програмом предузећа које је основано за обављање ове комуналне 
делатности, а на који сагласност даје Градско веће Града Ниша. 

Програмом су обухваћене следеће целине: уводне напомене, циљеви, 
систем сакупљања и третман отпада у Граду Нишу, сектор управљања 
отпадом, количине депонованог отпада , морфолошки састав отпада за 2019. 
годину, механизација, грађевински објекти, активности на реализацији 
пројекта за наставак одлагања на градској депонији Бубањ, примарна 
селекција отпада, накнада за одлагање отпада и инвестиције. 

Циљеви овог Програма су да се обезбеде и осигурају услови за: 
1. управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и 

животна средина; 
2. превенцију настајања отпада, посебно развојем чистих технологија и 

рационалним коришћењем природних богатстава, као и отклањање опасности 
од његовог штетног дејства на здравље људи и животну средину; 

3. поновно коришћење и рециклажу отпада, издвајање секундарних 
сировина из отпада и коришћење отпада као енергента; 

4. развој поступака и метода за одлагање отпада; 
5. санацију неуређених одлагалишта отпада; 
6. праћење стања постојећихи новоформираних одлагалишта отпада; 
7. развијање свести о управљању отпадом. 
 Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је 

разматрајући достављени Програм, утврдио да је исти сачињен у складу са 
важећим прописима и израдио нацрт решења као у диспозитиву. 

 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША  

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 СЕКРЕТАР 

 
 

Владислава Ивковић  
 



 
ЈКП „Медиана“ Ниш 
Број:3426 /НО/169-2в  
Датум:05.02.2020.г. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Програм одлагања комуналног отпада за 2020. год. 

 

 
 
 

На основу чл. 16., Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању 
комуналним отпадом (Сл. лист града Ниша бр. 3/2014, 18/2017 и 3/2020), члана 26. Статута 
ЈКП „Медиана“ Ниш и члана 36. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш, 
Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш је на својој 169. седници одржаној дана 05.02.2020. 
године донео 
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I. Уводне напомене 

 
 

Програм одлагања комуналног отпада за 2020. годину (институционални оквир) је урађен у 
складу са Одлуком о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним 
отпадом, на основу члана 16. (Сл. лист града Ниша бр. 3/2014, 18/2017 и 3/2020), којом се 
прописују услови и начин организовања послова у вршењу комуналне делатности одржавања 
чистоће. 

 
 

II. Циљеви 

 

Циљ Програма је да се обезбеде и осигурају услови за:   

 управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина; 

 превенцију настајања отпада, посебно развојем чистијих технологија и рационалним 
коришћењем природних богатстава, као и отклањање опасности од његовог штетног дејства 
на здравље људи и животну средину; 

 поновно искоришћење и рециклажу отпада, издвајање секундарних сировина из отпада и 
коришћење отпада као енергента; 

 развој поступака и метода за одлагање отпада; 

 санацију неуређених одлагалишта отпада; 

 праћење стања постојећих и новоформираних одлагалишта отпада; 

 развијање свести о управљању отпадом. 

 

  

III. Систем сакупљања и третмана отпада у граду Нишу 
 

 ЈКП “Медиана” формирано је оснивачким актом Скупштине Града и Одлуком о комуналним 
делатностима почетком 1990. године. Према Статуту ЈКП "Медиана", су поверене следеће 
делатности од општег интереса, које су непосредно усмерене за управљање отпадом, и то: 

38.11   Сакупљање отпада који није опасан-претежна делатност 

49.41   Друмски превоз терета 

38.21  Третман и одлагање отпада који није опасан 

37.00   Уклањање отпадних вода – пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, 
шахтова и канализационих јама и одржавање хемијских тоалета 

81.30  Услуге уређења и одржавања околине 

43.12   Припремна градилишта – рашчишћавање градилишта 

 ЈКП „Медиана“ Ниш, поседује интегралну дозволу за сакупљање и транспорт неопасног 
отпада на територији РС, издату од стране Министарства заштите животне средине бр.19-00-
00271/2017-16 од 28. априла 2017. године. 

