
 
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, 
95/18-др. закон 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 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 и бр.401-00-1590/2018-
02 од 18.11.2019. године, Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 22.11.2019. 
године, доноси   
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
I 
 

У Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града 
Ниша за 2019.годину („Службени лист града Ниша“, број 9/19), тачка I  мења се и гласи :  

„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, 63/19 и 85/19)“.  

II 

 У делу   ПРОГРАМИ ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
(МОНИТОРИНГ), у тачки 1. мења се износ тако да уместо „12.700.000,00 динара“ треба да 
стоји „11.500.000,00 динара“, и уместо „11.000.000,00 динара“ треба да стоји „9.800.000,00 
динара .“ 
 

У делу ПРОГРАМИ ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
(МОНИТОРИНГ) из тачке 1.1. Програми планирани у 2019. години брише се алинеја 7. 

 
III 
 

У  делу ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
 У првом ставу мења се износ тако да уместо „117.150.000,00 динара“  треба да стоји 

„118.350.000,00 динара“. 
IV 

У  делу ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, тачка 2  
мења се и гласи: 



 „ 2. Средства у износу од 81.650.000,00 динара (средства за програме који се планирају у 
2019. години у износу од 64.650.000,00 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.“ 

 
 

У тачки 2.1 Програми планирани у 2019. години, додају се алинеје 12 и 13 које гласе: 
- “Израда плана квалитета ваздуха англомерацијe Ниш“; 
- „Уклањање радиоактивних громобрана на територији града Ниша“. 

 
V 
 

У  делу ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,  тачка 3. 
мења се и гласи: 
„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 400.000,00 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 300.000,00 динара, конто 4234 – Услуге информисања“. 

VI 
 

 У делу ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ у тачки 
6.   став 2. после алинеје 2 додаје се нова алинеја 3 и која гласи: 

„ - набавка опреме, камера за снимање канализационог система.“ 

После става 3. додаје се  став 4. који гласи: 

„ЈКП „Наиссус“ Ниш, спроводи поступак јавних набавки уз обезбеђивање средстава са 
ове позиције. Пребацивање средстава ЈКП „Наиссус“ Ниш, извршиће се након достављања 
неопходне документације о спроведеним предметним јавним набавкама.“ 

 

VII 
 

У делу ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, у тачки 
7. мења се износ тако да уместо „29.000.000,00 динара“  треба да стоји „14.000.000,00 
динара“.  
 
 



 
 

 
VIII 
 

Ове Измене и допуне Програма се објављују у „Службеном листу града Ниша“. 
 

Број: 1147-23/2019-03 
  
У Нишу, 22.11.2019. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

        
                  Председник 

   
                                                  Дарко Булатовић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



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, 95/18-др. закон и 95/18-др. закон), 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, 63/19 и 85/19). 

Одлуком о  буџету Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града Ниша“, 
бр.118/18, 63/19 и 85/19), 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. 

У складу са Одлукама о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 
2019.годину. („Службени лист Града Ниша“, бр.63/19 и 85/19), измењен је и допуњен 
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша 
за 2019. годину. 

 
У делу   ПРОГРАМИ ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

(МОНИТОРИНГ) у тачки 1. мења се износ тако да уместо „12.700.000,00“ треба да стоји 
„11.500.000,00“, и уместо „11.000.000,00“ треба да стоји „9.800.000,00 .“ 

 
У делу ПРОГРАМИ ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

(МОНИТОРИНГ) из тачке 1.1. Програми планирани у 2019. години:  Брише се „Алинеја 7.“. 
У  делу ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,  
У првом ставу мења се износ тако да уместо „117.150.000,00 динара“  треба да стоји 

„118.350.000,00 динара“. 
 
У  делу ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, тачка 2 

мења се и гласи: 
 „ 2. Средства у износу од 81.650.000,00 динара (средства за програме који се планирају у 
2019. години у износу од 64.650.000,00 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.“ 
 



У тачки 2.1 Програми планирани у 2019. години, додају се алинеје 12 и 13 које гласе: 
- “Израда плана квалитета ваздуха англомерацијe Ниш“; 
- „Уклањање радиоактивних громобрана на територији града Ниша“. 

 
У  делу ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,  тачка 3. 

мења се и гласи: 
„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 400.000,00 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 300.000,00 динара, конто 4234 – Услуге информисања“. 

 

У делу ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ у 
тачки 6.   став 2. после алинеје 2 додаје се нова алинеја 3 и која гласи: 

− „ - набавка опреме, камера за снимање канализационог система“. 

− После става 3. додаје се  став 4. који гласи: 

− „ЈКП „Наиссус“ Ниш, спроводи поступак јавних набавки уз обезбеђивање 
средстава са ове позиције. Пребацивање средстава ЈКП „Наиссус“ Ниш, 
извршиће се након достављања неопходне документације о спроведеним 
предметним јавним набавкама.“ 

 

У делу ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, у тачки 
7. мења се износ тако да уместо „29.000.000,00 динара“  треба да стоји „14.000.000,00 
динара“.  

 
Градска управа града Ниша, Секретаријат за заштиту животне средине, на измењен и 

допуњен Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине 
Града Ниша за 2019. годину, прибавила је сагласност Министарства заштите животне 
средине Републике Србије, бр.401-00-1590/2018-02 od 18.11.2019. 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).  

На основу наведеног Градска управа града Ниша, Секретаријат за заштиту животне 
средине, доставља  вам измењен и допуњен Програм коришћења средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2019. годину. 



Градско веће Града Ниша доноси измењен и допуњен Програм коришћења средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2019. годину, на основу члана 
7. став 1. Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ниша. 
 
Обрадио: Александар Николић 
Прегледао: Драгана Џомбић 
Контролисао: Александра Брзаковић 

 
 
С Е К Р Е Т А Р  

 
  Ивана Крстић 


