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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 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, 144/16 и 117/20) и сагласности Министарства заштите животне средине Републике Србије 
бр.401-00-300/21-02, од 08.03.2021. године, Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 16.04.2021. године, доноси 
 
 
 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НИША ЗА 2021. 
ГОДИНУ 

 
 

Редни број 
активности 

Програмска 
активност 

Детаљан опис 
активности Циљ активности 

Надлежности 
за спровођење 

програмске 
активности 

Финансијска 
средства 

потребна за 
реализацију 
предвиђене 
активности 

Извор 
средстава 

финансирања 

Износ 
одобрених 

средстава за 
ову 

активност у 
предходној 

години 
Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена 

1. 

Праћење 
квалитета ваздуха 
на територији 
града Ниша  

Праћење ће бити 
реализовано у 
складу са 
Програмом 
контроле квалитета 
ваздуха на 
територији града 
Ниша за  2021. 
годину  
(период мерења 
обухвата 01. јун до 
31. децембар 2021. 
године) 

Праћење стања, 
извештавање, 

конципирање мера 
за унапређење 

квалитета ваздуха 
и праћење ефеката 
предузетих мера, 
као и алергеног 

полена, 
формирање базе 

података 
неопходне за 

израду „календар 
полена“ и прогноза 

стања 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

3.500.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета 

4.816.826,00 
динара 

2. 
 
Контрола 
квалитета ваздуха 

Контрола ће бити 
реализована у 
складу са 

Праћење стања, 
извештавање, 

конципирање мера 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

3.060.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета 

4.816.826,00 
динара 
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на територији 
града Ниша  

Програмом 
контроле квалитета 
ваздуха на 
територији града 
Ниша за 2022. 
годину 

за унапређење 
квалитета ваздуха 
и праћење ефеката 
предузетих мера, 
као и алергеног 

полена у ваздуху, 
формирање базе 

података 
неопходне за 

израду „календар 
полена“ и прогноза 

стања 

3. 

Подстицање 
коришћења 
бицикла као 
еколошки 
прихватљивог 
транспорта 

У оквиру ове 
активности, а на 
основу дефинисаних 
услова и начина 
пружања подршке за 
куповину бицикла, 
грађанима би се 
пружила помоћ за 
куповину бицикла 

Развој одрживе 
урбане мобилности 

на територији 
града Ниша у циљу 

побољшања 
квалитета ваздуха 

и смањења 
загађења животне 

средине 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

5.000.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета / 

Управљање отпадом 

4. 

 
Чишћење и 
санирање јавних 
површина на 
територији града 
Ниша 

Активност ће бити 
реализована у 
складу са 
Програмом 
чишћења и 
санирања јавних 
површина, што 
укључује уклањање 
дивљих депонија и 
санацију 
деградираних јавних 
површина, као и 
сакупљање и 
уклањање расутог 
отпада 

Заштита и 
унапређење 

животне средине 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

3.500.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета 

4.999.899,85 
динара 
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Контрола и заштита површинских и подземних вода 

5.  

Праћење 
еколошког и 
хемијског статуса 
површинских вода 
на територији 
града Ниша 

Праћење квалитета 
површинских вода  
ће бити реализовано 
у складу са 
Програмом праћења 
квалитета 
површинских вода 
на територији града 
Ниша за 2021/2022. 
годину 

Добијање 
резултата и 

информација 
потребних за 

планирање мера 
заштите од 

загађења вода, 
управљања 

ризиком путем 
превентивног 

деловања у циљу 
заштите животне 

средине и здравља 
људи 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

1.000.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета / 

Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине 

6. 

Очување и 
унапређење 
зеленила на 
јавним 
површинама на 
територији града 
Ниша 

Формирање нових 
зелених површина, 
одржавање и 
унапређење 
постојећих зелених 
инфраструктура у 
складу са 
Програмом очувања 
и унапређења 
зеленила у функцији 
заштите животне 
средине на јавним 
површинама на 
територији града 
Ниша  

Заштита и 
унапређење 

зеленила 

 
Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

10.000.000,00 
динара 

 
01 – приходи из 

буџета 

 
10.000.000,00 

динара 

7. 

 
Заштита и развој 
заштићеног 
природног добра 
Споменика 
природе 
„Лалиначка 
слатина“, за које 

Активност ће бити 
реализована на 
основу годишњег 
програма 
управљања. У 
оквиру 
расположивих 
средстава 

Заштита, уређење 
и унапређење 
заштићеног 

природног добра 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

1.000.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета / 
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је акт о заштити 
донела 
Скупштина Града 
Ниша 

финансираће се или 
суфинансирати 
конкретне 
активности које 
доприносе очувању 
и унапређењу 
заштићеног 
природног добра, 
као и активности 
које обезбеђују 
научну и стручну 
основу за 
предузимање мера 
заштите и 
унапређења 
природног добра 

8. 