 За одржавање чистоће на јавним површинама, комуналном предузећу припада Накнада из 
средстава локалних јавних прихода у складу са извршеним пословима предвиђеним годишњим 
програмом. 
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 Трошкови текућег одржавања и коришћења градске депоније финансирају се из Накнаде за 
депоновање отпада. Коришћење депоније поверено је ЈКП „Медиана“, док је у оквиру предузећа 
формирана Р.Ј. „Депонија“, како би управљала градском депонијом „Бубањ“, која се налази на 
постојећој локацији од 1968. године , површине 32,6 хектара. 

 Управљање депонијом подразумева спровођење законске регулативе, што се огледа у 
изради Радног плана Р.Ј. Депонија и евидентирању пратeће документације (документ о кретању 
отпада, дневна евиденција отпада по врстама и количинама), издавање потврда за фактурисање 
за правна и физичка лица, као и у управљању депонијом по пројекту “Главни пројекат санације и 
рекултивације на сегменту С4 депоније „Бубањ“ у Нишу. 

 На депонији “Бубањ” у Нишу дозвољено је одлагање оних врста отпада који спадају у групу 
неопасних отпада, и то: комунални отпад, индустријски неопасан отпад са документом о кретању 
отпада, отпад са јавних површина, отпад из трговина, административних објеката и сл., 
грађевински ситан отпадни материјал, (комади цигле, бетона и сл.). Грађевински отпад се користи 
за дневно  одржавање интерних саобраћајница и дневно прекривање тела депоније. 

 На депонији “Бубањ” у Нишу није дозвољено одлагање следећих врста отпада: 

 Угинуле животиње.  

 Индустријски отпад који по својим карактеристикама припада групи опасног отпада.  

 Моторна уља и друга отпадна уља.  

 Медицински и фармацеутски отпад.  

 Акумулатори и батерије спадају у посебне токове отпада. 

 Бензин, керозин, уља, мазут и сл. -  због стално присутне опасности од пожара.  

 Радиоактивни и експлозивни материјал.  

 Фекалије се одлажу у градски каналисани систем  отпадних/фекалних вода. 

 Крупан грађевински отпад - бетонске плоче, бетонски стубови и асфалт. 

 Секундарни отпад – отпад који има секундарну вредност.  

 Гуме - спадају у посебне токове управљања отпадом. 

 Боје и лакови и њихова амбалажа - спадају у посебне токове управљања отпадом. 

 Кланични отпад- споредни производи животињског порекла. 

 

 

 IV. Сектор ''Управљањe отпадом'' 

 

 Сектор ''Управљањe отпадом'', је највећа организациона целина у ЈКП „Медиана“, која се 
стара о хигијени у граду, организованом сакупљању, транспорту и депоновању комуналног отпада 
из домаћинства, индустријског и амбалажног отпада, као и управљање градском депонијом 
Бубањ. Сектор ''Управљањe отпадом'' се састоји од следећих радних јединица: 

1. Ниво сектора .................................................................................................... 1 радник 

2. Р.Ј. ''Сакупљање и транспорт отпада'' ...................................................... 172 радника 

3. Р.Ј. ''Рециклажни центар'' ............................................................................ 62 радникa 

4. Р.Ј. ''Депонија'' .............................................................................................. 20 радника 

 

У погледу људских ресура РЈ „Депонија“, упошљава следећу квалификациону структуру:  

 Руководилац радне јединице ................................................................................................... 1 

 Пословођа на депоновању отпада .......................................................................................... 3 

 Контролор депоновања отпада ............................................................................................... 4 
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 Возач комуналног возила на депонији .................................................................................... 1 

 Машиниста /руковалац грађевинским машинама, планер депоније/ ................................... 4 

 Радник на депонији ................................................................................................................... 4 

 Бравар заваривач ..................................................................................................................... 3    

 
 
 

V. Количине депонованог отпада 
 

 
Количине неопсног отпада евидентирају се у килограмима /кг/ и кубним метрима /m³/. У таб. 2. 
приказане су количине отпада депонованог на депонији у периоду од 2012. – 2019. год. 
 

