
На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, 

бр.135/04, 36/09, 72/09 и 43/11), члана 7. Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне средине 

Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 76/09), члана 2. и члана 72. Пословника о раду  

градског  већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 1/13), Националног програма заштите 

животне средине  („Службени гласник РС“, бр.12/10) и сагласности Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине Републике Србије бр.401-00-00141/2015-09, од 21.01.2015. године,  

Градско веће Града Ниша на седници  одржаној дана 24.02.2015. године, доноси   

 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

 ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НИША ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

1. Овим Програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту 

животне средине, планираних у буџету Града Ниша за 2015. годину, у складу са Одлуком о буџету 

Града Ниша за 2015. годину („Службени лист Града Ниша“, бр. 102/14). 

 

2. Планирани приходи у буџету Града Ниша за 2015. годину - Средства Фонда из тачке 1. oвог 

Програма опредељена су у укупном износу од 144.058.000,00 динара и финансирају се из 

следећих извора: 
 

I.  средства од накнада: 

− од накнаде за заштиту и унапређење животне средине, која се наплаћује по Одлуци о 

накнади за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша („Службени лист Града 

Ниша“, бр. 53/09) и  

− од накнаде за загађивање животне средине, која се наплаћују по члану 85. Закона о заштити 

животне средине. 
 

Приходи из буџета Града Ниша - УКУПНО ............................................................56.830.000,00 динара 
 

II. пренета средства Буџетског фонда за заштиту животне средине из 2014. године 

(специјализоване услуге), а то су:  

− обавезе по склопљеним уговорима за реализацију програма и пројеката – које су доспеле у 

2014 години, а нису исплаћене пружаоцима услуга и 

− обавезе за које је спроведен поступак јавних набавки или се спроводи поступак јавних 

набавки, а склапање уговора и реализација се очекује у 2015. години, програми и пројекти 

који су планирани Програмом коришћења средстава за 2014. годину, а реализоваће се у 2015. 

години. 
 

Приходи из буџета Града Ниша - УКУПНО ............................................................48.712.000,00 динара 
 

III. средства у 2015. години, за продужетак реализације следећих подстицајних, превентивних и 

санационих програма и пројеката: 

− Пројекат Санације, затварања и рекултивације депоније “Бубањ“ и 

− Пројекат „Рециклажно двориште“. 
 

Приходи из буџета Града Ниша ..............................................................................35.433.000,00 динара 

Неутрошена средства донација из ранијих година.................................................3.083.000,00 динара 
 

УКУПНО.....................................................................................................................38.516.000,00 динара 
 

 

Приходи из буџета Града Ниша (I+II+ III).........................................................140.975.000,00 динара 

Неутрошена средства донација из ранијих година-III........................................3.083.000,00 динара 

 

УКУПНО....................................................................................................................144.058.000,00динара 

 
 

 



3. Средства Фонда из тачке 2. подтачка I. овог Програма користиће се наменски за финансирање 

обавеза локалне самоуправе утврђених законима из области заштите животне средине, којим су 

обухваћени: 

A. Програми и пројекти праћења квалитeта елемената животне средине (мониторинг) и 

Б.  Програми и пројекти управљања заштитом животне средине и природних вредности. 

 

А. ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (МОНИТОРИНГ)  

 

Средства у износу од 18.320.000,00 динара, користиће се наменски за финансирање обавеза локалне 

самоуправе утврђених законима из области заштите животне средине, којим су обухваћени 

Програми и Пројекти у области мониторинга: 

− Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2015/2016. годину; 

− Програм праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2015/2016. годину; 

− Програм мониторинга праћења стања и прогнозa аерополена на територији града Ниша за 

2015/2016. годину; 

− Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2015/2016. годину; 

− Програм испитивања загађености земљишта на територији града Ниша за 2015/2016. годину; 

− Програм испитивања масене активности радионуклида у земљишту и у животној средини на 

територији града Ниша за 2015/2016. годину; 

− Програм контролног мониторинга нејонизјућих зрачења на територији града Ниша у 2015. 

