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На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, 
бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18), члана 
7. Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
бр.76/09 и 104/18), члана 2. и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, бр.1/13, 95/16, 98/16, 124/16 и 144/16), Националног програма заштите животне 
средине („Службени гласник РС“, бр.12/10) и сагласности Министарства заштите животне средине 
Републике Србије бр.401-00-01590/2018-02, од 17.01.2019. године, Градско веће Града Ниша, на 
седници одржаној дана 21.02.2019. године, доноси   

 
 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
 ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 
I. Овим Програмом утврђују се извори, расподела и начин коришћења средстава Буџетског фонда за 

заштиту животне средине Града Ниша за 2019. годину, намењених за реализацију програма и 
пројеката и других активности у области заштите и унапређења животне средине на територији 
града Ниша у 2019. години. Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 
2019. годину планирана су Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града 
Ниша“, бр.118/18).  

II. Планирани приходи у буџету Града Ниша за 2019. годину – средства Буџетског фонда из тачке I. 
овог Програма опредељена су у укупном износу од 129.850.000,00 динара који се остварују 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 
104/18), накнаде за загађивање животне средине која се наплаћује по Закону о заштити животне 
средине по Одлуци о буџету Града Ниша за 2019. годину. 

Наменска неутрошена средства Буџетског фонда, опредељена Одлуком о буџету Града Ниша за 
2018. годину, Oдлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину укључена су у приход буџета Града 
Ниша.   

III. Средства из тачке II. овог Програма користиће се у складу са наменом утврђеном Финансијским 
планом прихода и расхода Градске управе Града Ниша – Секретаријата за заштиту животне 
средине, за 2019. годину. 

IV. Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине у укупном износу од 129.850.000,00 
динара планирана су за реализацију програма праћења квалитета елемената животне средине – 
мониторинга и програма и пројеката управљања заштитом животне средине. 

 
 

ПРОГРАМИ ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (МОНИТОРИНГ) 
 
 

У складу са Законом о заштити животне средине јединица локалне самоуправе у оквиру својих 
надлежности утврђених законом обезбеђује континуалну контролу и праћење стања елемената 
животне средине – мониторинг, реализацијом програмских активности праћења степена загађења у 
свим сегментима животне средине (ваздух, комуналана бука, површинске воде, земљиште, 
нејонизујуће зрачење, UV зрачење). 

1. Средства Буџетског фонда из тачке II. овог Програма, у укупном износу од 12.700.000,00 динара 
(средства за програме који се планирају у 2019. години у износу од 11.000.000,00 динара и 
пренете обавезе из 2018. године у износу од 1.700.000,00 динара), планирана на позицији 109, 
конто 4246 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, користиће се 
наменски за финансирање годишњих програма мониторинга животне средине донетих у 
складу са Законом о заштити животне средине и посебним законима. 
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1.1. Програми планирани у 2019. години: 
− Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2019/2020. годину; 
− Програм праћења стања и прогнозa аерополена на територији града Ниша за 2019/2020. 

годину; 
− Програм праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2019/2020. годину; 
− Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2019/2020. 

годину; 
− Програм испитивања загађености земљишта на територији града Ниша за 2019/2020. годину; 
− Програм контролног мониторинга нејонизјућих зрачења на територији града Ниша у 2019. 

години; 
− Програм мерења UV зрачења у животној средини на територији града Ниша у 2019. години. 

За реализацију наведених програма мониторинга закључиће се уговори са овлашћеним 
стручним организацијама и установама, у складу са законом. 
Резултати мониторинга биће доступни свим заинтересованим субјектима на интернет 
страници Градске управе Града Ниша и званичној интернет страници Секретаријата за 
заштиту животне средине, а достављаће се Агенцији за заштиту животне средине у складу са 
чланом 73. Закона о заштити животне средине.  

1.2. Преузете обавезе по основу закључених уговора које се преносе у 2019. годину, у износу од  
1.700.000,00 динара, планирана на позицији 109, конто 4246 – Услуге очувања животне 
средине, науке и геодетске услуге. 

