
На основу тачке 5 Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и 
унапређење животне средине града Ниша за 2011. годину („Службени лист Града 
Ниша“, број 8/2011), Решења Градоначелника Града Ниша о образовању Комисије за 
избор Програма и Пројеката невладиних организација из области животне средине, 
бр.1454/2011-01 од 17.05.2011. године и члана 39 Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 101/08, 4/09, 58/09, 25/11и 27/11), 
Градско веће Града Ниша, на седници, одржаној 15.08.2011. године доноси  

 
  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри (су)финансирање 
Пројеката невладиног сектора из области животне средине у складу са тачком V 
Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне 
средине Града Ниша за 2011. годину. 

 
II Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, на основу 

предлога Одлуке Комисије  за избор Програма и Пројеката невладиних организација из 
области животне средине бр. 05-272/2011. од 13.07.2011. године, предлаже 
(су)финансирање следећих Пројеката: 

• Пројекат „Промоција права на здраву животну средину кроз едукацију о значају 
воде и уштеди енергије“, Удружења грађана „Плант“ Ниш, Душанов базар, 
Пирамида I спрат, локал 117, у износу од 100.000,00 динара; 

• Пројекта „Подизање свести о екологији и заштити животне средине у ромским 
насељима (Сточни трг и Црвена звезда)“,  Центара за активну комуникацију, 
ул.Мокрањчева бр.50/4 Ниш, у износу од 300.000,00 динара; 

• Пројекат Еко вртић-уређење дворишта вртића „Колибри“,  „Еколенд“, ул. 
Париске Комуне бр.3/43 Ниш, у износу од 200.000,00 динара; 

• Пројекат „Хоћу и ја паркић“, Удружења „Хуманис“ Ниш, ул. Станка 
Власотинчанина бр.28 Ниш, у износу од 100.000,00 динара; 

• Пројекат  „Дечије еко игралиште“, Балканског развојног тима, ул. Обреновићева 
бб Ниш ТПЦ Калча, у износу од 100.000,00 динара; 

• Пројекат „Планински врт“,  Градског омладинског форума, ул. Обреновићева 
бр.59/38 Ниш, у износу од 100.000,00 динара  и 

• Пројекат „Отпад као ресурс“, „Протекта“ ТПЦ Калча ламела Б, први спрат 
лок.43, у износу од 100.000,00 динара. 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 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). 

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење 
животне средине града Ниша за 2011. годину, бр.210-59/2011-03, од 02.03.2011. године 
донело је Градско веће, уз претходно прибављену сагласност Министарства животне 
средине и просторног планирања Бр/Н: 401-00-215/2010-01од 18.02.2011.године. 



Тачка V Програмa коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и 
унапређење животне средине Града Ниша за 2011. годину, дефинише коришћење 
средстава за програме  и пројекте невладиног сектора из области животне средине, у 
износу од 1.000.000,00 динара. 

Решењем Градоначелника Града Ниша образована је Комисија за избор 
Програма и Пројеката невладинх организација из области животне средине, број 
1454/2011-01 од 17.05.2011. године. 

На основу решења Градоначелника Града Ниша, бр.1362/2011-01, од 12.05.2011. 
године, дата је сагласност Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне 
средине, на предлог услова и критеријума за учешће у јавном конкурсу. 

Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, расписала је 
конкурс, а формирана комисија изабрала је седам Пројеката за (су)финансирање у 
складу са тачком V Програма коришћења средстава буџетског фонда за  заштиту и 
унапређење животне средине  Града Ниша за 2011 годину, („Сл. лист Града Ниша“, 
бр.8/2011). 
 Укупна вредност Пројеката је 1.000.000,00 динара, предвиђених Одлуком о 
буџету града Ниша за 2011. годину, из средстава фонда за заштиту животне средине 
Града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 92/10), раздео 3., глава 3.8., функција 
560, позиција 216, економска класификација 424-специјализоване услуге, од укупно 
намењене апропријације у износу од 52.922.000,00 динара.  

Предлаже се Градоначелнику да одобри средства за (су)финансирање наведених  
Пројеката. 
 
     Број: 712-18/2011-03 
     У Нишу, 15.08.2011.  године     
 
                             
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
  
                                                                                                         мр Милош Симоновић 
 


