
На основу члана 4,  69 став 1 и  4 и члана 70 став 1 Закона о заштити животне 
средине (″Сл. гласник РС″, бр. 135/04),  члана 20 и 23 Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", бр.129/07) и члана  37  Статута града Ниша (″Службени лист града 
Ниша″,  бр.88/08),  Скупштина  града  Ниша,  на  седници  одржаној  __________2009. 
године, донела је 

ПРОГРАМ  ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА  РЕКЕ НИШАВЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2009. ГОДИНУ

I. - ОСНОВЕ ПРОГРАМА

Река Нишава је најзначајнија река у Нишавском округу,  првенствено због тога 
што представља један од извора за снабдевање водом за пиће. У складу са Уредбом о 
класификацији вода ("Сл. лист СФРЈ" бр.6/78), река Нишава требало би да припада II 
класи. 

Неконтролисано испуштање отпадних вода без претходне прераде проузрокује 
загађење овог водотока. Поред улива канализационих вода градова узводно од Ниша, у 
Нишаву  се директно уливају отпадне воде из  индустрије.  Градском канализационом 
мрежом Ниша одводе се све отпадне воде, без пречишћавања, у Нишаву. Отпадне воде 
сеоских насеља индиректно се уливају у Нишаву. 

Чињеница  је  да  су  река  Нишава  и  њене  притоке  угрожене  отпадним  водама 
различитог порекла и састава и да све чешће губе своје природне карактеристике. Моћ 
самопречишћавања  реке  услед  толиког  оптерећења  отпадним  материјалом  полако 
опада, деградира се њен квалитет,  те се она временом не може користити за одређене 
сврхе за које се раније користила.

II  - ЦИЉ ПРОГРАМА

Циљ спровођења Програма је:
− континуирано праћење квалитета воде реке Нишаве и 
− заштита здравља људи благовременим обезбеђивањем правих информација о 

квалитету река.

III  - МОНИТОРИНГ ВОДА

Mониторинг је основа за добијање информација о квалитету воде водотокова. 
Посебна улога мониторинга је заштита воде као природног ресурса и њеног коришћења 
за водоснабдевање, спорт, рекреацију и др.

Испитивање  квалитета воде обухвата органолептичка својства воде, физичко-
хемијске и микробиолошке параметре.

1. Мониторингом би била обухваћена следећа мерна места:

- Нишава, између Сићевачке клисуре и Нишке Бање;
- Нишава, у делу водотока код ЈКП “Наисус”;
- Нишава, 100 м узводно од улива помоћног и главног колектора Ниша;
- Нишава, 300 м низводно од улива помоћног и главног колектора Ниша;
- Нишава, 100 м пре улива у Јужну Мораву.



Динамика узорковања подразумевала би квартално (сезонско) испитивање, с тим што 
би у летњим месецима испитивање било два пута месечно.
Тумачење резултата испитивања вршиће се на основу важеће законске регулативе.

2. Извештавање о резултатима  мерења 
 

Извештаји  се  достављају  у  складу  са  динамиком  узорковања,  квартално,  а  у 
летњим месецима месечно, у року од 10 дана по истеку претходног месеца. 

Годишњи извештај са предлогом мера  за побољшање квалитета водотока реке 
Нишаве, доставља се у року од 30 дана, по истеку календарске године.

У  случају  појаве  акцидентног  загађења,  узорковање  и  извештавање  се  врши 
одмах.

Овлашћена организација је у обавези да приликом достављања извештаја опише 
методологију узорковања, мерну опрему и методологију обраде података. Резултати ће 
бити приказани табеларно, графички и текстуално објашњени, са закључком о стању на 
локацијама које су утврђене Програмом.

IV - МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

Извођење  Програма  систематског  праћења  квалитета  површинских  вода  на 
територији града Ниша за 2009. годину обухвата две фазе:

I фаза –  Усвајање Програма систематског праћења квалитета површинских вода 
на територији града Ниша за 2009. годину, од стране Скупштине града Ниша;

II фаза – Избор организације за реализацију Програма и потписивање уговора.

V - ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Средства за финансирање овог Програма обезбеђена су у буџету Града Ниша за 
2009.  годину,  на  позицији  Управе  за  привреду,  одрживи развој  и  заштиту  животне 
средине, - заштита животне средине-специјализоване услуге, глава 3.8. функција 560, 
позиција 213/7, економска класификација 424, у износу од 600.000,00 динара.

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном 
листу града Ниша″.

Број: ________________________

У Нишу, ________ 2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
     Проф. др Миле Илић, дипл. правник


