
На основу члана 36а. Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину („Службени лист
Града Ниша“ број 108/12 , број 15/13, број 29/13 и број 67/13) и члана 72. Пословника о раду
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/13),

Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 23.11.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени и допуни Решења број 1482-5/2013-03 од 28.10.2013.године

I У решењу број 1482-5/2013-03 од 28.10.2013.године мења се тачка IV и гласи:

IV „Укупна  вредност  пројекта  је 12.998.179,71  динара.  Град  Ниш  суфинансира
пројекат средствима у износу од 9.211.533,32 и то у 2013.години 3.684.613,33 динара, (40%),
а  у  2014.години 5.526.919.99 динара  (60%).  Овај  износ  обухвата  66,22% учешћа  Града  у
пројекту као и 4,7% учешћа Општине Дољевац, које је град Ниш преузео према Споразуму о
регулисању међусобних права и обавеза везаних за заједничко управљање отпадом између
Града  Ниша  и  општине  Дољевац  бр.  1083/2009-01  од  07.05.2009.године  и  Уговору  о
међусобним правима и обавезама у имплементацији регионалног плана управљања отпадом
нишког региона бр. 2669/2013-01 до 19.7.2013 године, а на основу Одлуке о доношењу и
имплементацији регионалног плана управљања отпадом за нишки регион Скупштине Града
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 49/2013). 

Остале  општине  суфинансирају  пројекат  у  зависности  од  броја  становника  и  то:
Општина Алексинац 13,22%, Општина Сокобања 4,18%, Општина Сврљиг 3,65%, Општина
Мерошина 3,57%, Општина Ражањ 2,4%, Општина Гаџин Хан 2,15%.

На уложена средства свих партнера у пројекту примењује се члан 7. став 2. Уговора о
међусобним правима и обавезама у имплементацији регионалног плана управљања отпадом
нишког региона бр. 2669/2013-01 до 19.7.2013 године 
 Време реализације пројекта је 10 месеци.``

 II У осталом делу,  Решење број 1482-5/2013-03 од 28.10.2013. остаје непромењено.

О б р а з л о ж е њ е

На  основу  Одлуке  о  доношењу  и  имплементацији  регионалног  плана  управљања
отпадом  за  нишки  регион  Скупштине  Града  Ниша  („Службени  лист  Града  Ниша“,  број
49/2013), Уговора о међусобним правима и обавезама у имплементацији регионалног плана
управљања отпадом нишког региона бр. 2669/2013-01 до 19.7.2013 године, као и  Споразума
о регулисању међусобних права и обавеза везаних за заједничко управљање отпадом између
Града  Ниша  и  општине  Дољевац  бр.  1083/2009-01  од  07.05.2009.године,  а  на  захтев
Регионалне  развојне  агенције  ЈУГ,  носиоца предложеног  пројекта  ``Регионални центар  за
управљање отпадом Келеш – ЈПП``   мења се Решење градског већа број  1482-5/2013-03 од
28.10.2013.године.

Споразумом  о  регулисању  међусобних  права  и  обавеза  везаних  за  заједничко
управљање  отпадом  између  Града  Ниша  и  општине  Дољевац  бр.  1083/2009-01  од
07.05.2009.године, потписници су се сагласили да ће трошкове израде Регионалног плана у
смислу члана 6. овог Споразума сносити Град Ниш, у делу у коме би трошкове требало да
сноси Општина Дољевац.

Уговором о међусобним правима и обавезама у имплементацији регионалног плана
управљања отпадом нишког региона бр. 2669/2013-01 до 19.7.2013 године, у члану 7. став 5.
је  дефинисано  да  сви претходно  потписани Споразуми  и Уговори између Града  Ниша и
Општине Дољевац, остају на снази. 



Предложена измена и допуна Решења број 1482-5/2013-03 од 28.10.2013 се не односи
на финансијску обавезу Града Ниша, јер је иста утврђена на начин дефинисан Споразумом о
регулисању међусобних права и обавеза везаних за заједничко управљање отпадом између
Града  Ниша  и  општине  Дољевац  бр.  1083/2009-01  од  07.05.2009.године, већ  само  јасно
дефинише структуру  у односу на преузете обавезе Града Ниша.

Уговор  о  међусобним  правима  и  обавезама  у  имплементацији  регионалног  плана
управљања отпадом нишког региона бр. 2669/2013-01 до 19.7.2013 године, у члану 7. став 2.
предвиђа да уложена средства у смислу става 1. овог члана Уговора, представљају оснивачки
улог у регионалном привредном друштву. Градско јавно првобранилаштво се позива на овај
члан поменутог Уговора у правном Мишљењу број М-272/13 од 30.10.2013.године  које је
дало  на  предложени Нацрт  Уговора  о  учешћу  у  суфинансирању  пројекта  ``Регионални
центар  за  управљање  отпадом  Келеш  –  ЈПП``,   на  основу  Решења  Градског  већа  број
1482-5/2013-03 од 28.10.2013. Измена предложеног нацрта Уговора подразумева претходну
измену и допуну поменутог  Решења број  1482-5/2013-03 од 28.10.2013. године, те је у том
смислу и дат захтев за измену и допуну.

Ценећи захтев Регионалне развојне агенције ЈУГ, а поступајући по правном мишљењу
Градског јавног првобранилаштва, имајући у виду  Одлуку о доношењу и имплементацији
регионалног  плана  управљања  отпадом  за  нишки  регион  Скупштине  Града  Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 49/2013),  Уговор о међусобним правима и обавезама у
имплемантацији регионалног плана управљања отпадом нишког региона бр. 2669/2013-01 до
19.7.2013  године, као  и  Споразум  о  регулисању  међусобних  права  и  обавеза  везаних  за
заједничко управљање отпадом између Града Ниша и општине Дољевац бр. 1083/2009-01 од
07.05.2009.године Градско веће Града Ниша одлучило је као у диспозитиву решења.

Број: 1603-20/2013-03
У Нишу,  23.11.2013. године                            

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                                            
ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                   
       Проф. др Зоран Перишић


