
На основу тачке 8. Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине Града Ниша за 2015. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.13/15) 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 10.12.2015. године доноси  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма контроле 

квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2016. годину, бр. 1882-15/2015-03, од 
10.12.2015. године. 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

Заштита животне средине уређује се Законом о заштити животне средине („Сл. гласник 
РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11-УС) и посебним Законом о заштити ваздуха („Службени 
гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13). 

Законом о заштити животне средине у члану 69. и 70. утврђено је да јединица локалне 
самоуправе обезбеђује мониторинг животне средине и финансијска средства за обављање 
мониторинга на својој територији у складу са посебним законима. 

Посебним Законом о заштити ваздуха у члану 9. став 2. утврђено је да јединица локалне 
самоуправе обезбеђује мониторинг квалитета ваздуха у складу са условима које утврђује 
Влада Републике Србије, а у члану 15. истог закона дефинисан је начин успостављања 
локалне мреже мерних станица и/или мерних места (у даљем тексту: локална мрежа) на 
нивоу јединице локалне самоуправе. У локалној мрежи обавља се контрола квалитета 
ваздуха према Програму контроле квалитета ваздуха.  

 
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине прибавила је сагласност 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије бр.353-01-
02195/2015-17, од 06.11.2015. године, на предложени Програм, у складу са чланом 15. став 4. 
Закона  о заштити ваздуха. 

Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2016.годину садржи 
континуална мерења нивоа загађујућих материја на фиксним мерним местима пореклом од 
стационарних извора загађења ваздуха (обухвата: чађ, SO₂,NO₂), наменска мерења таложних 
материја и одређивање тешких метала у таложним материјама (олово, кадмијум, никл и 
хром) на фиксним мерним местима, индикативна фиксна мерења нивоа загађујућих материја 
пореклом од покретних извора загађивања (NOx, CO, SO₂ и O3 -приземни озон) и 
индикативна фиксна мерења суспендованих честица (PM10) и тешких метала у 
суспендованим честицама PM10 (олово, арсен, кадмијум, никл). 

Јавна набавка биће реализована кроз две партије. Првом партијом биће обухваћена 
континуална мерења нивоа загађујућих материја на фиксним мерним местима пореклом од 
стационарних извора загађења ваздуха (обухвата: чађ, SO₂,NO₂), наменска мерења таложних 
материја и одређивање тешких метала у таложним материјама (олово, кадмијум, никл и 
хром) на фиксним мерним местима, индикативна фиксна мерења нивоа загађујућих материја 
пореклом од покретних извора загађивања (NOx, SO₂ и O3 -приземни озон) и индикативна 
фиксна мерења суспендованих честица (PM10) и тешких метала у суспендованим честицама 
PM10 (олово, арсен, кадмијум, никл), у износу од 2.300.000,00 динара без ПДВ. Другом 
партијом биће обухваћена индикативна фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом 
од покретних извора загађивања (CO) на шест мерних места у износу од 1.666.666,66 динара 
без ПДВ. 

 



  
 
Укупна вредност Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2016. 

годину је 3.966.666,66 динара без ПДВ, предвиђених Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. 
годину, („Службени лист Града Ниша“ бр.102/14, 9/15, 35/15 и 90/15), из средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине Града Ниша, раздео 3; глава 3.10.; функција 560; позиција 
330, економска класификација 424- специјализоване услуге, од укупно намењене 
апропријације од 42.552.000,00 динара.  
   

Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри средства за финансирање Програма 
контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2016. годину. 
 
      
Број: 1882-16/2015-03 
У Нишу, 10.12.2015. године                                 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
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                                                                                                        Проф. др Зоран Перишић 
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