 
Одржавање и  
унапређење 
зеленила у оквиру 
Спомен парка 
Бубањ и 
одржавање 
заштићених 
стабала 

Активности 
обухватају 
ревитализацију и 
унапређење 
зеленила  Спомен 
парка Бубањ и 
одржавање 
заштићених стабала 
на територији града 
Ниша, а биће 
реализоване у 
складу са 
Програмом 
одржавања и 
унапређења 
зеленила у оквиру 
Спомен парка 
Бубањ и одржавања 
заштићених стабала 

Заштита и 
унапређење 

зеленила 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

2.000.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета / 

9. 

 
 
Поступак 
проглашења 

Суфинансирање 
активности након 
проглашења 
Споменика природе 

Заштита, уређење 
и унапређење 
заштићеног 

природног добра 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

50.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета / 
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заштите 
Споменика 
природе 
“Каменички вис“ 

„Каменички вис“ 
које доприносе 
очувању и 
унапређењу 
заштићеног 
природног добра, 
као и активности 
које обезбеђују 
научну и стручну 
основу за 
предузимање мера 
заштите и 
унапређења 
природног добра  

Мере адаптације на климатске промене 
        

Контрола и заштита земљишта 

10. 

 
 
Мониторинг 
земљишта на 
нивоу локалне 
мреже Града 
Ниша у 2021. 
години 

У оквиру својих 
надлежности 
утврђених законом, 
обезбедиће се 
систематско 
праћење стања и 
квалитета земљишта  
мониторинг 
земљишта и 
одржавање базе 
података о стању и 
квалитету 
земљишта, у складу 
са Програмом 
мониторинга 
земљишта на нивоу 
локалне мреже 
Града Ниша у 2021. 
години 

Праћење стања, 
извештавање, 
конципирање мера 
за унапређење 
квалитета 
земљишта и 
праћење ефеката 
предузетих мера 

 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

600.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета / 

Контрола и заштита од буке 
11. Праћење нивоа Праћење ће бити Праћење стања, Градска управа 500.000,00 01 – приходи из / 



Градска управа за имовину и одрживи развој 
 

    ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ                                              6 
 

комуналне буке у 
животној средини 
на територији 
Града Ниша 

реализовано у 
складу са 
Програмом праћења 
нивоа комуналне 
буке у животној 
средини на 
територији града 
Ниша за 2021/2022. 
годину 

конципирање мера 
заштите од буке у 
животној средини 
и праћење ефеката 
предузетих мера 

за имовину и 
одрживи развој 

динара буџета 

Контрола и заштита од нејонизујућег зрачења 
        

Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине 

12. 

Објављивање 
огласа у 
средствима јавног 
информисања 

Објављивање 
информативних и 
других огласа и 
тендера утврђених 
законом 

Обавештавање 
јавности, јавност 
рада и испуњење 

законских обавеза 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

100.000,00 
динара 

 
01 – приходи из 

буџета 
 

/ 

13. 

Финансирање и 
суфинансирање 
програма и 
пројеката од 
јавног интереса 
која реализују 
удружења у 
области заштите 
животне средине 
на територији 
града Ниша 

У складу са 
Правилником о 
ближим 
критеријумима, 
начину и поступку 
доделе средстава 
или недостајућег 
дела средстава из 
буџета Града Ниша 
за подстицање 
програма и 
пројеката од јавног 
интереса која 
реализују удружења 
биће спроведен 
Јавни конкурс за 
суфинансирање 
програма и 
пројеката из области 
заштите животне 
средине 

Популаризација, 
подстицање, 
усмеравање и 

јачање свести о 
значају заштите 
животне средине 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

4.000.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета / 
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Остало 

14. 

Елаборат о 
дезинсекцији и 
дератизацији 
територије града 
Ниша 

Израдом Елабората 
добиће се план и 
начин дезинсекције 
и дератизације 
територије града 
Ниша 

Основа за израду  
Програма 

спровођења 
дезинсекције на 
територији града 

Ниша 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

500.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета / 

15. 

Спровођење 
дезинсекције на 
територији града 
Ниша 

 
Дезинсекција ће 
бити реализована у 
складу са 
Програмом 
спровођења 
дезинсекције на 
територији града 
Ниша за 2021. 
годину 

Превентивно 
деловање ради 

сузбијања појаве 
заразних болести 

становништва 
смањењем 
популације 

инсеката као 
преносиоца 
узрочника 

заразних болести 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

5.000.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета 

3.975.000,00 
динара 

16. 

