
 На основу члана 7 Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине 
града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', бр.53/09) и члана 39 Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.101/08, 4/09 и 58/09),  
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној, дана 15.06.2010. године, доноси 
 
 

ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА ПАРАМЕТАРА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ШКОЛАМА 
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2010. ГОД. 

 
 
 I ОСНОВЕ ПРОГРАМА 

 
Град Ниш као јединица локалне самоуправе је субјект система заштите животне 

средине и у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђује контролу и 
праћење параметара животне средине. 

Контрола параметара животне и радне средине у објекатима основних школа 
врши се у циљу утврђивања стања животне средине и  могући утицај на  ученике и 
запослене. 

Праћење стања параметара се врши систематским мерењем, испитивањем и 
оцењивањем одређених величина којима се описује бука, електромагнетно зрачење, 
емисија и имисија загађујућих материја. 

 
I. 1 Садржај праћења стања параметара животне средине 

 
Мерни локалитети 
 За потребе  Програма праћења параметара животне средине у школама основног 
образовања на територији града Ниша, потребно је приступити и извршити наведена 
континуирана мерења на унапред одређеним локалитетима основних школа и 
издвојених одељења на територији свих градских општина.  

 У оквиру мерних локалитета избор мерних тачака биће обављен у складу са 
следећим прописима: 

 
• Мерење нивоа буке:  СРПС У.Ј6.205 : 2007, СРПС ИСО 1996-1 : 2002, СРПС 

ИСО 1996-2 : 2002, СРПС ИСО 1996-3 : 2002, СРПС Н. А0. 801, СРПС Н. А0. 
803, СРПС Н. Р6. 028, СРПС З.П1.010, Правилник о дозвољеном нивоу буке у 
животној средини (“ Сл. гл. РС “ бр. 54 / 92 ). 

• Мерење емисије: Правилник о граничним вредностима емисије, начину и 
роковима мерења и евидентирања података ( “ Сл. гл. РС “ бр. 30 / 97 ). 

• Мерење имисије: Правилник о граничним вредностима, методама мерења 
имисије, критеријуми за успостављање мерних места и евиденцију података 
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/92, 30/99,19/2006) и Уредбе о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/2010). 

• Мерење електромагнетног зрачења: Правилник о изворима нејонизујућих 
зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог 
испитивања (“Сл. гл. РС“ бр. 104/09 ), Правилник о границама излагања 
нејонизујућим зрачењима (“ Сл. гл. РС “ бр. 104 / 09), СРПС Н. Н0.205/90, 
Директива Европског парламента и Савета 2004/40/ЕЗ. 

 

 



 

 Програм праћења параметара животне средине у школама основног образовања 
на територији града Ниша обухвата следеће школе са њиховим издвојеним одељењима: 

 
Ред. 
бр. 

НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО 

1. „Његош“ са одвојеним одељењем Ниш, Пантелејска бр.60 
2. „Вук Караџић“  Ниш, Београдска бр.2 
3. „Иво Андрић“ са одвојеним одељењима Ниш, Бранко Бјеговић бб 
4. „Радоје Домановић“ Ниш, М.Лешјанина 49-а 
5. „Коле Рашић“ Ниш, Васе Чарапића 8-а 
6. „Вожд Карађорђе“ Ниш, Вожда Карађорђа 29 
7. „Краљ Петар I“ са одвојеним одељењима Ниш, Војводе Путника 1 
8. „Учитељ Таса“ Ниш, Рајићева 24 
9. „Ратко Вукичевић“ Ниш, Р.Вукићевића 5 
10. „Доситеј Обрадовић“ Ниш, Краљевића Марка 13 
11. „Цар Константин“ Ниш, Великотрнавска бб 
12.  „Чегар“ са одвојеним одељенима Ниш, Школска бб 
13. „Бранко Миљковић“ са одвојеним одељењем Ниш, Љубомира Николића бб 
14. „Ћеле Кула“ Ниш, Радних бригада 28 
15. „Бубањски хероји“ са одвојеним одељењем Ниш, Бубањски хероји 1 
16. “Стефан Немања”  Ниш, Косовке девојке бб 
17.  „Свети Сава“ Ниш, Гарсија Лорке4 бб 
18. „Сретен Младеновић-Мика“ Ниш, Шабачка 20 
19. „Мирослав Антић“ са одвојеним одељењем Ниш, Књажевачка 158 
20. „Душан Радовић“  Ниш, Ђердапска 45 
21. „Иван Горан Ковачић“ са одвојеним 

одељењима 
Нишка Бања 

22. „Бранко Радичевић“ са одвојеним 
одељењима 

Габровац 

23. „Карађорђе“ са одвојеним одељењима Г. Матејевац 
24. „Д.Максимовић“ са одвојеним одељењима Чокот 
25. „Бранислав Нушић“ са одвојеним 

одељењима 
Доња Трнава 

26. „Ђура Јакшић“ са одвојеним одељењима Јелашница 
27. „Душан Тасковић-Срећко“ са одвојеним 

одељењима 
Сићево 

28. „Стеван Синђелић“ са одвојеним одељењима Каменица 
29. „Војислав Илић-Млађи“ са одвојеним 

одељењима 
Хум 

30.  „Први Мај“ са одвојеним одељењем Трупале 
31.  „Лела Поповић“ са одвојеним одељењима Миљковац 
32.  „Милан Ракић“ са одвојеним одељењем Медошевац, Д.Туцовића 50 
33. Школа за основно и средње образовање 

„14.октобар“ 
Ниш, Гоце Делчева 2 

34. Спец.школа са домом ученика „Бубањ“ Ниш, Бубањски хероји 
35.  „Јован Јовановић-Змај“ са одвојеним 

одељењима 
Малча 

 



 
 
Динамика мерења  
  

• Мерење нивоа буке: у току школске године, а најкасније до краја 2010 год. 
• Мерење емисије: у току грејне сезоне при раду котларница, а најкасније до 

краја 2010 год. 
• Мерење имисије: у току грејне сезоне при раду котларница, а најкасније до 

краја 2010 год. 
• Мерење електромагнетног зрачења: у току школске године, а најкасније до 

краја 2010 год. 
• Мерење хемијских штетности у кабинетима за хемију, осветљеност, 

параметри микроклиме, нејонизујуће електромагнетно зрачење и ниво буке и 
вибрација у просторијама у којима ученици и запослени бораве: у току 
школске године, а најкасније до краја 2010 год. 

