
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу  члана 37. Одлуке о буџету  Града Ниша за 2014. годину  („Службени лист
Града  Ниша“  број 95/2013)  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 24.02.2014. године,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Град  Ниш прихвата  реализацију пројект а  „Подршка  у  изради  локалног  плана
управљања  отпадом“,  који  Град  Ниш  реализује  у  оквиру  Програма  Exchange  4,  који
финансира  Европска  унија  (IPA 2012).  Програмом  руководи  Делегација  Европске  уније
Републике Србије,  а спроводи Стална  Конференција градова и општина  -  Савез градова и
општина Србије (СКГО).

II Циљ  пројекта  „Подршка  у  изради  локалног  плана  управљања  отпадом“  је
унапређење  стратешког  планирања  управљања отпадом  кроз  израду  и  усвајање  ревизије
Локалног  плана управљања отпадом на територији Града Ниша.

III Носилац и имплементатор  пројекта је Град Ниш,  а стручну  помоћ  и подршку  у
изради ревизије Плана управљања отпадом пружа Стална конференција  градова и општина
Србије (СКГО).

IV Обавеза Града је да спроводи активности  пројекта,  обезбеди просторије и пружа
сваку другу подршку све до завршетка израде Плана управљања отпадом града, да обезбеди
сарадњу са запосленима/  одељењимау  у Градској управи током целокупног  трајања  процеса
израде Плана и њихово  учешће на састаницама  тима  за координацију , као  и учешће у раду
радних  група,  да  поштује  смернице  видљивости  Европске  уније,  кроз  све  промотивне
активности које се односе на стручну подршку  Европске уније. 

Пројекат се релизује у периоду од 28.01.2014.  до 31. 03.2015.године.
V Права  и  обавезе  Града  Ниша,  као  примаоца  техничке  помоћи  и  Сталне

конференције  градова  и  општина-Савез  градова  и  општина  Србије  су  дефинисане
Споразумом о сарадњи, број 74/1 од 29.01.2014.године.

VI Овлашћује  се  Градоначелник  Града  Ниша  да  именује  Координациони  тим  за
координацију  процеса  израде  ревизије  Плана  управљања  отпадом  града  и  координатора
радног тима.

VII Налаже се Управи за комуналне делатности,  енергетику  и саобраћај,  и Управи за
привреду , одрживи развој и заштиту  животне средине да реализују ово решење.

О б р а з л о ж е њ е

Програм  ЕУ  Echange  4  финансира  Европска  унија,  њим  руководи  Делегација
Европске уније  у  Републици  Србији,  спроводи  стална  конференција  градова  и  општина-
Србије СКГО , а укупна вредност програма је 5,8 милиона еура.

Општи  циљ  програма је  да  допринесе  процесу  стратешких  промена  на  локалном
нивоу ,  кроз  унапређење административних  капацитета  и  ефикасности  пружања  услуга у
јединицама  локалне самоуправе у Србији,



Циљ пројекта „Подршка у изради локалног  плана управљања отпадом“, је унапређење
стратешког  планирања управљања отпадом кроз израду и усвајање ревизије Локалног  плана
управљања отпадом на територији Града Ниша.

Законом  о  управљању  отпадом  (Службени  гласник  РС  број  36/2009  и  88/2010),
прописана је обавеза локалне самоуправе да донесе локални план управљања отпадом,  којим
дефинише  циљеве  управљња  отпадом  на  својој  територији  у  складу  са  националном
Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019.године,  као и да обезбеди услове и да
се стара о његовом спровођењу . Град Ниш је 2011.године  донео  „Локални план управљања
отпрадом Града Ниша“, а затим 2013. године и Регионални план управљања отпадом нишког
региона.

Ревизијом постојећег  „Плана управљања отпадом Града Ниша“ ће бити утврђени нови
приоритети  у  систему  унапређења управљања отпадом  и  побољшања  квалитета  животне
средине на територији Града Ниша.

Време реализације пројекта је од 28.01.2014. године до 31.03.2015.године.
Према споразуму  о  срадањи број 74/1  од 29.01.2014.године,  између  Града  Ниша  и

СКГО, обавеза Града је да спроводи активности пројекта, обезбеди просторије и пружа сваку
другу  подршку све до  завршетка израде ревизије „Плана  управљања отпадом града“ Ниша,
да  обезбеди  сарадњу  са  запосленима/  одељењимау  у  Градској управи током  целокупног
трајања  процеса израде Плана и њихово учешће на састаницама тима за координацију , као и
учешће у  раду  радних  група,  да  поштује смернице  видљивости  Европске у  није,  кроз све
промотивне активности које се односе на стручну подршку Европске уније. 

Пројекат  „Подршка у  изради  унапређењу  управљања отпадом  на  територији  Града
Ниша“  je  значајан,  јер  ће  његова реализација  побољшати  квалитет  животне  средине  на
територији града Ниша и допринети локалном економском развоју Града, па је Градско веће
Града Ниша одлучило као у диспозитиву  решења.

Број: 257-14/2014-03
У Нишу , 24.02.2014. године                             

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                                            
ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                   
 Проф. др Зоран Перишић