Таб.2. Састав и количина депонованог отпада на депонији у 2019. години 

Период 
Јединица 

мере 
Комунални 

отпад 
Земља Шут 

Биоразградиви 
отпад 

Индустријски 
отпад 

Трговачка
роба 

Укупно 

2012 /m³/ 214589 23948 7930 2598 540 289 249895 

2013 /m³/ 209110 25362 11744 1930 687 546 249385 

2014 /m³/ 207764 26687 9163 3734 1430 672 251150 

2015 /m³/ 202340 25655 9975 2971 3551 852 245344 

2016 /m³/ 201798 24253 11915 3511 2358 840 251162 

2017 /m³/ 210271 20759 14120 4654 1663 1157 263392 

2018 /m³/ 216055 12989 13169 3667 2931 1239 250589 

2019 /m³/ 223785  46579 22642 3091 4241 587 300918 

Количине неопасног отпада се евидентирају у килограмима од 2017.год. инсталирањем колске 
ваге на депонији.  У таб. 3. су приказане евидентиране количине отпада у килограмима 
депонованог отпада у периоду од 2017. – 2019. год. 

Таб.3. Састав и количина депонованог отпада на депонији у 2019. Години 

Период Јед. 
Комунални 

отпад 
Земља Шут 

Биоразгр. 
отпад 

Индустриј. 
отпад 

Трговачка 
роба 

Укупно 

Авг/Дец 2017 kg 36.650.995 7.238.150 3.411.590 874.910 205.444 111.140 48.498.229 

2018 kg 87.552.315 13.406.384 30.239.340 1.492.058 619.413 1.943.601 135.253.111 

Јануар kg 6.623.060 102.440 100.780 55.430 108.920 14.100 7.004.730 

Фебруар kg 7.143.813 17.588.942 641.924 55.435 118.580 10.580 25.559.274 

Март kg 7.826.643 6.039.016 2.580.987 116.777 106.722 83.140 16.753.287 

Април kg 7.295.384 3.287.346 2.450.100 85.853 66.780 181.966 13.367.429 

Мај kg 7.607.412 1.233.400 2.831.277 110.673 98.268 31.373 11.912.403 

Јун kg 6.856.113 3.412.235 4.656.797 111.080 48.394 34.510 15.109.129 

Јул kg 7.899.989 1.724.696 11.899.172 128.576 95.943 296.472 22.044.848 

Август kg 7.950.640 1.064.130 8.222.874 106.258 70.372 53.904 17.468.178 

Септембар kg 7.422.624 2.866.236 5.646.481 109.590 71.430 242.550 16.358.911 

Октобар kg 8.617.246 4.797.262 4.353.692 95.269 77.985 71.870 18.010.326 

Новембар kg 8.176.170 2.927.400 2.245.733 56.630 67.500 50.410 13.525.843 

Децембар kg 7.930.181 3.220.832 4.769.313 83.948 110.455 41.245 16.155.974 

УКУПНО 2019 kg 92.349.275 48.263.935 50.399.130 1.117.519 1.041.349 1.179.015 193.270.332 

 
Број корисника, за које ЈКП „Медиана“ Ниш врши услугу сакупљања и транспорта комуналног 
отпада на територији града Ниша, на крају 2019.год. је износио:  
            

Σ = 93.518 корисника                                             Σ =  7 178 970,04 m² 
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VI. Морфолошки састав отпада у 2019. години 

 

 У складу са Правилником о методологији за прикупљање података о саставу и количинама  
комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе (Сл. гл. РС бр. 61/2010) и 
Инструкције за одређивање морфолошког састава и количине комуналног отпада (ИН.007), 
извршено је мерење количине комуналног отпада који се генерише на територији града Ниша, као 
и испитивање морфолошког састава истог.  

  У табелама 4. и 5.  приказане су количине отпада периодично на одређеним рејонима, као 
и морфолошки састав сакупљеног комуналног отпада на територији града Ниша. Мерење је 
обухватило сакупљени отпад из индивидуалног и колективног становања као и комунални отпад 
сакупљен на сеоском подручју.  

