РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 2. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.36/09
и 88/10), члана 3. Закона о управљању отпадом („Службени Гласник РС“, бр.36/09, 88/10,
14/16 и 95/18 – др,закон), члана 47. Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени
лист Града Ниша“, бр.106/19), Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.7/20 и
47/20) и члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, бр.1/13, 95/16, 98/16, 124/16 и 144/16), Градско веће Града Ниша, на седници
одржаној дана 11.08.2020. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
I Град Ниш приступа изради Елабората о детаљној проспекцији и карактеризацији
вишегодишњег индустријског отпада, степену и распореду контаминираног земљишта на
локацији Електронске и Машинске индустрије Ниш ( у даљем тексту Елаборат).
II Циљ израде Елабората је квалитативна и квантитативна идентификација
вишедеценијског, индустријског, опасног отпада на локацијама Електронске и Машинске
индустрије Ниш, с циљем утврђивања инструмената одрживог и интегрисаног управљања
овим земљиштем у складу са Законом о заштити животне средине и Законом о управљању
отпадом.
III Носилац и имплементатор Елабората је Град Ниш, а за израду Елабората биће
ангажована референтна институција, која ће бити изабрана спровођењем поступка јавне
набавке.
IV Израда Елабората о детаљној проспекцији и карактеризацији вишегодишњег
индустријског отпада, степену и распореду контаминираног земљишта на локацији
Електронске и Машинске индустрије Ниш, финансираће се из средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине, у оквиру раздла 4 – Градска управа, глава 4.00 – Секретаријат за
заштиту животне средине (Градска управа), Програм 0401: Програм 6 – Заштита животне
средине, Програмска активност 0401 – 0001 – Управљање заштитом животне средине;
функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту; позиција 72;
економска класификација 4246 – Услуге очувања животне средине науке и геодетске услуге,
од укупно намењене апропријације од 68.600.000,00 динара.
V Обавеза Града Ниша је пружање подршке за израду Елабората. Време израде Елабората
је 150 (стопедесет) дана, од дана закључења уговора са изабраном референтном
институцијом.
VI Налаже се Градској управи града Ниша, Секретаријату за финансије и Секретаријату за
заштиту животне средине да реализују ово Решење.

Образложење
Законом 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) утврђена је обавеза јединице

локалне самоуправе, да на својој територији, остварује заштиту животне средине и одрживо
управљање природним вредностима, у складу са овим Законом и посебним законима.
Законoм о управљању отпадом, утврђена је обавеза јединице локалне самоуправе да
управљање отпадом врши на начин, којим се обезбеђује најмањи ризик, по угрожавање
живота и здравља људи и животне средине, контролом и мерама смањења ризика.
Локације Електронске и Машинске индустрије Ниш су две, од 32 локације на територији
РС, контаминиране вишедеценијским, опасним отпадом, што је утврђено Извештајем о
прелиминарним истраживањима на локацијама Електронске и Машинске индустрије Ниш.
Истраживање је спроведено у оквиру пројекта „Унапређење међусекторског управљања
земљиштем, кроз смањење притиска на земљиште и планирање коришћења земљишта“, кроз
реализацију Програма УН за животну средину, у сарадњи са Министарством заштите
животне средине и Агенцијом за заштиту жиботне средине Републике Србије
Имајући у виду, обавезе наше државе у процесу приступања ЕУ, заштиту здравља
становништва, побољшање квалитета живота и равномернији регионални развој, опредељена
су средства за израду Елабората, којим ће бити урађена квалитативна и квантитативна
идентификација вишедеценијског, индустријског опасног отпада на локацијама Електронске
и Машинске индустрије Ниш, у циљу утврђивања инструмената одрживог и интегрисаног
управљања овим земљиштем, у складу са Законом о заштити животне средине и Законом о
управљању отпадом.
Елаборат ће бити основа за реализацију санације и ремедијације, одрживог коришћења
земљишта, јачање централних и локалних капацитета за смањење загађења, притиска на
земљиште, и планирање његовог коришћења.
Градско веће Града Ниша на предлог директног корисника буџетских средстава одлучује о
прихватању учешћа Града у пројектима од интереса за Град у складу са чланом 47. Одлуке о
буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.106/19).
Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града
Ниша за 2020. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.7/20 и 47/20), планирана је израда
Елабората о детаљној проспекцији и карактеризацији вишегодишњег индустријског отпада,
степену и распореду контаминираног земљишта на локацији Електронске и Машинске
индустрије Ниш.
Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.106/19)
предвиђена су средства за израду Елабората, па је Градско веће Града Ниша одлучило као у
диспозитиву Решења.
Број: 589-2/2020-03
У Нишу, 11.08.2020. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

