
На основу члана 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине Града
Ниша („Службени  лист  Града  Ниша“,  бр. 53/09)  и  члана  2. и  72. Пословника  о  раду
Градског већа  Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 1/13), Градско веће Града
Ниша на седници одржаној, дана 04.05.2015. године, доноси

ПРОГРАМ 
КОНТРОЛНОГ МОНИТОРИНГА НИВОА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У 2015. ГОДИНИ

I – ОСНОВЕ ПРОГРАМА

У складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и
36/09), Град Ниш – Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, као
субјекат система заштите животне средине у оквиру своје надлежности утврђене законом
обезбеђујe услове за мониторинг и испитивање нивоа нејонизујућих зрачења. 

Мониторинг  нивоа  нејонизујућих  зрачења  подразумева  мерење  и  прорачун  нивоа
електромагнетног поља на утврђеним локалитетима у близини извора зрачења.

Испитивање нивоа нејонизујућих зрачења врши се за високофреквентна подручја, која
потичу од извора нејонизујућих зрачења – радио базних станица мобилне телефоније у
зонама  повећане  осетљивости.  Зоне  повећане  осетљивости  подразумевају  подручја
стамбених  зона  у  којима се  особе могу задржавати  и  24 сата  дневно:  школе,  домови,
предшколске установе,  породилишта, болнице, туристички објекти, дечија игралишта и
површине  неизграђених  парцела  намењених  према  урбанистичком  плану  за  поменуте
намене. 

Савремени  начин  живота  немогуће  је  замислити  без  уређаја  који  са  једне  стране
олакшавају живот, а са друге  представљају изворе нејонизујућих зрачења.  Технолошки
развој је донео велики број вештачих извора електромагнетног зрачења и утицао на опште
повећање  његовог  нивоа.  Радио  базне  станице  мобилних  и  фиксних  бежичних
комуникација по својој функцији су примопредајни системи, који врше повезивање радио
базне станице са осталим деловима мобилне електронско комуникационе мреже. Радио
базне  станице  мобилних  и  фиксних  бежичних  комуникација  емитују  узак  сноп
радиофреквенцијског зрачења и сматрају се изворима нејонизјујућих зрачења. Употреба
све већег броја оваквих уређаја доприноси све вишем нивоу амбијенталне изложености
људске популације појединим деловима електромагнетног спектра.

GSM  системи (Global  System for  Mobile)  функционишу на  фреквенцијама  900MHz,
1800MHz,  UMTS систем (Univerzal Mobile Telecommunications System –  познат као 3G)
функционише на  2100MHz, док све заступљенији  у новије  време  LTE  систем ради на
фреквенцијама 1800MHz.

Емитована електромагнетна енергија може изазвати нежељене ефекте на жива бића и
животну средину. Због тога је потребно вршити надзор над емитованим зрачењем, како би
се оно одржавало на прихватљивом нивоу.

Најпотпунији увид у изложеност становништва електромагнетном зрачењу могуће је
остварити на  основу  мерења и прорачуна  нивоа  електромагнетног  поља на утврђеним
локалитетима  у  близини  извора  зрачења,  као  и  поређењем  добијених  резултата
испитивања нивоа нејонизујућих зрачења са важећим прописима.

II – ЦИЉ ПРОГРАМА

Примарни  циљ  Програма  контролног  мониторинга  нивоа  нејонизујућих  зрачења  је
утврђивање  реалног  стања  нивоа  електромагнетног  зрачења  –  одређивање  вредности
јачине  електричног  поља  Е(V/m) и  просторне  расподеле  емитоване  електромагнетске
енергије пореклом од радио – базних станица мобилне телефоније, као и квантитативно



приказивање  утицаја  постојећег  нивоа  зрачења  на  окружење  и  људску  популацију,
поређењем  добијених  резултата  са  важећим  прописима  у  домену  заштите  људства  и
животне средине од нејонизујућих зрачења.  

На  основу  резултата  мерења  и  оцене  степена  изложености  становништва
електромагнетним  зрачењима  у  зонама  повећане  осетљивости,  извршиће  се  процена
ризика  од  штетног  утицаја  зрачења  и  дефинисати  предлог  мера  за  смањење  нивоа
електромагнетних зрачења.

III – САДРЖАЈ МОНИТОРИНГА

Испитивање нивоа нејонизујућих зрачења врши се мерењем и/или прорачуном нивоа
електромагнетног  поља  у  животној  средини  применом  важећих  домаћих  или
међународних стандарда.

На основу мерења електромагнетног  зрачења,  могуће  је  утврђивање реалног  стања
нивоа  електромагнетског  зрачења  –  одређивањем  вредности  јачине  електричног  поља
Е(V/m), просторне расподеле  временски променљивог електромагнетног поља, односно
емитоване  електромагнетне  енергије и  референтног  граничног  ниво  излагања
становништва  електричним,  магнетским  и  електромагнетским  пољима  различите
фреквенције, које прописује Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима
(„Службени гласник РС“, бр. 104/09).

 Поређењем добијених резултата  са  важећим прописима у  домену заштите  људске
популације  и  животне  средине  од  нејонизујућих  зрачења,  могуће  је  квантитативно
изразити утицај постојећег нивоа зрачења на окружење и људе који у њему бораве. Сва
мерења и тумачење добијених резултата потребно је урадити у складу са горе наведеним
Правилником.  Извештај  мерења нивоа  зрачења електромагнетног  поља потребно  је  да
садржи  информацију  да  ли  је  око  испитиваног  извора  нејонизујућих  зрачења
успостављена  контролисана  зона  и  обезбеђена  забрана  приступа  општој  људској
популацији. 

