
 
Република Србија 

ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 

143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016 и 117/20) и Решења о 
реализацији и суфинансирању пројекта „Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом 
из индивидуалних извора у 2021. години“, број 575-1/2021-03 од 18.05.2021. године, 

Градско веће Града Ниша, на седници од 27.05.2021. године, доноси: 
 

 
РЕШЕЊЕ  

О УСВАЈАЊУ ПРАВИЛНИКА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА 
ВАЗДУХА У ГРАДУ НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ЛОЖИШТА У 

2021. ГОДИНИ 
 
 

I Усваја се Правилник о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу 
пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. години. 
 
II  Правилником се прописују критеријуми, начин и поступак бесповратног 
суфинансирања мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора са 
циљем смањења штетних емисија, односно смањење загађења ваздуха кроз уштеде у 
енергентима. 
 
III Правилник о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из 
индивидуалних ложишта у 2021. години је саставни део овог решења. 
 
IV За усвајање овог Правилника није потребно обезбедити финансијска средства. 
 
V Решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Градско веће Града Ниша је донело Решењем о прихватању суфинансирања и 

реализацију пројекта „Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних 
извора у 2021. години“. 

Град Ниш и Министарство заштите животне средине Републике Србије су закључили 
Уговор о суфинансирању реализације пројекта „Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу 
пореклом из индивидуалних извора у 2021. години“ број 401-00-369/21-03 од 25.03.2021. 
године. 

Укупна вредност пројекта је 17.600.000,00 динара, од чега Министарство заштите 
животне средине суфинансира пројекат средствима у износу од 12.000.000,00 динара, а Град 
Ниш суфинансира пројекат средствима у износу од 5.600.000,00 динара или 31,82 %. 

Овим правилником се прописују критеријуми, начин и поступак бесповратног 
суфинансирања мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2021. 
години, са циљем смањења штетних емисија, односно смањење загађења ваздуха кроз 
уштеде у енергентима. 

За усвајање овог Правилника није потребно обезбедити финансијска средства. 
На основу свега напред изложеног, као и због значаја реализације овог пројекта у вези 

смањења загађења ваздуха у Граду Нишу, пореклом из индивидуалних извора у 2021. 
години, Градско веће Града Ниша је донело решење као у диспозитиву. 
 
 
Број: 612-2/2021-03 
У Нишу, 27.05.2021. године                    
           

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
 

                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИЦА 
                                                                                                                  

                                                                                                                         Драгана Сотировски  
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