Третирање 
штетних инсеката 
на јавним 
површинама 
неприступачних 
са копна 

Ова активност ће се 
реализовати у 
складу са 
елаборатом о 
дезинсекцији и 
дератизацији на 
територији града 
Ниша 

Смањење 
популације 

комараца као 
преносиоца 

заразних болести 
на јавним 

површинама за 
које се утврди да 

се не могу 
третирати са копна 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

5.000.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета / 

17. 
Надзор над 
спровођењем 
дезинсекције 

Активности надзора 
над дезинсекцијом 
биће реализоване у 
складу са 
Програмом 
спровођења 
дезинсекције на 
територији града 
Ниша за 2021. 
годину 

Обезбеђивање 
надзора на терену 

ради контроле 
реализације свих 

активности 
дезинсекције 

Градкса управа 
за имовину и 

одрживи развој 

500.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета 

291.500,00 
динара 

18. Мерење по налогу Обезбеђивање Испуњење обавеза Градска управа 300.000,00 01 – приходи из / 
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инспекције и у 
случају хемијског 
удеса 

средстава за 
спровођење мерења 
по налогу 
инспекције и у 
случају хемијског 
удеса 

у складу са 
законом 

за имовину и 
одрживи развој 

динара буџетра 

19. 
Набавка машина и 
опреме за заштиту 
животне средине 

Обезбеђивање 
средстава за набавку 
добара – опреме за 
заштиту животне 
средине 

Набавка опреме за 
заштиту животне 
средине у циљу 

унапређења 
управљања 

заштитом животне 
средине на 

територији града 
Ниша 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

8.000.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета / 

20. 

Учешћa Града у 
суфинансирању 
програма и 
пројеката из 
области заштите и 
унапређења 
животне средине 
код надлежних 
министарстава 

Аплицирање за 
доделу средстава 
код надлежних 
министарстава за 
реализацију 
пројекта из области 
заштите и 
унапређења животне 
средине 

Заштита и 
унапређење 

животне средине 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

4.650.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета 

1.159.208,10 
динара 

21. 

Уклањање извора 
јонизујућих 
зрачења из 
радиоактивних 
громобрана на 
територији града 
Ниша 

Утврђивање 
имовинског стања 
објекта или 
катастарске парцеле 
на којој је лоциран 
радиоактивни 
громобран и 
предузимање 
неопходних мера за 
безбедно уклањање 
у складу са 
законском 
регулативом 

Заштита животне 
средине и здравља 

становништва 

Градска управа 
за имовину и 

одрживи развој 

500.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета / 

22. Одржавање 
опреме за заштиту 

Обезбеђивање 
средстава за 

Обезбеђивање 
благовремених и 

Градска управа 
за имовину и 

240.000,00 
динара 

01 – приходи из 
буџета / 
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животне средине одржавање опреме 
за заштиту животне 
средине 

тачних 
информација о 

квалитету ваздуха 

одрживи развој 

 
Овај програм објавити у Службеном листу Града Ниша. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
Број: 447-18/2021-03 

                                                                                                                  
У Нишу, 16.04.2021. године                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                          
 
 
 

                               Председница 
 
 

Драгана Сотировси 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Градска управа за имовину и одрживи развој 
 

    ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ                                              1 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину, израђен је 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), а намена средстава усклађена је са Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.114/20). 

Одлуком о  буџету Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.114/20), у Разделу 9 – Градска управа за имовину и 
одрживи развој, Глава 9.01, Програм 6 – Заштита животне средине, Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом 
месту, предвиђена су средства Фонда за заштиту животне средине, у укупном износу од 90.500.000,00 динара. 

Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине користе се у складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину. 

Планиране програмске активности заснивају се на обавезама и одговорностима Града Ниша, као јединице локалне самоуправе, које су 
утврђене законом и другим прописима и актима, а односе се на програме праћења квалитeта елемената животне средине и планове, 
програме и пројекте управљања заштитом животне средине. 

Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину у директној су зависности од наменских прихода 
остварених од накнаде за заштиту и унапређење животне средине, која се наплаћује по Уредби о критеријумима за одређивање активности 
које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима 
накнада („Службени гласник РС“, бр.86/19 и 89/19), накнаде за загађивање животне средине која се наплаћује по Закону о заштити 
животне средине и од прихода из буџета Града Ниша по Одлуци о буџету Града Ниша за 2021. годину.  

Градска управа за имовину и одрживи развој, на предлог Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине 
Града Ниша за 2021. годину, прибавила је сагласност Министарства заштите животне средине Републике Србије, бр.401-00-300/21-02, од 
08.03.2021. 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 Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину, дала 
је Градоначелница Града Ниша, Решењем бр.720/2021-01, од 18.03.2021. године, у складу са чланом 7. став 2. Одлуке о Буџетском фонду за 
заштиту животне средине Града Ниша. 

Градско веће Града Ниша доноси Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, на основу члана 7. став 
1. Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ниша. 

 
 

                           В.Д. НАЧЕЛНИЦE  
                  ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ И  

                                                           ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 
 

                Ружица Ђорђевић 
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