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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 – др. закон), 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, 144/16 и 117/20) и сагласности Министарства заштите животне средине Републике Србије 
бр.401-00-300/21-02, од 08.03.2021. године и бр.401-00-754/1/21-02, од 01.07.2021. године, Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 
07.07.2021. године, доноси 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Редни број 
активности 

Програмска 
активност 

Детаљан опис 
активности Циљ активности 

Надлежности 
за спровођење 

програмске 
активности 

Финансијска 
средства 

потребна за 
реализацију 
предвиђене 
активности 

Извор 
средстава 

финансирања 

Износ 
одобрених 

средстава за 
ову 

активност у 
предходној 

години 
Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена 

        
Управљање отпадом 

        
Контрола и заштита површинских и подземних вода 

        
Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине 

8. 

 
Одржавање и  
унапређење 
зеленила у оквиру 
Спомен парка 
Бубањ  

Активности 
обухватају 
ревитализацију и 
унапређење 
зеленила  Спомен 
парка Бубањ, а биће 
реализоване у 
складу са 
Програмом 
одржавања и 
унапређења 
зеленила у оквиру 

Заштита и 
унапређење 

зеленила 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

1.850.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета / 
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Спомен парка 
Бубањ  

8a. 

Одржавање 
заштићених 
стабала на 
територији града 
Ниша 

Активности 
обухватају заштиту  
и одржавање 
заштићених стабала, 
а биће реализоване у 
складу са 
Програмом 
одржавања 
заштићених стабала 
на територији града 
Ниша 

Заштита, уређење 
и одржавање 
заштићеног 

природног добра 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

150.001,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета / 

Мере адаптације на климатске промене 
        

Контрола и заштита земљишта 
        

Контрола и заштита од буке 
        

Контрола и заштита од нејонизујућег зрачења 
        

Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине 
        

Остало 
        

15. 

Спровођење 
дезинсекције на 
територији града 
Ниша 

 
Дезинсекција ће 
бити реализована у 
складу са 
Програмом 
спровођења 
дезинсекције на 
територији града 
Ниша за 2021. 
годину 

Превентивно 
деловање ради 

сузбијања појаве 
заразних болести 

становништва 
смањењем 
популације 

инсеката као 
преносиоца 
узрочника 

заразних болести 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

9.999.999,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета 

3.975.000,00 
динара 

20. Учешћa Града у 
суфинансирању 

Аплицирање за 
доделу средстава 

Заштита и 
унапређење 

Градска управа 
за имовину и 

3.739.634.68 
динара 

01 – приходи из 
буџета 

1.159.208,10 
динара 
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програма и 
пројеката из 
области заштите и 
унапређења 
животне средине 
код надлежних 
министарстава 

код надлежних 
министарстава за 
реализацију 
пројекта из области 
заштите и 
унапређења животне 
средине 

животне средине одрживи развој 

 
Овај програм објавити у Службеном листу Града Ниша. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
Број: 796-20/2021-03 

                                                                                                                  
У Нишу, 07.07.2021. године                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                          
 
 
 

                               Председница 
 
 

Драгана Сотировски 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

У Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града 
Ниша“, бр.31/21), измене и допуне су извршене у следећим областима: 

1. у области „Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине“  
− мења се тачка 8., тако да је уместо програмске активности „Одржавање и  унапређење зеленила у оквиру Спомен парка Бубањ и 

одржавање заштићених стабала“ сада програмска активност „Одржавање и  унапређење зеленила у оквиру Спомен парка Бубањ“. 
Детаљан опис активности: „Активности обухватају ревитализацију и унапређење зеленила Спомен парка Бубањ, а биће 
реализоване у складу са Програмом одржавања и унапређења зеленила у оквиру Спомен парка Бубањ“. Износ финансијских 
средстава потребан за реализацију предвиђене активности износи 1.850.000,00 динара. 

− додаје се тачка 8а., програмска активност „Одржавање заштићених стабала на територији града Ниша“. Детаљан опис 
активности: „Активности обухватају заштиту  и одржавање заштићених стабала, а биће реализоване у складу са Програмом 
одржавања заштићених стабала на територији града Ниша“. Ова програмска активност претходно обухваћена програмском 
активношћу „Одржавање и  унапређење зеленила у оквиру Спомен парка Бубањ и одржавање заштићених стабала“ сада је 
посебна програмска активност. Износ финансијских средстава потребан за реализацију предвиђене активности износи 150.001,00 
динара. 

2. у области „Остало“  
− мења се тачка 15., тако да износ финансијских средстава потребан за реализацију програмске активности „Спровођење 

дезинсекције на територији града Ниша“ износи 9.999.999,00 динара. 
− брише се тачка 16., износ финансијских средстава претходно предвиђен за ову програмску активност прераспоређен је ради 

обезбеђења средстава за друге приоритетне намене. 
− мења се тачка 20., тако да се износ финансијских средстава предвиђен за реализацију програмске активности „Учешће Града у 

суфинансирању програма и пројеката из области заштите и унапређења животне средине код надлежних министарстава“ од 
4.650.000,00 динара умањује за износ од 910.365,32 динара и сада износи 3.739.634.68 динара. Износ средстава од 910.365,32 
динара представља учешће Града Ниша (у висини од 20%) у финансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и 
очувања предеоног диверзитета у 2021. години на територији града Ниша и биће преусмерен Канцеларији за локални економски 
развој Града Ниша која ће реализовати предметни пројекат. 

 
Укупна средства за програмске активности предвиђене Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 

Града Ниша за 2021. годину, након измена и допуна износе 58.089.634,68 динара, што је за 910.365,32 динара мање у односу на Програм 
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.31/21). 

У осталом делу Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину („Службени 
лист Града Ниша“, бр.31/21) остаје непромењен.  

 



Градска управа за имовину и одрживи развој 
 

    ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА  КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ                                              2 
 

Градска управа за имовину и одрживи развој, на предлог Измена Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине Града Ниша за 2021. годину, прибавила је сагласност Министарства заштите животне средине Републике Србије, бр.401-00-
754/1/21-02, од 01.07.2021. 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 Измена и допуна Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 
2021. годину, дала је Градоначелница Града Ниша, Решењем бр.__________, од __.__.2021. године, у складу са чланом 7. став 2. Одлуке о 
Буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ниша. 

Градско веће Града Ниша доноси Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града 
Ниша за 2021. годину, на основу члана 7. став 1. Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ниша. 

 
 
 

                               В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА 

                 ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ И  
 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

 
               Ненад Николић 
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