
           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 19.09.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  поступку  обезбеђења  финансирања,
изградње  и  управљања  системом  за  прикупљање  и  прераду  отпадних  вода  на
територији Града Ниша.

II Предлог  о  поступку  обезбеђења  финансирања,  изградње  и  управљања
системом  за  прикупљање  и  прераду  отпадних  вода  на  територији  Града  Ниша
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 проф. др Жарко Ранковић, члан Градског већа Града Ниша.

Број: 1332-8/2013-03
У Нишу, 19.09.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На основу  члана 27. став 2. Статута Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“, број
88/2008), 

Скупштина Града Ниша, дана _____________, доноси

              О Д Л У К У
О ПОСТУПКУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИРАЊА, ИЗГРАДЊЕ И УПРАВЉАЊА

СИСТЕМОМ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

Члан 1.
Покреће  се  поступак  обезбеђења финансирања,  изградње  и управљањa системом  за

прикупљање и прераду отпадних вода на територији Града Ниша.

Поступак из става 1. овог члана, реализоваће се кроз пројекат дугорочне сарадње са
приватним  партнером  (јавно-приватно  партнерство) по  моделу  „Дизајнирај,  изгради,
финансирај, користи“ (е. DBFO).

Члан 2.
Јавно  тело  (јавни  партнер)  за  реализацију  пројекта  ближе  описаног  у  члану  1.  ове

одлуке је Град Ниш. 

Задаци  јавног  тела  у  смислу  члана  1.  ове  одлуке,  дефинисани  су  Законом  о  јавно
приватном  партнерству  и  концесијама,  Законом  о  јавним  набавкама,  Законом  о  страним
улагањима, Законом о јавној својини и Законом о комуналним делатностима.

Члан 3.
Овлашћује  се Градоначелник  Града Ниша да образује  тим стручњака за управљање

пројектом - пројектни тим, који ће пратити цео пројекат и предузимати активности на његовој
реализацији и имплементацији.

Задатак  пројектног  тима  је  да  се  активно  и  перманентно  укључује у  израду
документације,  консултације  са  свим  заинтересованим  странама,  спровођење  тендерског
поступка  (укључујући  и  избор  спољних  саветника),  као  и  у  процес  званичног  одобрења
пројекта.

Члан 4.
Одлука  ступа  на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града

Ниша“.

   Број: ______________________

   У Нишу, дана ______________ године

СКУПШТИНА  ГРАДА  НИША
             

                             ПРЕДСЕДНИК 

             Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

Овом Одлуком покреће се поступак за обезбеђење финансирања, изградње
и управљањa системом за прикупљање и прераду отпадних вода на територији
Града  Ниша  путем  дугорочне  сарадње  између  јавног  и  приватног  сектора
(јавно-приватно партнерство).

Наиме,  јединице локалне самоуправе су  у  обавези да  у  оквиру изворне
надлежности обезбеде  организационе, материјалне и друге  услове  за изградњу,
одржавање  и  функционисање  инфраструктурних  и  других  објеката  од  јавног
значаја, као и за техничко и технолошко јединство комуналних система. 

Обавеза  је  локалних  самоуправа  и   да  обезбеде  обављање  комуналних
делатности  и  њихов  развој,  међу  које  спада  и  делатност  прикупљања  и
пречишћавања отпадних вода, све у  складу са националним законодавством и
ЕУ Директивама.

У циљу реализације и имплементације пројекта финансирања, изградње и
управљањa системом за прикупљање и прераду отпадних вода, Градоначелник
Града Ниша се овлашћује да образује тим стручњака за управљање пројектом
(пројектни  тим),  који  ће  пратити  цео  пројекат  кроз  активно  и  перманентно
укључивање  у  израду  документације,  консултације  са  свим  заинтересованим
странама,  спровођење  тендерског  поступка  (укључујући  и  избор  спољних
саветника), као и у процес званичног одобрења пројекта.

Имајући  у  виду  да  је  за  функционисање   система  за  прикупљање  и
пречишћавање  отпадних  вода  неопходно  обезбедити  знатна  финансијска
средства, то се предлаже доношење одлуке као у диспозитиву.

                                                                  НАЧЕЛНИК

У Нишу,
септембар 2013. године Миодраг Брешковић