МЕРНИ ЛОКАЛИТЕТИ

Програмом контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења на територији града
Ниша у 2015. години, предвиђено је да у оквиру мерних локалитета избор мерних тачака
буде вршен тако да омогући најбољу оцену нивоа електромагнетног зрачења, као и утицај
на становништво и животну средину. 

Изабраним мерним тачкама неопходно је обухватити подручја стамбених зона у којима
се особе могу задржавати и 24 сата дневно, као и школе, домове, предшколске и школске
установе, породилишта, болнице, туристичке објекти, дечија игралишта и др.

Програм  контролног  мониторинга  нивоа  нејонизујућих  зрачења на територији града
Ниша у 2015. години, обухвата следеће мерне локалитете:

Мерни
локалитет Локација радио – базне станице мобилне телефоније

1. ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 28 – 30 
2. ул. Петра Вучинића бр. 11
3. ул. Топличина бр. 1 (Студентски дом Економски факултет)
4. ул. Обилићев венац бр. 5 – 11
5. ул. Цара Душана бр. 54
6. Трг Учитеља Тасе бр. 1а
7. ул. Обреновићева бр. 42
8. ул. Николе Пашића бр. 24



9. ул. 7. јула бр. бб
10. Булевар Немањића бр. 34 – 34а, (ул. Уроша Предића бр. 4-8)
11. ул. Мајаковског бр. 91 – 97
12. ул. Војислава Илића – зграда Хитне помоћи (нова зграда 

кардиохирургије)
13. ул. 9. бригаде и ул. Зетска (објекти Клиничког центра Ниш)
14. ул. Кнегиње Милице бр. 16
15. Матејевачки пут бр. 13
16. ул. Пантелејска бр. 77 – Живорада Костића Моравца
17. ул. Сомборска и ул. Косовке девојке (преко пута Пантелејске цркве)
18. Булевар 12. фебруар 
19. ул. Александра Медведева (Студентски дом Електронског факултета)
20. ул. Српских јунака бр.1 (хотел Радон)

Мерне  тачке  у  оквиру  сваког  локалитета  одредиће  овлашћена  организација  за
спровођење  мониторинга  уз  консултације  са  Управом  за  привреду,  одрживи  развој  и
заштиту животне средине Града Ниша. 

IV – АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

Реализација  Програма  контролног  мониторинга  нивоа  нејонизујућих  зрачења  на
територији града Ниша у 2015. години, обухвата следеће активности:

1. Доношење  Програма  контролног  мониторинга  нивоа  нејонизујућих  зрачења  на
територији града Ниша у 2015. години, од стране Градског већа Града Ниша;

2. Избор  овлашћене организације за  реализацију  Програма спровођењем поступка јавне
набавке и

3. Реализација Програма од стране овлашћене организације и обезбеђивање финансирања
Програма у складу са динамиком реализације.

V – ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Програм контролног мониторинга  нивоа нејонизујућих  зрачења на територији града
Ниша у 2015. години, финансираће се из средстава, предвиђених Одлуком о буџету Града
Ниша  за  2015.  годину, из  средстава  Буџетског  фонда  за  заштиту  животне  средине
(„Службени лист града Ниша“, бр. 102/14 и 9/15), раздео 3; глава 3.10.;  функција 560,
позиција  330, економска класификација 424 – специјализоване услуге,  (део) од укупно
намењене апропријације у износу од 40.552.000,00 динара.

Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 604-14/2015-03

У Нишу, 04.05.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                  Председник 

                   Проф. др Зоран Перишић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

У члану 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине  Града Ниша
(„Службени лист  Града Ниша“, бр. 53/09), дефинисано је да Градско веће  Града Ниша,
доноси Програме и Пројекте за сваку календарску годину, на предлог надлежне Управе за
заштиту животне средине, који ће се финансирати из средстава Буџетског фонда.

Град као јединица локалне самоуправе један је од субјеката система заштите животне
средине са обавезом чувања и унапређења животне средине.

Заштита животне средине уређује се Законом о заштити животне средине („Службени
гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и посебним законима.

У члану  32. Закона о  заштити  животне  средине,  дефинисано  је  да  се  заштита  од
зрачења  спроводи  применом  система  мера  којима  се  спречава  угрожавање  животне
средине и здравље људи од дејства нејонизућих зрачења. 

У складу са чланом 69. и 70. Закона о заштити животне средине мониторинг се врши
мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине,
између осталих и нејонизујућих зрачења. 

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени  гласник РС“, бр. 36/09), члан 4.
тачка  9.  дефинише  као  једну  од  мера,  контролу  степена  излагања  нејонизујућим
зрачењима у животној средини и контролу спроведених мера заштите од нејонизујућих
зрачења.

Циљ реализације овог Програма је утврђивање реалног стања нивоа електромагнетског
зрачења, ради оцене степена излагања нејонизујућим зрачењима и превентивног деловања
у циљу заштите здравља људи и заштите животне средине, као и могућност информисања
јавности о резултатима мерења у складу са чланом 4. тачка12. наведеног Закона.

Добијени  резултати  се  такође  примењују  у  поступку  планирања  мера  заштите  и
користе у изради стратешке процене утицаја на животну средину при изради одговарајуће
планске документације. 

Програм контролног мониторинга  нивоа нејонизујућих  зрачења на територији града
Ниша  у  2015.  години,  доноси  Градско  веће  Града  Ниша,  а  финансирање  Програма
одобрава Градоначелник Града Ниша.

           Н А Ч Е Л Н И К
                                                                  УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
                                                                      И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

              
          ___________________________

                                                                          Драган Карличић, дипл. правник






