
 
 На основу члана 100 став 4 Закона о заштити животне средине („Службени 
гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), члана 7 Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне 
средине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.76/09)   и члана 56 Статута 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.88/08), Градско Веће на седници  
одржаној дана 19.03.2010. године  доноси   
 
 

ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

 ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
ГРАДА НИША ЗА 2010 ГОДИНУ 

 
 

1.Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења 
средстава из буџетског фонда за активности које се током 2010 године, планирају у 
области заштите и унапређења животне средине. 

 
2.За реализацију Програма планирају се средства у буџетском Фонду за заштиту 

животне средине Града Ниша, у укупном износу од 46.000.000,00 динара и то приходи 
од: 

- посебне накнаде за заштиту животне средине Града Ниша у износу 
од........................30.000.000,00 динара; 

- накнаде за загађивање животне средине по основу члана 85 Закона о 
заштити животне средине у износу од ...........15.972.000,00 динара; 

-  накнаде за емисију So2, NO2, прашкастих материја и отпад у износу од  
..............27.877,13 динара. 

        
 
Средства из тачке 2 овог Програма користиће се за: 

I Програме и Пројекте праћења стања животне средине (мониторинг), на 
територији града Ниша у складу са чланом 69 Закона о заштити животне средине - 
стални и развојни, у износу од ..................................... 25.500.000,00 динара. 

 
У 2010 години планира се мониторинг : 

-  квалитета ваздуха;  
-  нивоа комуналне буке; 
-  квалитета површинских вода;  
- праћење и прогноза аерополена; 
- квалитета земљишта; 
- праћења активности радионуклида у земљишту 
- мерења посебне намене и  у ванредним ситуацијама; 
- циљна мерења нејонизујућег зрачења; 
- израда стратешких карата буке (мапирање); 
- програм праћења параметара животне средине у школама основног 

образовања на територији града Ниша;  
- пројекат „Еколошка валоризације (вредновања) подручја града Ниша“ 

(еколошка карта града Ниша – прва фаза); 



- пројекат „Карта ризика од удеса опасних материја на територији града 
Ниша“; ( прва фаза - израда локалног регистра извора загађивања 
животне средине).  

       -  програм систематске дератизације и дезинсекције на територији града 
Ниша. 

 
 За реализацију ових програма потписаће се уговори са овлашћеним стручним и 
научним организацијама и установама у складу са позитивним прописима. 
 
 У износ предложених средстава су и преостале обавезе за програме  из 2009. 
године. 
 II Подстицајни, превентивни и санациони Програми и Пројекти, као и 
суфинасирање истих  .........17.000.000,00 динара 
 Пројекти и Програми који се односе на: 

-  пројекте  рекултивације, уређења јавних површина и санације, 
управљање отпадом, управљање енергијом, развој научног истраживања  
као и друге пројекте од интереса за град и реализују се на територији 
града, а предлажу их градске општине, јавна предузећа, факултети, 
стручне организације и установе; 

- остале превентивне и подстицајне програме и пројекте, за чијом се 
реализацијом укаже потреба; 

- пројекте израде катастра и унапређења зеленила на територији града 
Ниша; 

Ови програми и пројекти биће реализовани у сарадњи са другим субјектима 
система заштите животне средине. 
 

III Програми или пројекти заштите и развоја заштићених природних 
добара на територији Града Ниша...............................500.000,00 динара.   
 
 У 2010. години реализоваће се програми или пројекти заштите и развоја 
заштићених добара, вршити надзор над реализацијом активности из усвојених 
Програма или пројеката у складу са финансијским могућностима. Разматраће се и нови 
предлози, за заштиту природних добара и у складу са интересом Града водити поступак 
за њихово стављање под заштиту. 

IV Инвестициони Програми и Пројекти од значаја за побољшање 
квалитета животне средине  на територији града Ниша (суфинасирање у 
куповини опреме за заштиту животне средине, учествовaње у суфинансирању 
сеоске водоводне и канализацоне мреже, опремање локација за сеоске мини 
депоније и др.)...............................1.000.000,00 динара. 

 
Ови програми и пројекти ће се реализовати на основу исказане потребе субјеката 

или на основу јавног конкурса или посебног акта Градоначелника.  
 
V Програми и пројекти невладиног сектора из области заштите животне 

средине ............................................................500.000,00 динара. 
Ови програми ће се реализовати на основу конкурса. 
 
VI Образовне активности, едукација, штамање пропагандног материјала, 

промоција и јачање свести о потреби заштите животне 
средине.......................................500.000,00 динара. 



У циљу подизања нивоа образовања, јачање свести и популаризације заштите 
животне средине-Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине-
Одсек за заштиту животне средине, ће опредељеним средствима самостално или у 
сарадњи са другим субјектима организовати или учествовати у предавањима, 
семинарима, трибинама, скуповима, манифестацијама из области заштите и 
унапређења животне средине и обележавању значајних датума и догађаја. 
 

- сајмови екологије; 
- обележавање светског дана животне средине; 
- сајмови здраве хране 
- друге активности и  
- ауторски хонорари или уговори о делу 

 
 

VII Пројекти који се однсосе на научно – истраживачки рад у области заштите 
животне средине.........................................500.000,00 динара. 
Ови програми ће се реализовати на основу јавног конкурса за које постоји 
потреба и интерес да се реализују на територији Града Ниша.   
 
 VIII Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне 
средине...........................................500.000,00 динара 
 

У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања 
јавности о стању животне средине, јавности рада Управе и јачању свести о значају 
заштите животне средине, наставиће се са припремом и штампом екобилтена и 
континуираним иновирањем интернет странице Управе. Истовремено ће се радити на 
обавештавању јавности о стању животне средине путем средстава јавног информисања. 
 

3. Финасирање, 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 не остварују у планираном износу Градоначелник одређује 
приоритетне активности на предлог Градског Већа. 

4. Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине ће 
финансирати пројекте на основу уговора или споразума о финасирању. Одобрење за 
финасирање сваког појединачног програма или пројекта одобрава Градоначелник на 
предлог  Градског  Већа.  

5. Пријаве пројеката за финансирање достављаће се Управи за привреду, 
одрживи развој и 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 2010. годину. 

 
Комисија за избор програма биће састављена од  пет чланова и то од: једног 

члана Градског већа, помоћника начелника Управе за привреду, одрживи развој и 
заштиту животне средине, шефа Одсека за заштиту животне средине, једног члана из 
редовова запослених радника у Управи за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке града Ниша и једног члана из Савета за заштиту животне 
средине. 



6. Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине може бити 
наручилац израде програма или пројекта за финансирање или по потреби расписивати и 
јавни позив за финансирање и суфинансирање Програма и Пројеката. 
 7. Стручне и административно техничке послове за реализацију програма и 
пројеката, као и надзор над извршавањем уговорених обавеза  спроводи  Управа за 
привреду, одрживи развој и заштиту животне средине. 

8. Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном 
листу града Ниша″. 

 
 Број: 283-7/2010-03 
  

У Нишу, 19.03.2010. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
                             Председник 
 
                    мр Милош Симоновић 
 
 


