
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и
доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 08.06.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се Предлог  одлуке  о  доношењу  и  имплементацији  Регионалног
плана управљања отпадом за Нишки регион.

II Предлог  одлуке  о  доношењу  и  имплементацији  Регионалног  плана
управљања отпадом за Нишки регион доставља се председнику Скупштине Града
Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређује се Бојан Аврамовић, директор Регионалне развојне агенције.

Број: 878-3/2013-03
Нишу, 08.06.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На основу члана 12 Закона о управљању отпадом  („Службени гласник
РС“, бр. 36/2009 и 88/2010) и члана 37  Статута Града Ниша (''Службени лист
Града Ниша'',  број 88/2008),  1a  по претходно  прибављеној  сагласности
Министарства  енергетике,  развоја  и  заштите  животне  средине,  број
19-00-00581/2010-02 од 29.01.2013. године, Скупштина Града Ниша, на седници
дана.............., донела је:

ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ 
РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

ЗА НИШКИ РЕГИОН

Члан 1

Доноси се Регионални план управљања отпадом за Нишки регион.

Члан 2
Град  Ниш  даје  сагласност  за  имплементацију  Регионалног  плана

управљања  отпадом  за  Нишки  регион,  у  складу  са  нацртом  Уговора  о
међусобним  правима  и  обавезама  у  имплементацији  Регионалног  плана
управљања отпадом Нишког региона, који ће Град Ниш по ступању на снагу
ове Одлуке закључити са општинама Дољевац, Гаџин Хан, Мерошина, Сврљиг,
Алексинац, Сокобања и Ражањ. 

Члан 3

Овлашћује се Градоначелник Града Ниша, да у име Града Ниша, потпише
са општинама Дољевац, Гаџин Хан, Мерошина, Сврљиг, Алексинац, Сокобања
и  Ражањ Уговор  о  међусобним  правима  и  обавезама  у  имплементацији
Регионалног плана управљања отпадом Нишког региона.

Члан 4
Регионални план управљања отпадом за Нишки регион и нацрт Уговора о

међусобним  правима  и  обавезама  у  имплементацији  Регионалног  плана
управљања отпадом Нишког региона саставни су део ове Одлуке.

Члан 5
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у

„Службеном листу Града Ниша“. 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Број:
У Нишу,

Председник

Проф. др Миле Илић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 12 Закона о  управљању отпадом („Службени гласник  РС“,  број  36/2009 и
88/2010) прописано је да скупштине две или више јединица локалне самоуправе на чијим
територијама укупно живи најмање 200 000 становника доносе, по прибављању сагласности
Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Регионални план управљања
отпадом,  којим  се  дефинишу  заједнички  циљеви  управљања  отпадом  у  складу  са
Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године, ( "Службени гласник РС", бр.
29/2010), коју је донела Влада Републике Србије.

Даље, чланом 21 наведеног закона прописано је да две или више јединица локалне
самоуправе заједнички обезбеђују и спроводе управљање отпадом, под условима и на начин
утврђен  важећом законском регулативом,  Стратегијом и споразумом скупштина  јединица
локалних  самоуправа.  Споразумом  јединица  локалних  самоуправа  уређују  се  нарочито:
међусобна права и обавезе у обезбеђивању услова за обављање делатности и рад постројења
за управљање отпадом на подручјима тих јединица локалних самоуправа,  права и обавезе
комуналног  предузећа,  односно  другог  правног  или  физичког  лица  у  обављању  те
делатности, начин доношења одлука у случају несагласности јединица локалне самоуправе о
појединим питањима  везаним  за  делатности  управљања  отпадом,  као  и  друга  питања  од
значаја за организацију и спровођење управљања отпадом. 

Споразумом о формирању Нишког региона за заједничко управљање отпадом који је
закључен  између  Града  Ниша  и  општина  Дољевац,  Гаџин  Хан,  Мерошина,  Сврљиг,
Алексинац,  Сокобања  и  Ражањ  формиран  је  Нишки  регион  за  заједничко  управљање
отпадом,  а  овлашћење  за  обављање  послова и  активности  у  вези  са израдом и
имплементацијом Регионалног плана обављају Регионални Савет (који чине Градоначелник
Града Ниша, као председавајући,  и председници  осталих општина чланица)  и Регионална
Радна група (четири  представника  Града  Ниша,  по  два  представника  осталих  јединица
локалних самоуправа и представник Регионалне развојне агенције „Југ“ д.о.о.).

  Чланом 13 предметног Споразума утврђено је да ће, детаљно регулисање међусобних
права и обавеза у имплементацији Регионалног плана управљања отпадом бити извршено
уговором  између  јединица  локалне  самоуправе-чланица  Нишког  региона  за  управљање
отпадом.

  Пошто је  нацрт  Регионалног  плана  управљања  отпадом  израђен  и  на  исти
прибављена сагласност  Министарства енергетике,  развоја  и  заштите  животне  средине,
Регионална Радна група је израдила  нацрт  Уговора о међусобним правима и обавезама у
имплементацији  Регионалног  плана  управљања  отпадом  Нишког  региона,  са  којим  се
сагласио Регионални савет за управљање отпадом.  

