
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 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 
144/2016) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе 
материјала („Службени лист ГрадаНиша“, број 125/2008), 
 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 10.12.2019. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог одлуке о уклањању радиоактивних громобрана на 
територији Града Ниша. 
 

II Предлог одлуке о уклањању радиоактивних громобрана на територији 
Града Ниша, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у 
дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређује се Ивана Крстић, секретар Секретаријата за заштиту животне 
средине Градске управе града Ниша.  
  
 
 
Број: 1216-6/2019-03 
У Нишу, 10.12.2019. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 



 
 
На основу члана 2. и члана 4. 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 4. Закона о радијационој и нуклеарној 
сигурности и безбедности („Службени гласник РС”, бр.95/18 и 10/19), члана 37. Статута 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша" број 88/08, 143/16 и 18/19 ), 

 
Скупштина Града Ниша на седници од __________ 2019. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
 О УКЛАЊАЊУ РАДИОАКТИВНИХ ГРОМОБРАНА 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 
 
I. OПШTE OДРEДБE 

Члaн 1. 
 

Овом Одлуком одређује се уклањање радиоактивних  громобрана са стамбених 
зграда и других објеката на територији  града Ниша. 

 
                                                            Члан 2. 
 
Уклањање извршти на терет Буџета Града Ниша. 
О спровођењу одлуке стараће се Градска управа града Ниша – Секретаријат за 

заштиту животне средине и припремиће потребна акта за њену реализацију. 
 
                                                            Члан 3. 
 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о уклањању 

радиоактивних громобрана („Службени лист града Ниша“ број 7/2000). 
 
     Члан 4. 
 
Oвa oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу 

Грaдa Ниша". 
  
Број:_________________ 
 
У Нишу, _____________ 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

            Председник 
 

            Мр Раде Рајковић 



 
 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Чланом 2. 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), дефинисано је да систем заштите животне средине чине мере, услови 
и инструменти за одрживо управљање, очување природне равнотеже, као и спречавање, 
контрола, смањивање и санација свих облика загађивања животне средине.  

Сви субјекти система заштите животне средине, на основу члана 4. овог Закона 
дужни су да чувају и унапређују животну средину. 

Чланом 4. став 6. Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности 
(„Службени гласник РС”, бр.95/18 и 10/19), забрањена је уградња и коришћење 
радиоактивних громобрана на територији  Републике Србије. 

Сходно о овом члану забрањена је уградња и коришћење радиоактивних громобрана 
на територији града Ниша и одређује се уклањање радиоактивних  громобране са 
стамбених зграда и других објеката на територији  града Ниша. 

Одлука о уклањању радиоактивних громобрана на територији града Ниша, у 
функцији очувања и унапређења животне средине, живота и здравља становништва и већег 
степена превенције ризика на територији града Ниша. 

 Одлука о уклањању радиоактивних громобрана на територији града Ниша, 
финансираће се из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине. 

У складу са наведеним Градска управа града Ниша – Секретаријат за заштиту 
животне средине Града Ниша, спроводи Одлуку о  уклањању радиоактивних громобрана 
на територији града Ниша. 
 
 
 
Обрадио: Градимир Богдановић 
Прегледао: Драгана Џомбић 
Контролисао: Александра Брзаковић 
 
 

 С Е К Р Е Т А Р 
          
             Ивана Крстић 
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