Таб.4. Морфолошки састав комуналног отпада  на територији Града Ниша за мај 2019. године 

Фракција отпада 

Град / Индивидуално Град / Колективно Сeoско подручје 

Kg % Kg % Kg % 

Баштенски 9,40 6,71 14,40 8,00 146,80 31,91 

Остали биоразградиви 18,20 13,00 31,80 17,67 93,70 20,37 

Папир 11,20 8,00 15,00 8,33 15,60 3,39 

Стакло 16,20 11,57 17,60 9,78 7,20 1,57 

Картон 13,40 9,57 10,40 5,78 38,10 8,28 

Композитни материјали 6 4,29 8,30 4,61 10,40 2,26 

Метална амбалажа 6,60 4,71 11,30 6,28 7,20 1,57 

Алуминијумске лименке 3,80 2,71 2,60 1,44 2,80 0,61 

Пластична амбалажа 8,40 6,00 7,20 4,00 18,80 4,09 

Пластичне кесе 11 7,86 11,80 6,56 38,80 8,43 

Тврда пластика 7 5,00 13,20 7,33 12,40 2,70 

Текстил 8,40 6,00 9,00 5,00 13,60 2,96 

Кожа 6,80 4,86 3,80 2,11 12,80 2,78 

Пелене 7,20 5,14 12,20 6,78 21,80 4,74 

Фини елети 6,40 4,57 11,40 6,33 20,00 4,35 

УКУПНО: 140 100 180 100 460 100 

 

Таб.5 Морфолошки састав комуналног отпада  на територији Града Ниша за август 2019. године 

Фракција отпада 
Град / Индивидуално Град / Колективно Сeoско подручје 

Kg  % Kg % Kg % 

Баштенски 13 6,50 35,30 11,03 161,20 42,42 

Остали биоразградиви 27,70 13,85 47,35 14,80 64,75 17,04 

Папир 12,50 6,25 22,85 7,14 8,30 2,18 

Стакло 9,80 4,90 15,20 4,75 12,60 3,32 

Картон 11,50 5,75 23,80 7,44 15,50 9,08 

Композитни материјали 10,50 5,25 14,00 4,38 8,40 2,21 
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Метална амбалажа 12,30 6,15 11,80 3,69 7,20 1,89 

Алуминијумске лименке 9,10 4,55 14,70 4,59 2,80 0,74 

Пластична амбалажа 13,50 6,75 17,80 5,56 14,20 3,74 

Пластичне кесе 16,10 8,05 13,90 4,34 32,80 8,63 

Тврда пластика 2,60 1,30 18 5,63 8,20 2,16 

Текстил 19 9,50 24,60 7,69 9,60 2,53 

Кожа 0 0 0 0 0 0 

Пелене 15,60 7,80 22,40 7 12,20 2,95 

Фини елементи 26,80 13,40 38,30 11,97 23,25 6,12 

УКУПНО: 200 100 320 100 380 100 

 
На основу приказаних резултата, може се закључити да је морфолошки састав комуналног отпада 
различит, у зависности од подручја, односно регије са које је генерисан комунални отпад.  

 
 

VII. Механизација 

 
Радна јединица располаже механизацијом датој у табели 6., са којом врши распланиравање, 

компактирање и прeкривање инертним материјалом депонованог отпада на радном телу 
депоније.  

 
Таб 6. Преглед возила РЈ "Депонија" 

Ред.бр. К
о
 Инв. 

бр. 
Марка и тип возила г. пр. Просечна 

старост 

1. 275 4270 КОМПАКТОР ЦД230 ХАНОМАГ 1995 25 
2. 277 7759 КАТЕРПИЛЛАР Д6Р 2007 13 
3. 279 1939 ТГ 140Б 1991 29 
4. 257 1730 ФАП 1414 К 1990 30 
5. 276 9370 Багер JCB 145 HD 2017 3 

Просечна старост механизације 20.0 

 
 

VIII. Грађевински објекти 
 

На градској депонији се у погледу објеката налазе: управна зграда (монтажни објекат), 
објекат зоохигијене, постројење за сепарацију отпада, сервисни плато за одржавање радних 
машина, ретензиони базени Б1 и Б2 (изнад поља С3 и С4), сточна јама, четири пиезометра за 
праћење квалитета подземних вода распоређених по пројекту и  ободни канали за прихват 
атмосферских падавина око комплекса тела депоније.  

Од 01.08.2017 у функцији је и колска вага која се налази испред управне зграде 
Р.Ј.Депоније. 