 
 
ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 
 

Средства буџетског фонда из тачке II. овог Програма, у укупном износу од 117.150.000,00 динара, 
користиће се наменски за финансирање обавеза локалне самоуправе утврђених законима из области 
заштите животне средине: подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, програма 
заштите и развоја заштићених природних добара, инвестиционих, едукативних програма на јачању 
свести о значају заштите животне средине и здравља популације, информисање и објављивање 
података о стању животне средине, као и других активности у области заштите и унапређења 
животне средине у Грaду Нишу. 

2. Средства у износу од 65.450.000,00 динара (средства за програме који се планирају у 2019. 
години у износу од 48.450.000,00 динара и пренете обавезе из 2018. године у износу од 
17.000.000,00 динара), планирана на позицији 106, конто 4246 – Услуге очувања животне 
средине, науке и геодетске услуге, користиће се за финансирање реализације програма у 
области управљања заштитом животне средине. 

2.1. Програми планирани у 2019. години:   
− Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2019. годину;  
− Програм очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним 

површинама на територији града Ниша; 
− Програм ревитализације и унапређења зелене инфраструктуре „Парк шуме Бубањ“; 
− Програм заштите Споменика природе „Заштићена стабла“ на територији града Ниша; 
− Програм чишћења и уређења дивљих депонија на територији града Ниша; 
− Мерење по налогу инспекције и у случају хемијског удеса; 
− Надзор над спровођењем дезинсекције; 
− Програм заштите и развоја заштићеног природног добра Лалиначка слатина; 
− Програм озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских установа; 
− Израда планске докумантације за програме у области заштите животне средине; 
− Проглашење споменика природе „Два стабла крупнолисног медунца у Чукљенику“; 
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2.2. Преузете обавезе из 2018. године, у износу од 17.000.000,00 динара, планирана на позицији 
106, конто 4246 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге. 

3. Средства у укупном износу од 700.000,00 динара, планирана на позицији 105, у цињу редовног, 
благовременог, потпуног и објективног информисања и објављивања података о стању и 
квалитету животне средине, као и јавности рада Секретаријата, користиће се за: 

− наставак континуираног одржавања и иновирања Интернет презентације Секретаријата за 
заштиту животне средине у циљу редовног, потпуног и објективног обавештавања јавности 
о стању животне средине, као и јавности рада Секретаријата, у износу од 200.000,00 
динара (пренете обавезе из 2018. године), конто 4232 – Компјутерске услуге; 

− израду едукативног материјала у циљу јачања свести о значају заштите животне средине, у 
износу од 500.000,00 динара, конто 4234 – Услуге информисања. 

4. Средства у износу од 3.000.000,00 динара, планирана на позицији 108, конто 4631 – Текући 
трансфери осталим нивоима власти, користиће се за финансирање и суфинансирање 
истраживачких и развојних програма чији учинак ће допринети заштити и унапређењу стања 
животне средине на територији града Ниша, а додељиваће се на основу Јавног конкурса. 

5. Средства у износу од 4.000.000,00 динара, планирана на позицији 116, конто 4819 – Дотације 
осталим непрофитним институцијама, користиће се за финансирање и суфинансирање пројеката 
Невладиног сектора у области заштите и унапређења животне средине, за које ће бити расписан 
и спроведен Јавни конкурс за доделу планираних средстава. 

6. Средства у износу од 15.000.000,00 динара (обавезе које се планирају у 2019. години у износу од 
5.000.000,00 динара и пренете обавезе из 2018. године у износу од 10.000.000,00 динара), 
планирана на позицији 117, конто 4512 – Капиталне субвенције јавним нефинансијаским 
предузећима и организацијама, користиће се за унапређење пружања услуага у области заштите 
животне средине.  
Пренете обавезе обухватају активности:  

− формирања и отварања Сакупљачке станице у оквиру Р.Ј. Рециклажни центар ЈКП 
„Медиана“ – Ниш чија је намена прикупљање и разврставање рециклабилног и посебних 
токова отпада генерисаног на територији града Ниша, постављањем контејнера за 
прихват допремљеног отпадног материјала системом одвојеног сакупљања и подстицање 
рециклажне привреде у циљу унапређења пружања услуга управљања отпадом и 
комуналном хигијеном;  

− обележавање – омеђавање тела депоније од околних суседних парцела.  
У ту сврху ЈКП „Медиана“ Ниш спроводи поступак јавних набавки уз обезбеђивање средстава са 
ове позиције. Пребацивање средстава ЈКП „Медиана“ извршиће се након достављања неопходне 
документације о спроведеним предметним јавним набавкама.  

