
 
На основу Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ниша 

(„Службени лист Града Ниша“, бр.76/09 и 104/18) и члана 2. и 72. Пословника о раду Градског 
већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.1/13, 95/16, 98/16, 124/16 и 144/16), Градско 
веће Града Ниша на седници одржаној, дана 29.11.2019. године, доноси 

 
ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА РАДИОАКТИВНИХ ГРОМОБРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

 
 

ОСНОВЕ ПРОГРАМА  
 

Безбедно управљање ислуженим радиоактивним изворима зрачења је једна од основних 
активности којом се постиже очување и заштита живота и здравља људи, и заштита животне 
средине, уз примену и испуњење свих релевантних безбедносних прописа из области 
радијационе делатности, нуклеарне сигурности и безбедности. 

  Реализацијом Програма уклањања радиоактивних громобрана и постављањем нове 
громобранске инсталације, у складу са важећим стандардима Републике Србије, на 
територији града Ниша, постиже се очување и унапређење животне средине, живота и 
здравља становништва и већи степен превенције ризика. 

 
ЦИЉ ПРОГРАМА 

 
- Умањење (уклањање) радиолошких ризика по здравље људи и животну средину; 
- Уклањено 26 радиоактивних громобрана и постављене новопројектоване 

громобранске  инсталације у складу са  важећим стандардима Републике Србије. 
   
      САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
 

Реализација Програма обухвата уклањање 26 радиоактивних громобрана, на локацијама  
које су утврђене од стране Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност 
Србије, Предметом: Статус радиоактивних громобрана на територији града Ниша бр.537-00-
2093/2019-09, од 04.11.2019.године. 

 На основу Статуса радиоактивних громобрана  предвиђено је уклањање 26 
радиоактивних громобрана на објекатима, са следећих локација: 
 
ред.бр. Локација 

 
објекат бр.громобрана 

1. ДП „Грађевинар“ РЈ „Металац“ 2012/1984 привредни 1 
2. ДП „Ливница“, 12, Фебруар, бр.82 привредни 1 
3. ДП „Поморавље“, 12, Фебруар, бр.129 привредни 1 
4. ЕИ „Елмаг“, ДД Ниш, Булевар Вељка Влаховића, 

бр.80-02 
привредни 1 

5. МП „МИН-Јединство“, 12.Фебруар, бб привредни 1 
6. ЗП Машинска индустрија „Ниш“ ДД, Шумадијска 

Ћ1 
привредни 9 

7. ЕИ-Опек а.д. Ниш,  Бул. Св. Цара Константина, 
бр.80 -86 

привредни 1 

8. ЕИ комерц у реструктуирању,  Бул. Св. Цара 
Константина, бр.80-86 

привредни 1 

9. ЕИ професионална електроника, д.о.о., Бул. Св. 
Цара Константина, бр.80-84 

привредни 1 



10. Средња школа Прокоповић, Бул. Св. Цара 
Константина, бр.80 -82 

јавна установа 

 

1 

11. Булевар Немањића, бр.11 стамбена 
зграда 

1 

12. Булевар Немањића, бр.20 стамбена 
зграда 

1 

13. Булевар Немањића, бр.4 стамбена 
зграда 

1 

14. Булевар Немањића, бр.52 стамбена 
зграда 

1 

15. Војводе Танкосића,бр.9 стамбена 
зграда 

1 

16. Војводе Мишића, бр.36 стамбена 
зграда 

1 

17. Пријездина, бр.14 стамбена 
зграда 

1 

18. Обилићев венац бр.9 стамбена 
зграда 

1 

 
Радиоактивне громобране могу да демонтирају само правна лица која поседују Лиценцу 

за обављање радијационе делатности – демонтирање радиоактивних громобрана издату од 
стране Директората или Лиценцу за обављање радијационе делатности- рад са изворима 
јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. 
   
  ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 
 

Програм уклањања радиоактивних громобрана на територији града Ниша финансираће се 
из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, предвиђених Одлуком о буџету 
Града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.118/18, 63/19 и 85/19), раздео 
4 – Градска управа; глава 4.1 – Градска управа; Програм  6 – Заштита животне средине,  
функција 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту; позиција 106; 
економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у износу од укупно намењене 
апропријације 81.650.000,00 динара. 
  

Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 

Број: 1165-9/2019-03 
  

У Нишу, 29.11.2019. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 Председник 

 
 

Дарко Булатовић 
 

 
 
 



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. 

Програм уклањања 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, доноси Градско веће Града Ниша, а 
финансирање Програма одобрава Градоначелник Града Ниша. 

Програм уклањања 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 Програм уклањања радиоактивних громобрана на територији 
града Ниша. 
 
 
Обрадио: Верица Стојиљковић 
Прегледао: Драгана Џомбић 
Контролисао: Александра Брзаковић 
 
 
 

 С Е К Р Е Т А Р 
          
             Ивана Крстић 
 

 