 
 

Параметри Програма праћења животне средине у школама основног образовања: 

• На свим мерним местима праћење стања и нивоа буке има за циљ 
одређивање: 

1. опис карактеристика буке (садржај истакнутих тонова, импулса или других 
информација, појединачни врхови звука); 

2. еквивалентни ниво буке; 
3. корекције измереног нивоа (уколико постоје) – додатни ниво; 
4. меродавни ниво буке  као критеријум за оцењивање; 

 
• На свим мерним местима праћење стања и нивоа загађујућих материја у 

емисији и имисији има за циљ одређивање: 

1. гасовитих продуката сагоревања енергента у димном гасу; 
2. димно катранског броја димног гаса; 
3. укупних прашкастих материја у димном гасу; 
4. укупних таложних материја у ваздуху околине школских објеката; 
5. свих прописаних параметара из укупних таложних материја; 
6. сумпор диоксида и чађи у ваздуху околине школских објеката, при чему би се 

накнадно утврдио по један школски објекат на територији сваке градске 
општине који је најизложенији аерозагађењу које потиче од градског саобраћаја 
и индивидуалних ложишта. 

 
• У репрезентативно одабраним просторијама у којима ученици и запослени 

бораве у току дана циљ мерења је да се утврде да ли су задовољавајући 
услови који обухватају: 

1. концентрација хемијских штетности ( прашина, гасови, дим или паре ) ; 
2. еквивалентни ниво буке 
3. ниво механичких вибрација; 
4. јачина електричног и магнетног поља; 
5. интензитет осветљености; 
6. параметри микроклиме ( температура, релативна влажност и брзина струјања 

ваздуха ) 
 
 



 
 
 II  ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
 
 Реализација Програма праћења параметара животне средине у школама 
основног образовња за 2010. годину обухвата две фазе: 
 

I фаза – Доношење  Програма праћења параметара животне средине у школама 
основног образовања на територији Града Ниша за 2010. годину, од стране 
Градског већа Града Ниша; 
 
II фаза – Избор организације за реализацију Програма и потписивање уговора. 
 
 

 III ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 
 Програм праћења параметара животне средине у школама основног образовања 
на територији града Ниша  финансираће се из средстава (део), предвиђених Одлуком о 
буџету Града Ниша за 2010. годину  из средстава буџетског фонда за заштиту животне 
средине ("Службени лист Града Ниша", бр.90/09), раздео 3; глава 3.8.; функција 560;  
позиција 207, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу, 
2.800.000,00 од укупно намењене апроприације у износу од 46.000.000,00 динара. 
 
 Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
 
Број: 617-21/2010-03 
 
У Нишу, 15.06.2010. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  
 

У члану 7 Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине града 
Ниша (''Службени лист Града Ниша'', бр.53/09), дефинисано је да Градско веће Града 
Ниша, доноси Програме за сваку календарску годину, на предлог надлежне Управе за 
заштиту животне средине, који ће се финансирати из средстава буџетског фонда. 
 
 Град као јединица локалне самоуправе је један од субјеката система заштите 
животне средине са обавезом чувања и унапређења животне средине. 

Заштита животне средине уређује се Законом о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) и посебним Законима из области заштите 
животне средине. 

Имајући у виду да на територији града Ниша има 35 основних школа (градских и 
сеоских) са истуреним одељењима, постојећим мониторингом није могуће сагледати 
параметре загађења животне средине у и околини школских објеката. Многе од школа 
имају индивидуалне котларнице, па овим предлогом Програма би се мерили не само 
параметри имисије већ и параметри емисије у складу са Правилником о граничним 
вредностима емисије, начином и роковима мерења и евидентирања података („Сл. гл. 
РС“, бр.30/97). Такође овај Програм предвиђа мерење буке на локацијама школа, као и 
услове радне средине. Овај Програм је предложен ради добијања података о 
параметрима животне средине, а у циљу предузимања мера ради заштите здравља деце.         
На четвртој министарској конференцији о животној средини и здрављу из 2004. године 
„Будућност за нашу децу“ оцењено је да је потребно предузимати активности у циљу 
побољшања  услова животне средине и здравља деце. Еколошки ризици по децу 
углавном потичу из окружења у којима живе. Јуна 2005.године СЗО је лансирала мрежу 
за здравље деце и животну средину која треба да подигне свест о факторима ризика 
који утичу на децу. Имајући у виду да не постоје никакви подаци о квалитету животне 
средине на локацијама школа определили смо се да овај Програм уђе у предлог за 
финасирање.  

 Програм праћења параметара животне средине у школама основног 
образовања на територији града Ниша доноси Градско веће Града Ниша, а 
финансирање Програма одобрава Градоначелник Града Ниша. 
 
 
  
  
                   Н А Ч Е Л Н И К 
                                                                   УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 
                                                                       И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

               
          ___________________________ 

                                                                           Драган Карличић, дипл. правник 
 

 


