
     

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.401-00-01425/2019-02, од 08.01.2020. године и бр.401-00-01425/2019-02 од 
02.03.2020. године, 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 01.06.2020. године, доноси   
 
 
 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НИША ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
 

I 
 

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша 
за 2020. годину („Службени лист града Ниша“, број 7/20) мења се: 

 
У делу Планови, програми и пројекти управљања заштитом животне средине 

(92.300.000,00 динара) тако што се тачки 3. додају алинеје 16 и 17 које гласе: 
- „Израда Елабората о детаљној проспекцији и карактеризацији вишегодишњег 

индустријског отпада, степену и распореду контаминираног земљишта на локацији 
Електронске и Машинске индустрије Ниш“; 

- „Израда Стратегије пошумљавања територије Града Ниша – I фаза“. 
 
 

II 
 

У осталом делу Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине Града Ниша за 2020. годину („Службени лист града Ниша“, број 7/20) остаје 
непромењен. 

 

III 
 

Овe Измене и допуне Програма објавити у Службеном листу Града Ниша. 
 
 
Број: 416-1/2020-03 
  
У Нишу, 01.06.2020. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
 
 

 

                    Председник 
   
                                         Дарко Булатовић 

 



     

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 

средине Града Ниша за 2020. годину, израђене су 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). 

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша 
за 2020. годину („Службени лист града Ниша“, број 7/20) мења се у делу Планови, програми 
и пројекти управљања заштитом животне средине тако што се тачки 3. додају две нове 
активности као алинеје 16 и 17 које гласе: 

- „Израда Елабората о детаљној проспекцији и карактеризацији вишегодишњег 
индустријског отпада, степену и распореду контаминираног земљишта на локацији 
Електронске и Машинске индустрије Ниш“; 

- „Израда Стратегије пошумљавања територије Града Ниша – I фаза“. 
 

Наведене активности финансираће се из средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине Града Ниша за 2020. годину, предиђених Одлуком о  буџету Града Ниша за 2020. 
годину („Службени лист Града Ниша“, бр.106/19), у укупном износу 107.000.000,00 динара, у 
оквиру Раздела 4 – Градска управа, Глава 4.00 – Градска управа, Програм 6 – Заштита 
животне средине, Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом 
месту. 

Градска управа града Ниша, Секретаријат за заштиту животне средине, на Предлог 
Измена и допуна Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине Града Ниша за 2020. годину, прибавила је сагласност Министарства заштите 
животне средине Републике Србије, бр.401-00-01425/2019-02, од 02.03.2020. 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 2020. годину, дао је Градоначелник 

Града Ниша, Решењем бр.794/2020-01, од 09.03.2020. 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, на основу члана 7. став 1. Одлуке о 
Буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ниша. 
 

Обрадио: Александар Николић 
Контролисао: Александра Брзаковић 
 

 

СЕКРЕТАР  

Ивана Крстић 

 