Регионални план  управљања  отпадом  представља  документ  којим  се организује
процес управљања  комуналним  отпадом на нивоу  Нишког региона, који чине Град Ниш и
општине Дољевац, Гаџин Хан, Мерошина, Сврљиг, Алексинац, Сокобања и Ражањ и има за
циљ дугорочно успостављање одрживог регионалног система управљања отпадом на начин
који има минималан штетан  утицај  на  животну средину и здравље људи,  уз  рационално
коришћење ресурса и поштовања савремених принципа управљања отпадом.

Регионални план управљања отпадом:
• одређује основну оријентацију управљања отпадом за наредни период;
• одређује основну оријентацију управљања отпадом на бази стретешких планова ЕУ;
• одређује хијерархију могућих опција управљања отпадом;
• успоставља циљеве управљања отпадом за краткорочни и дугорочни период.
У оквиру Регионалног плана управљања отпадом посебно се издвајају: општи подаци;

анализа  садашње  праксе  управљања  отпадом;  стратешки  оквир  и  потребне  промене  у
области  евакуације  отпада,  сепарације  секундарних  сировина  и  начина  третмана  остатка;
очекиване количине, анализа алтернатива, предлог решења евакуације, третмана и одлагања
отпада,  избор  локација  и  процена  трошкова  изградње  објеката  постројења;  структура
потребних  инвестиција  за  регионални  систем  управљања  отпадом  „Нишки  регион“;
коришћење земљишта на локацијама објеката система управљања отпадом - Регион Ниш;



анализа утицаја пројекта на животну средину и друштвено окружење; финансијска анализа и
процена;  социјално  економске  анализе  и  процене;  анализа  осетљивости  и  ризика
инвестирања; анализа институционалних и организационих капацитета и предлог за ЈПП;
предложени модели уговора за јавно-приватно партнерство; закључак.

Регионалним планом управљања отпадом приказано је тренутно стање Града Ниша и
општина  чланица  региона  у области  управљања  отпадом,  количине,  врсте  отпада, начин
сакупљања, третирања и збрињавања отпада. Такође  су  дефинисани правци и приоритети,
као и динамика и начин решавања проблема у складу са националним и ЕУ законодавством
из области управљања отпадом и из области заштите животне средине. Сврха израде плана је
дугорочно  успостављање  одрживог  система  за управљање  отпадом,  на  начин који  има
минимални штетни утицај на животну средину и здравље садашњих и будућих генерација, уз
рационално  коришћење  ресурса  и поштовање  савремених  принципа  управљања  отпадом,
спровођења прописаних  мера  за  поступање  са  отпадом у  оквиру сакупљања,  транспорта,
складиштења,  третмана и одлагања отпада,  укључујући и надзор над тим активностима и
бригу о постројењима за управљање отпадом након затварања,  као и координисано учешће
свих субјеката управљања отпадом од републичке власти, преко органа локалне самоуправе,
привредних  и комерцијалних организација, невладиних  институција,  приватног  сектора  и
наравно  до  сваког појединца. То  подразумева  дефинисање  најприхватљивијих  модела  за
постизање пуне контроле над свим токовима отпада од настајања, раздвајања, сакупљања,
транспорта,  третмана  и  депоновања.  Систем  управљања треба  да  обезбеди  смањење
количине отпада, издвајање корисних компонената из отпада и рационално прикупљање и
одлагање отпада, сагледавајући инвестициона улагања, динамику активности и финансијску
и технолошку спремност на прелазак на нови систем рада на нивоу региона.

Регионални план управљања отпадом доноси се за период од 10 година, поново се
разматра на сваких пет година и по потреби ревидира и доноси за наредних 10 година. План
такође садржи анализу дугорочне политике коришћења регионалне депоније са анализама
потребних инвестиција и пројекцијама количина отпада.

Предложеним  Уговором  о  међусобним  правима  и  обавезама  у  имплементацији
Регионалног плана управљања отпадом Нишког региона нарочито се уређује имплементација
циљева и задатака у управљању комуналним отпадом, финансирање припремних активности
за изградњу заједничког регионалног центра за управљање отпадом, оснивање регионалног
комуналног привредног друштва и друга питања од значаја за организацију и спровођење
управљања комуналним отпадом.

Сматрамо  да  ће  се  доношењем  Регионалног плана управљања отпадом
имплементацијом истог према нацрту Уговора о  међусобним правима и обавезама,
Град Ниш и општине Дољевац, Гаџин Хан, Мерошина, Сврљиг, Алексинац, Сокобања и
Ражањ решити питање управљања комуналним отпадом на оптималан начин и
обезбедити остваривање следећих циљева у управљању комуналним отпадом: рационално
коришћење сировина, производња енергије и  могућност употребе алтернативних горива из
отпада;  смањење опасности од депонованог отпада за будуће генерације;  имплементација
ефикасније административне и  професионалне организације;  осигурање стабилних
финансијских ресурса и подстицајних механизама за инвестирање и спровођење активности
према принципима загађивач плаћа и/или корисник плаћа; имплементација информационог
система који покрива све токове, количине и локације отпада, постројења за третман,
прераду и искоришћење материјала и енергије из отпада и постројења за одлагање отпада
итд.

НАЧЕЛНИК
УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ  ДЕЛАТНОСТИ,

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

Миодраг Брешковић