години; 

− Истраживачко развојни програм оцене квалитета ваздуха – путем сензора, са проценом 

здравственог ризика при краткотрајним експозицијама, објављивањем резултата у реалном 

времену и предлогом мера за смањење загађења; 

− Програм праћења концентрације метана и угљен диоксида на телу депоније „Бубањ“ и у њеној 

непосредној околини и  

− Пројекат обезбеђивања услова и формирање мобилне станице за контролни мониторинг 

нејонизујућег зрачења, одређивање електромагнетно угрожених подручја и формирање мапе 

електромагнетног зрачења за територију града Ниша. 

 

Б.    ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ 

 

Средства у износу од  38.510.000,00 динара, користиће се наменски за финансирање обавеза локалне 

самоуправе утврђених законима из области заштите животне средине, којим су обухваћени 

Програми и Пројекти у области управљања заштитом животне средине и природних вредности: 

− Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2015. годину;  

− Програм уређења међублоковског зеленила у циљу унапређења животне средине; 

− Програм уређења Спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе; 

− Програм озелењавања дворишта школских и предшколских установа у циљу смањења нивоа 

буке и аерозагађења; 

− Ревизија Локалног катастра извора загађења животне средине; 

− Програм чишћења дивљих депонија на територији града Ниша; 

− Програм едукације у области заштите животне средине; 

− Мерење по налогу инспекције и у случају хемијског удеса; 

− Израда пројектне документације која ће омогућити звучну заштиту постављањем звучних 

баријера на одабраним локацијама на територији града Ниша; 

− Израда пројектне документације за испитивање подземних вода града Ниша; 

− Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине; 

− Континуирано праћење запреминског протока отпадних вода из градског канализационог 

система у реципијент – реку Нишаву у циљу пројектовања постројења за пречишћавање 

отпадних вода; 

− Информисање, оглашавање  и објављивање података о стању и квалитету животне средине; 



− Учешће Града у суфинансирању међународних пројеката и учешће Града у финансирању и 

суфинансирању осталих програма и  пројеката из области заштите животне средине и 

− Надзор над спровођењем дезинсекције.  
 

 

4. Средства у износу од 48.712.000,00 динара, из тачке 2. подтачка II. овог Програма користиће се 

наменски за финансирање обавеза пренетих из 2014. године: 

 

А.  Обавезе по склопљеним уговорима за реализацију програма и пројеката – које су доспеле у 

2014. годину, а нису исплаћене пружаоцима услуга: 

• Програми и пројекти који су реализовани у ранијим годинама, а нису исплаћени у целости: 

− Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2012/2013. годину; 

− Програм мониторинга праћења стања и прогнозa аерополена на територији града Ниша за 

2012/2013. годину; 

− Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2012/2013. 

годину; 

− Програм мониторинга воде за пиће јавних чесама на територији града Ниша за 2012/2013. 

годину; 

− Програм праћења активности радионуклида у земљишту и у животној средини на 

територији града Ниша за 2012/2013. годину; 

− Програм акустичког зонирања територије града Ниша; 

− Програм контролног мониторинга нејонизјућих зрачења на територији града Ниша у 

2012/2013. години; 

− Пружање услуге надзора систематске дератизације и дезинсекције на територији града 

Ниша за 2012. годину; 

− Пренос средстава ЈКП „Медиана“- за мониторинг депоније „Бубањ“; 

− Пружање услуге надзора извођења дезинсекције на територији града Ниша за 2013. 

годину; 

 

• Програми и пројекти који су реализовани у 2014. години, а нису исплаћени у целости: 

− Програм спровођења систематске дезинсекције на територији града Ниша за 2014. годину; 

− Пружање услуге надзора извођења дезинсекције на територији града Ниша за 2014. 

годину; 

− Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2013/2014. 

годину; 

− Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2013/2014. годину; 

− Програм мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена на територији града Ниша 

за 2013/2014. годину; 

− Програм мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 

2013/2014. годину; 

− Програм праћења активности радионуклида у земљишту и у животној средини на 

територији града Ниша за 2013/2014. годину; 

− Програм систематског праћења квалитета земљишта на територији града Ниша за 

2013/2014. годину; 

− Истраживачко развојни програм оцене квалитета ваздуха, путем сензора, са проценом 

здравственог ризика при краткотрајним експозицијама, објављивањем резултата у 

реалном времену – 1. А. фаза; 

− Програм уређења међублоковског зеленила у циљу унапређења животне средине; 