 

IX. Активности на реализацији пројеката за наставак одлагања на градској 
депонији „Бубањ“ 
 
 

У циљу наставка одлагање на градској депонији Бубањ, урађени су пројекти  постројења за 

пречишћавање отпадних вода депоније „Бубањ“ у Нишу и  Пројектно-техничка документација за 

санацију депоније „Бубањ“ у Нишу.  
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Пројектно-техничка документација за санацију депоније „Бубањ“ у Нишу обухвата санацију 

поља С1,С2 и С3 надвишењем кота до висине кота активног поља С4. Оба пројекта урадила је  

пројектантска кућа „Хидрозавод ДТД“ из Новог Сада.  

Након усвајања планске документације (завршетак Извештај о стратешкој процени утицаја), 

ЈКП ,,Медиана“ Ниш, ће у својству Инвеститора, исходовати локацијске услове и грађевинску 

дозволу за поменуте објекте од Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

 

X. Примарна селекција отпада 
 

Захваљујући успешној реализацији пилот пројекта „Системи управљања отпадом – размена 
искуства и примера добре праксе у БГ- СР пограничној области“ који је спроведен од стране ЈКП 
„Медиана“ – Ниш и Општине Перник из Бугарске, у граду Нишу је на делу територије уведена 
примарна сепарација отпада.  

На територији Градске општине Медијана и Градске општине Палилула подељено је 16 500 
плавих канти у објектима индивидуалног становања, 100 канти правним лицима, као и око 60000 
кеса домаћинствима у колективном становању за прикупљање тзв “суве“ фракције отпада у који 
спада амбалажни отпад (пластика, метал, стакло, папир, дрво).  

Посебни циљеви: 

- Испуњавање обавеза Града Ниша по Закону о управљању отпадом; 

- Унапређење испуњавања националних циљева за рециклажу; 

- Подстицање рециклажне привреде у Нишком региону и стварање механизама за развој 
циркуларне економије; 

- Унапређење пружања комуналне услуге управљања отпадом и комуналне хигијене; 

- Подизање еколошке свести грађана у спровођењу ЕУ стандарда; 

 

XI. Накнада за одлагање отпада  

 

Накнада за одлагање комуналног отпада на територији града Ниша износи 1,07 дин./м2 
стамбеног и пословног простора. Сагласност на увођење накнаде је дало Градско веће града 
Ниша, на седници дана 20.03.2014.год. 

Предлог накнаде за одлагање отпада сачињен је на основу постојећих трошкова и нових 
улагања неопходних за обезбеђење услова за наставак депоновања на градској депонији 
„Бубањ“. 

Анализа трошкова  је сачињена на основу следећих података: 

 Трошкови мониторинга градске депоније; 
 Трошкови израде пројекта проширења тела депоније;  
 Радови на проширењу тела депоније;  
 Трошкови финансирања укупних улагања; 
 Материјални трошкови и рад радника на депонији; 
 Процењен век коришћења уз проширење депоније. 
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XII. Инвестиције 

 

Планиране инвестиције за 2020. су сачињене на основу тренутне реализације “Главни 
пројекат санације и рекултивације на сегменту С4 депоније „Бубањ“ у Нишу, као и за припремне 
радове за наставак депоновања, као и на изградњи постројења за прераду отпадних вода.  

У табели 7.,су приказани планирани инвестициони трошкови у 2020. год. 

Редни 
број 

Назив инвестиције 
Износ 

(без ПДВ-а) 

1. Компактор 40.000.000,00 

2. Булдожер 30.000.000,00 

3. Најам грађевинских машина 10.000.000,00 

4. Израда пројеката 8.000.000,00 

5. Геодетско и геолошко истражно испитивање и снимање терена 500.000,00 

6. Мониторинг отпадних, процедних и подземних вода, 
депонијских гасова,  ваздуха и испитивање депонованог отпада 
на присуство опасних супстанци 

 
9.500.000,00 

7. Мониторинг на депонији – испитивање земљишта 500.000,00 

8. Мерење висинских кота на депонији 500.000,00 

Укупно   99.000.000,00 

 Из горе наведеног следи да ће предвиђени инвестициони трошкови на градској депонији 
„Бубањ“ на годишњем нивоу износити 99.000.000,00 динара. 
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