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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, 95/18 – 
др. закон 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 и 144/16), Националног програма заштите животне средине („Службени 
гласник РС“, бр.12/10) и сагласности Министарства заштите животне средине Републике 
Србије бр.401-00-01425/2019-02, од 08.01.2020. године,  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 04.02.2020. године, доноси   
 
 

Програм коришћења средстава Буџетског фонда  
за заштиту животне средине  
Града Ниша за 2020. годину 

 
I.  

Овим Програмом утврђују се извори, расподела и начин коришћења средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. годину, намењених за реализацију 
програма, пројеката и других активности у области заштите и унапређења животне средине 
на територији града Ниша у 2020. години. 

II.  

Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. годину 
планирана су Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града Ниша“, 
бр.106/19), у износу од 107.000.000,00 динара, на позицији Заштита животне средине 
некласификована на другом месту – функција 560.  

III.  

Средства из тачке II. овог Програма користиће се у складу са ближом наменом утврђеном 
Финансијским планом прихода и расхода Градске управе Града Ниша – Секретаријата за 
заштиту животне средине, за 2020. годину, за финансирање активности чија је реализација 
планирана у 2020. години и то: 

 
Контрола квалитета чинилаца животне средине – мониторинг (14.700.000,00 
динара) 

 
Контрола квалитета чинилаца животне средине, као законска обавеза јединице локалне 

самоуправе, врши се систематским праћењем стања животне средине, односно вредности 
индикатора и негативних утицаја на животну средину, као и праћењем мера и активности 
које се предузимају у циљу смањења негативних утицаја на квалитет животне средине и 
здравља људи.  

1. Средства у укупном износу од 14.300.000,00 динара (средства за програме који се 
планирају у 2020. години у износу од 9.460.000,00 динара и пренете обавезе из 2019. 
године у износу од 4.840.000,00 динара), планирана на позицији 74, конто 424 – 
Специјализоване услуге, користиће се за финансирање годишњих програма 
мониторинга животне средине донетих у складу са Законом о заштити животне средине 
и посебним законима. Мониторинг обухвата: 
− Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2020/2021. годину; 
− Програм праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2020/2021. 

годину; 
− Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за 

2020/2021. годину; 
− Програм испитивања загађености земљишта на територији града Ниша за 2020/2021. 

годину; 
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− Програм контролног мониторинга нивоа нејонизјућих зрачења на територији града 
Ниша у 2020. години. 

За реализацију наведених програма мониторинга закључиће се уговори са овлашћеним 
стручним организацијама, у складу са законом. 

Резултати мониторинга биће доступни свим заинтересованим субјектима на интернет 
страници Градске управе Града Ниша и званичној Интернет страници Секретаријата за 
заштиту животне средине, а достављаће се Агенцији за заштиту животне средине у складу 
са чланом 73. Закона о заштити животне средине. 

2. Средства у износу од 400.000,00 динара, планирана на позицији 75, конто 425 – 
Текуће поправке и одржавање, користиће се за текуће поправке и одржавање мерних и 
контролних инструмената.  

 
Планови, програми и пројекти управљања заштитом животне средине 
(92.300.000,00 динара) 
 

У области заштите и унапређења животне средине, Град Ниш, у оквиру обавеза 
утврђених законима из области заштите животне саредине реализује: подстицајне, 
превентивне и санационе програме и пројекте, програме заштите и развоја заштићених 
природних добара, информисање и објављивање података о стању и квалитету животне 
средине, едукативне активности на јачању свести о потреби заштите животне средине, 
планове за превенцију ризика и опасности по животну средину кроз успостављање система 
који то обезбеђују, као и друге активности у области заштите и унапређења животне средине 
у Грaду Нишу. 

 
3. Средства у укупном износу од 68.600.000,00 динара (средства за програме који се 

планирају у 2020. години у износу од 46.600.000,00 динара и пренете обавезе из 2019. 
године у износу од 22.000.000,00 динара), планирана на позицији 72, конто 424 – 
Специјализоване услуге, користиће се за финансирање програма, пројеката и 
активности у области управљања заштитом животне средине:  
− Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2020. годину;  
− Програм очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на 

јавним површинама на територији града Ниша; 
− Програм одржавања и унапређења зеленила у оквиру Спомен парка Бубањ; 
− Програм одржавања заштићених стабала на територији града Ниша; 
− Програм уништавања киселог дрвета у оквиру Споменика културе Тврђава; 
− Програм чишћења и уређења дивљих депонија на територији града Ниша; 
− Програм заштите и развоја заштићеног природног добра Лалиначка слатина; 
− Мерење по налогу инспекције и у случају хемијског удеса; 
− Надзор над спровођењем дезинсекције; 
− Израда планске докумантације за програме у области заштите животне средине; 
− Учешће Града у суфинансирању програма и пројеката из области заштите и 

унапређења животне средине код надлежних министарстава; 
− Израда Плана квалитета ваздуха агломерације Ниш; 
− Израда Локалног плана управљања отпадом на територији града Ниша; 
− Уклањање радиоактивних громобрана на територији града Ниша; 
− Поступак проглашења заштите Споменика природе „Каменички вис“. 