− Програм уређења Спомен парка „Бубањ“ и одржавање споменика природе; 

 

Б. Обавезе за које је спроведен или се спроводи поступак јавних набавки у 2014. години, а 

склапање уговора и реализација се очекује у 2015. години, програми и пројекти који су планирани 

Програмом коришћења средстава за 2014. годину, а реализоваће се у 2015. години: 

− Програм заштите животне средине Града Ниша 2016-2026 са Акционим планом; 



− Програм озелењавања дворишта школских и предшколских установа у циљу смањења 

нивоа буке и аерозагађења; 

− Израда пројектне документације која ће омогућити звучну заштиту постављањем звучних 

баријера, на одабраним локацијама, на територији Градске општине Медијана; 

− Програм праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2014/2015. годину; 

− Пројекат обезбеђивања услова и формирање мобилне станице за контролни мониторинг 

нивоа нејонизујућих зрачења, одређивање електромагнетно угрожених подручја и 

формирање мапе електромагнетних зрачења на територији града Ниша у 2014/2015. 

години; 

− Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2014/2015. годину; 

− Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2014/2015. 

годину; 

− Програм праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2014/2015. годину; 

− Програм испитивања масене активности радионуклида у земљишту и у животној средини 

на територији града Ниша за 2014/2015. годину; 

− Програм испитивања загађености земљишта на територији града Ниша за 2014/2015. 

годину; 

 

5. Средства у износу од 38.516.000,00, из тачке 2. подтачка III. овог Програма користиће се наменски 

за финансирање обавеза у 2015. години, за продужетак реализације следећих подстицајних, 

превентивних и санационих програма и пројекта: 

− Пројекат Санације, затварања и рекултивације депоније “Бубањ“ и 

− Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“. 

 

Опредељена средства на позицији заштите животне средине – функција 560 износе укупно: 

144.058.000,00 динара у 2015. години и користиће се у складу са Програмом коришћења средстава 

Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2015. годину. 

 

6. На крају периода 01. јануар - 31. децембар 2015. године, неискоришћена средства Буџетског 

фонда преносе се у наредни период и распоређују у Програму коришћења средстава Буџетског 

фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2016. годину у складу са чланом 10. Одлуке о 

Буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 76/09).  
 

7. Финансирање, односно суфинансирање активности из овог програма, вршиће се у зависности од 

прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о буџетском фонду за заштиту животне 

средине Града Ниша. Уколико се приходи не остварују у планираном износу, Градоначелник Града 

Ниша одређује приоритетне активности, а пре свега, обавезе утврђене законом и раније преузете 

уговорне обавезе.  
    

8. Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине финансираће програме и пројекте 

на основу уговора или споразума о финасирању. Одобрење за финасирање сваког појединачног 

програма или пројекта одобрава Градоначелник Града Ниша.  

 

9. Средства из тачке 2. овог Програма могу да се увећају за износ донација и прихода из других 

извора, која ће се користити у складу са овим Програмом. 

        

10. Пријаве програма и пројеката за финансирање на основу расписаног Јавног конкурса достављаће 

се Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, а комисија, коју формира 

Градоначелник Града Ниша, ће вршити избор програма и пројеката, ако су у сагласности са 

предложеним Програмом коришћења средстава  за 2015. годину. 

Комисија за избор програма и пројеката биће састављена од  пет чланова и то од: члана Градског 

већа задуженог за заштиту животне средине, помоћника начелника Управе за привреду, одрживи 

развој и заштиту животне средине, запосленог радника у Одсеку за заштиту животне средине, 

запосленог радника у Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке 



Града Ниша и запосленог радника у Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града 

Ниша. 

 

11. Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине може бити наручилац 

израде програма или пројекта за финансирање, по одобрењу Градоначелника Града Ниша, или по 

потреби расписати јавни позив за финансирање и суфинансирање програма и пројеката који су од 

интереса за Град. 

      

12. Стручне и административно-техничке послове за реализацију програма и пројеката, као и надзор 

над извршавањем уговорених обавеза, спроводи Управа за привреду, одрживи развој и заштиту 

животне средине. 

