
 ПРЕДЛОГ 
 
 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 22.10.2010. године, доноси 
 
 

ПРОЈЕКАТ  
„ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР - КАТАСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА  

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НИША“ 
 
 
 
I. ОСНОВЕ ПРОГРАМА 

Град Ниш као јединица локалне самоуправе је субјект система заштите животне 
средине и у оквиру своје надлежности утврђене законом у обавези је да води локални 
регистар извора загађивања животне средине. 

Израда и формирање базе података о загађивачима са подацима о њиховој 
локацији, производним процесима, карактеристикама, матријалним билансима на 
улазима и излазима сировина производа и полупроизвода тј. о сталним емисијама 
отпадних гасова, испустима отпадних вода и одлагалиштима отпада, као и 
потенцијалним испуштањима која могу настати при удесу ризичних постројења. 

На подручју Ниша лоциран је велики број постројења и објеката који стално или 
повремено производе, складиште или транспортују опасне материје кроз урбано 
подручје, а које у случају удеса представљају велики ризик по здравље људи и животну 
средину.  

  
 
II - ЦИЉ ПРОГРАМА 
 

• Успостављање базе података о загађивачима ваздуха, воде и тла на подручју 
Ниша; 

• Успостављање базе података о загађујућим материјама које се емитују и/или 
испуштају у животну средину на подручју Ниша; 

• Идентификација географских подручја од интереса: загађивача, подручја 
загађивања, као  и произвођача, складишта и транспортних путева опасних 
материја; 

• Утврђивање количина и трендова емисија загађујућих материја на подручју  
Града Ниша; 

• Унапређење доступности информација јавности, као и њено укључивање у 
процес одлучивања о питањима животне средине; 

• Успостављање савременог система за препознавање опасности од ризичних 
постројења и дефинисање повредивости територије у случају удеса постројења 
са опасним материјама на подручју  Града Ниша. 

• Успостављање базе података о ризичним и потенцијално ризичним 
постројењима и објектима на подручју Ниша; 

• Успостављање базе података о опасним материјама које се производе, 
складиште, транспортују или одлажу на подручју Ниша; 

• Утврђивање врсте, количина и трендова опасних материја на подручју  града 
Ниша. 
 



III Опис главних активности на пројекту: 
 Пројекат ће се реализовати у три године кроз три фазе. Почетак пројектних 

активности 2010. година.  
. 

Прва фаза:  
 Формирање базе о загађивачима и ризичним постројењима на терторији 
Града Ниша 

1. Израда докуменатације (елабората) за формирање (креирање) базе о сталним 
загађивачима животне средине и ризичним постројењима и опасним материјама 
на територији Града Ниша. 

2. Израда Плана и формирање Упитника за прикупљање података о сталним 
загађивачима животне средине и ризичним постројењима – потенцијалним 
загађивачима на територији Града Ниша. 

3. Дистрибуирање Упитника привредним субјектима на територији Града Ниша. 
4. Прикупљање података (упитника). 
5. Креирање базе података о сталним загађивачима животне средине и ризичним 

постројењима – потенцијаним загађивачима на територији града Ниша. 
6. Успостављање базе података о сталним загађивачима животне средине и 

ризичним постројењима – потенцијаним загађивачима на територији Града 
Ниша. 

7. Тестирање апликације „базе података“. 
 
 

Друга фаза: Израда карти сталних загађивача за терторију Града Ниша 
1. Дефинисање одговарајуће ГИС апликације, за креирање карти о континуираним 

загађивачима животне средине и ризичним постројењима-потенцијалним 
загађивачима,  на територији Града Ниша. 

2. Дефинисање одговарајуће софтверске апликације за подршку процени утицаја 
континуираних испуштања. 

3. Креирање карте о загађивачима на територији Града Ниша. 
Тестирање апликације „карте загађивача“ 
 

Трећа фаза: Израда карти ризичних постројења на терторији Града Ниша 
1. Дефинисање одговарајуће софтверске апликације за подршку процне утицаја 

испуштања опасних материја при удесу ризичних постројења, на територији 
Града Ниша. 

2. Креирање карте о ризичним постројењима на територији Града Ниша. 
3. Тестирање апликације „карте ризичних постројења “. 

 
IV Очекивани резултати пројекта 
• Софтверска апликација „Катастар загађивача Града Ниша“ 
• Успостављена база података о сталним загађивачима на територији Града Ниша, 
• Успостављена база података о ризичним објектима – потенцијалним 

загађивачима на територији Града Ниша, 
• Упутство о коришћењу софтверске апликације „Катастар загађивача Града 

Ниша“ 
• Омогућавање надлежним органима да утврде емисије, прате напредак у 

превенцији загађења и на основу тога, креирају политику, идентификују 
приоритете и спроводе потребне активности у циљу интегралне заштите 
животне средине. 

• Боље информисање јавности о загађености животне средине. 
  



Након реализације прве фазе и анализе добијених резултата урадиће се предлог 
Програма за  реализацију друге и треће фазе пројекта. 
  

III. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 

Израда пројеката „Локални регистар - катастар извора загађивања животне 
средине Града Ниша“ (I фаза) 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, 1.400.000,00 од укупно намењене апроприације у износу од 46.000.000,00 
динара. 
 
 Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
 
Број: 1064-31/2010-03 
  
У Нишу, 22.10.2010. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
        

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 

 
 
 
 