4. Средства у укупном износу од 700.000,00 динара, планирана на позицији 71, у цињу 
редовног, благовременог, потпуног и објективног информисања и објављивања 
података о стању и квалитету животне средине, као и јавности рада Секретаријата, 
користиће се за: 
− наставак континуираног одржавања и иновирања Интернет презентације 

Секретаријата за заштиту животне средине, у износу од 400.000,00 динара, конто 
4232 – Компјутерске услуге; 

− израду едукативног материјала у циљу јачања свести о значају заштите животне 
средине, у износу од 300.000,00 динара, конто 4234 – Услуге информисања. 
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5. Средства у износу од 8.000.000,00 динара, планирана на позицији 81, конто 4819 – 
Дотације осталим непрофитним институцијама, користиће се за финансирање и 
суфинансирање пројеката Организацијама цивилног друштва у области заштите и 
унапређења животне средине, за које ће бити расписан и спроведен Јавни конкурс за 
доделу опредељених средстава. Из ових средстава финансираће се и организација 
манифестација и акција из области заштите и унапређења животне средине, као 
обележавање значајних датума и догађаја. 

6. Средства у износу од 5.000.000,00 динара, планирана на позицији 82, конто 4512 – 
Капиталне субвенције јавним нефинансијаским предузећима и организацијама, 
користиће се за унапређење пружања услуага у области заштите животне средине.  

7. Средства у износу од 10.000.000,00 динара, планирана на позицији 80, конто 5124 – 
Опрема за заштиту животне средине, користиће се за набавку опреме за заштиту 
животне средине. 

 
Опредељена средства на позицији заштите животне средине – функција 560, износе 

107.000.000,00 динара у 2020. години и користиће се у складу са Програмом коришћења 
средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. годину. 
 

IV.  
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у 

зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о буџетском фонду за 
заштиту животне средине Града Ниша. Уколико се приходи и примања Фонда у току 
буџетске године не остварују у планираном износу, расходи ће се извршавати по 
приоритетима које утврди Градоначелник Града Ниша а пре свега, обавезе утврђене 
законом и раније преузете уговорне обавезе. 

V.    
Средства из тачке II. овог Програма могу да се увећају за износ утврђен изменом буџета 

Града Ниша за текућу годину, као и за износ трансфера од других нивоа власти и донација, 
а могу се користити у складу са овим Програмом без претходне сагласности Министарства 
за заштиту животне средине Републике Србије на измене овог Програма. 

VI.  
 Извештај о коришћењу средстава Буџетског фонда, који се доставља Министарству 
заштите животне средине Републике Србије најкасније до 31. марта текуће године за 
претходну годину, садржаће образложења реализације планираних активности и свих 
њихових измена. 

VII.   
 Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе Града Ниша финансираће 
програме и пројекте на основу уговора или споразума о финасирању. Одобрење за 
финасирање сваког појединачног програма или пројекта одобрава Градоначелник Града 
Ниша.  

VIII.  

 Пријаве програма и пројеката за суфинансирање и финансирање на основу расписаног 
Јавног конкурса достављаће се Градскoj управи Града Ниша – Секретаријату за заштиту 
животне средине, а Комисија, коју формира Градоначелник Града Ниша, ће вршити избор 
програма и пројеката, ако су у сагласности са предложеним Програмом коришћења 
средстава за 2020. годину. 

IX.  
 Градска управа Града Ниша – Секретаријат за заштиту животне средине, може бити 
наручилац израде програма или пројекта за финансирање, по одобрењу Градоначелника 
Града Ниша, или по потреби расписати јавни позив за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката који су од интереса за Град. 
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X.  

 Реализацију овог Програма, као и надзор над извршавањем уговорених обавеза и 
реализацијом појединачних програма и пројеката, спроводи Секретаријат за заштиту 
животне средине Градске управе Града Ниша. 

          
Овај Програм објавити у Службеном листу Града Ниша. 
 
 
Број: 128-2/2020-03 
  
У Нишу, 04.02.2020. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

 

                    Председник 
   
                                         Дарко Булатовић 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града 
Ниша за 2020. 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 2020. годину („Службени лист Града Ниша“, 
бр.106/19). 

Одлуком о  буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.106/19), 
у Разделу 4 – Градска управа, Глава 4.00 – Градска управа, 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 
107.000.000,00 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 2020. 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 контроле квалитeта чинилаца животне средине и планове, 
програме и пројекте управљања заштитом животне средине. 

Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. 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 2020. годину.  

Градска управа града Ниша, Секретаријат за заштиту животне средине, на предлог 
Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша 
за 2020. годину, прибавила је сагласност Министарства заштите животне средине Републике 
Србије, бр.401-00-01425/2019-02, од 08.01.2020. 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 2020. годину, дао је Градоначелник Града Ниша, Решењем 
бр.97/2020-01, од 20.01.2020. 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. 

 
Обрадио: Драгана Џомбић 
Контролисао: Александра Брзаковић 
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