          

13. Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 

 

 

 Број: 274-11/2015-03 
  

У Нишу, 24.02.2015. године 

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

 

 
 

                    

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 



О б р а з л о ж е њ е 
 

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине 

Града Ниша за 2015. годину израђен је на основу члана 100. став 4. и 5. Закона о 

заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11-

УС), Националног програма заштите животне средине („Службени гласник РС“, 

бр.12/10), члана 56. Статута града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр.88/08), а 

намена средстава усклађена је са Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. годину 

("Службени лист Града Ниша", бр.102/14). 

Одлуком о  буџету Града Ниша за 2015. годину ("Службени лист Града Ниша", 

бр.102/14), у разделу 3. Управа Града, глава 3.10. - Управа за привреду, одрживи развој 

и заштиту животне средине, функција 560 - Заштита животне средине некласификована 

на другом месту, предвиђена су средства за Фонд за заштиту животне средине, у 

укупном износу од 144.058.000,00 динара. 

Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине користе се у складу са 

Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града 

Ниша за 2015. годину. 

Планиране активности заснивају се на обавезама и одговорностима Града Ниша, 

као јединице локалне самоуправе, које су утврђене законом и другим прописима и 

актима, а односе се на: контролу, праћење и оцењивање стања чинилаца животне 

средине (мониторинга) и јавно обавештавање и информисање о стању животне 

средине; заштиту ваздуха од загађивања; заштиту од буке; испитивање и заштиту од 

опасних и штетних материја; заштиту и очување природе, биолошке, геолошке и 

предеоне разноврсности, заштиту природних ресурса и добара, јавних и заштићених 

природних добара и подручја; утврђивање статуса и подручја угрожене животне 

средине, одређивање приоритета и режима санације и ремедијације за подручје од 

локалног значаја; доношење Програма заштите животне средине и акционих и 

санационих планова и пројеката за његову имплементацију; спровођење Локалног 

плана управљања отпадом са дефинисаним појединачним програмима управљања 

одређеним врстама отпада, смањењем количина генерисаног отпада и отпада који се 

одлаже, рециклажом и поновном употребом, искоришћењем вредности отпада, 

одређивањем локације постројења за управљање отпадом (сакупљање, третман, 

одлагање), пописом и санацијом дивљих депонија и друге обавезе утврђене програмима 

и пројектима из области заштите животне средине; образовање, јавно информисање и 

популаризацију заштите животне средине, подстицање, усмеравање и јачање свести о 

значају заштите животне средине.  

Поједине планиране активности заснивају се и на специфичним интересима 

града да се заштите одређене природне вредности и спречи њихово даље загађење или 

уништење (ресурси вода, земљишта, јавних зелених површина и др), а поједини 

пројекти произилазе из нужне потребе да се заштите грађани од штетних емисија 

(ваздух, бука), обезбеди ефикасно поступање надлежних инспекцијских и других 

органа и институција (опрема, уређаји), промовишу алтернативни извори енергије и сл.  

Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2015. 

годину у директној су зависности од наменских прихода остварених од накнаде за 

загађивање животне средине, накнаде за заштиту и унапређење животне средине и 

других средстава. С тим у вези, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне 

средине која управља Буџетским фондом, а у сарадњи са Управом за финансије, 

изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, стара се о обиму прихода 

Буџетског фонда и сходно томе усклађује и врши измене Финанијског плана прихода и 

расхода за реализацију активности планираних Програмом коришћења средстава 

Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2015. годину. 



Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине прибавила је, на 

Предлог Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине 

Града Ниша за 2015. годину, сагласност Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине Републике Србије, бр.401-00-00141/2015-09, од 21.01.2015. године, у 

складу са члана 100. став 5. Закона о заштити животне средине и чланом 8. Одлуке о 

Буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ниша. 

Сагласност на Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту 

животне средине Града Ниша за 2015. годину, дао је  Градоначелник Града Ниша, 

Решењем бр.448/2015-01, од 23.02.2015. године, у складу са чланом 7. став 2. Одлуке о 

Буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ниша. 

Градско веће Града Ниша доноси Програм коришћења средстава Буџетског 

фонда за заштиту животне средине, на основу члана 7. став 1. Одлуке о Буџетском 

фонду за заштиту животне средине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,          

бр. 76/09). 

 
 

 Н А Ч Е Л Н И К   

                         Драган Карличић, дипл. правник  

 