7. Средства у износу од 29.000.000,00 динара, планирана на позицији 115, конто 5124 – Опрема за 
заштиту животне средине, користиће се за набавку опреме за заштиту животне средине. 

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

129.850.000,00 динара у 2019. години и користиће се у складу са Програмом коришћења средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2019. годину. 
 
V. 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 и примања Фонда у току буџетске године не остварују у 
планираном износу, расходи ће се извршавати по приоритетима које утврди Градоначелник Града 
Ниша а пре свега, обавезе утврђене законом и раније преузете уговорне обавезе. 

VI. Средства из тачке II. овог Програма могу да се увећају за износ утврђен Одлуком о изменама и 
допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину, као и за износ трансфера од других нивоа 
власти и донација, а могу се користити у складу са овим Програмом без претходне сагласности 
Министарства за заштиту животне средине Републике Србије на измене овог Програма. 
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VII. Извештај о коришћењу средстава Буџетског фонда, који се доставља Министарству заштите 
животне средине Републике Србије најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину, 
садржаће образложења реализације планираних активности и свих њихових измена. 

VIII. Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе Града Ниша финансираће програме и 
пројекте на основу уговора или споразума о финасирању. Одобрење за финасирање сваког 
појединачног програма или пројекта одобрава Градоначелник Града Ниша.  

IX. Пријаве програма и пројеката за суфинансирање и финансирање на основу расписаног Јавног 
конкурса достављаће се Градскoj управи Града Ниша – Секретаријату за 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 2019. годину. 

X. Градска управа Града Ниша – Секретаријат за 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. 

XI. Реализацију овог Програма, као и надзор над извршавањем уговорених обавеза и реализацијом 
појединачних програма и пројеката, спроводи Секретаријат за заштиту животне средине Градске 
управе Града Ниша. 

          
Овај Програм објавити у Службеном листу Града Ниша. 
 
 
Број: 169-16/2019-03 
  
У Нишу, 21.02.2019. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2019. 

годину, израђен је на основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени 
гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 
95/18), Националног програма заштите животне средине („Службени гласник РС“, бр.12/10), а 
намена средстава усклађена је са Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист 
Града Ниша“, бр.118/18). 

Одлуком о  буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.118/18), у 
Разделу 4., Градска управа, Глава 4.1, Програм 6 – Заштита животне средине, Функција 560 – Заштита 
животне средине некласификована на другом месту, предвиђена су средства Фонда за заштиту 
животне средине, у укупном износу од 129.850.000,00 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 2019. годину. 

Планиране програмске 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 програме праћења квалитeта елемената животне средине и програме и пројекте управљања 
заштитом животне средине. 

Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2019. годину у директној су 
зависности од наменских прихода остварених 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 104/18), накнаде за загађивање животне средине која се 
наплаћује по Закону о заштити животне средине и од прихода из буџета Града Ниша по Одлуци о 
буџету Града Ниша за 2019. годину.  

Градска управа града Ниша, Секретаријат за заштиту животне средине, на предлог Програма 
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2019. годину, 
прибавила је сагласност Министарства заштите животне средине Републике Србије, бр.401-00-
01590/2018-02, од 17.01.2019. године, у складу са чланом 100. став 3. Закона о заштити животне 
средине и чланом 8. Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, бр.76/09 и 104/18). 

Сагласност на предлог Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине Града Ниша за 2019. годину, дао је Градоначелник Града Ниша, Решењем бр.178/2019-01, од 
30.01.2019. 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. 

 
 

С Е К Р Е Т А Р  
 

 Ивана Крстић 
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