
 
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), члана 56 Статута Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 88/08) и сагласности Министарства енергетике, развоја и 
заштите животне средине Републике Србије Бр/Н: 401-00-00136/2013-01, од 05.03.2013. 
године, Градско веће на седници  одржаној дана 27.03.2013. године,   доноси   
 
 

ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
 ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

ГРАДА НИША ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

 
I Овим Програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда 

за заштиту животне средине, планираних у буџету Града Ниша за 2013. годину. 
            

II Средства Фонда из I сегмента oвог Програма у укупном износу од 136.045.000,00 
динара оствариће се од накнаде за заштиту и унапређење животне средине, која се наплаћује 
по Одлуци о накнади за заштиту и унапређење Града Ниша, дела средстава по основу 
накнаде за загађивање животне средине, која се наплаћују по члану 85 Закона о заштити 
животне средине као приход буџета Републике Србије и враћају се локалној самоуправи у 
висини од 40%, од нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и неутрошених 
средстава донације из предходних година и то: 
 
 1. Приходи из буџета.........................................................................................115.078.000 динара  
  - од накнаде за загађивање животне средине, 
  - од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине и 
  - од накнаде за емисије SO2, NO2.., 
 
 2. Неутрошена средстава донација из предходних година..............................21.767.000 динара 
                                                             Укупно         136.045.000 динара   

 
III Средства Фонда из II сегмента овог Програма користиће се наменски за 

финансирање обавеза локалне самоуправе утврђених законима из области заштите животне 
средине; подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката; програма и 
пројеката праћења стања животне средине (мониторинг); програма заштите и развоја 
заштићених природних добара; научноистраживачких програма и пројеката, инвестиционих; 
едукативних програма на јачању свести, информисање и објављивање података о стању 
животне средине, као и других активности од значаја за заштиту животне средине у граду.  

 
IV Неискоришћена средства у 2013. години са рачуна буџетског фонда на крају текуће 

године преносе се у наредну годину у складу са чланом 67. Закона о буџетском систему („Сл. 
гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), и чл. 10 Одлуке о буџетском фонду за 
заштиту животне средине Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 76/09). 

  
            

Средства буџетског фонда за  заштиту животне средине користиће се према Програму 
коришћења средстава и то за: 

1. Програме и Пројекте праћења стања животне средине (мониторинг), на    
територији града Ниша  - стални и развојни, у износу од 52.877.850,00 динара. 



 
За реализацију законом утврђених обавеза Града у 2013. години, у области 
мониторинга  и других програма и пројеката праћења стања животне средине у 
износу од 17.500.000,00 динара 

- праћење квалитета ваздуха;  
- праћење нивоа комуналне буке; 
- праћење квалитета површинских вода; 
- праћење и прогноза аерополена; 
- праћење квалитета земљишта; 
- праћење активности радионуклида у земљишту; 
- анализа конфликтне карте буке на делу подручја Градске општине Медијана, са 

идентификацијом критичних тачака и предлогом мера за смањење нивоа буке; 
- мерења посебне намене и у ванредним ситуацијама у случају хемијског удеса;  
- мерења у животној средини по указаној потреби и по захтеву инспекције; 
- израда катастра извора нејонизујућег зрачења и формирање мапа електромагнетно  

угрожених подручја; 
- праћење и израда регистра загађивача отпадних вода  на територији града Ниша и 
- програм спровођења 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. 

 
За реализацију преосталих уговорених обавеза из 2012. године у износу од 
35.377.850,00 динара. 
 
2. Подстицајне, превентивне и санационе Програме и Пројекте у износу од 
66.045.000,00 динара који се односе на:  

 Санацију и рекултивацију депоније „Бубањ“ као и унапређење система                   
управљања отпадом, рециклаже и збрињавања отпада.....22.000.000,00 
динара. 

 Реализацију пројекта „Рециклажно двориште: 
- Адаптација објекта ...................................... 29.078.000,00 динара, 
- Опремање „Рециклажног дворишта“ ........... 14.967.000,00 динара. 

. 
 

3. Остале програме и пројекте у износу од  17.122.150,00 динара и то: 
 
 Програми и пројекти заштите и развоја заштићених природних добара на 

територији Града Ниша..................................................1.000.000,00 динара. 
  

 У 2013. години разматраће се програми или пројекти заштите и развоја заштићених 
добара, вршити надзор над реализацијом активности из усвојених Програма или пројеката у 
складу са финансијским могућностима, а на основу конкретних пројеката понуђених од 
стране управљача заштићених добарa или организација за заштиту природе. 

- Промовисање заштићених природних добара 
- Одржавање споменика природе  
- Уређење спомен – парка „Бубањ“  
- Очување биодиверзитета  
- Други пројекти заштите природе 



 
 Програми и Пројекти за побољшање квалитета животне средине од 

интереса за град и реализују се на територији града Ниша 
..............10.000.000,00 динара. 
 

- уређење међублоковског зеленила; 
- израда пројеката звучне заштите (звучне баријере)  на одабраним локацијама; 
- унапређење комуналне хигијене на територији града Ниша и 
- други програми и пројекти. 

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

на основу јавног конкурса или посебног акта Градоначелника.  
 

 Програми и пројекти невладиног сектора из области заштите животне 
средине ...................................................................................1.000.000,00 динара. 

 
- Уређење дворишта школских и предшколских установа  
- Промоција управљања отпадом  
- Други пројекти невладиног сектора 

 
Ови програми и пројекти ће се реализовати на основу конкурса за невладине 

организације и достављених и прихваћених предлога. 
 

 Образовне активности, едукација, штампање 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. 

 
- едукација ученика основних школа путем предавања као и израде пропагандног 

материјала; 
- сајмови екологије; 
- обележавање светског дана животне средине и других значајних датума и догађаја; 
- трибине; 
- сајмови здраве хране; 
- ауторски хонорари или уговори о делу и 
- друге активности. 

 
Ове активности  ће се реализовати у сарањи са другим субјектима који имају стручни и 

кадровски капацитет да реализују и учествују активно  у реализацији одређене активности. 
 
 Пројекти који се односе на научно-истраживачки рад у области заштите 

животне средине................................................................3.500.000,00 динара 
 .000,00 динара. 

- Развој научног истраживања као и други пројекти од интереса за град и реализују се 
на територији Града Ниша. 



 
   Ови пројекти ће се реализовати на основу јавног конкурса уколико постоји 
потреба и интерес да се реализују на територији Града Ниша. 

  
 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. 

 
 

 Средства за учешће Града у суфинансирању међународних програма и 
пројеката ............................................................................... 622.150,00 динара 

 
  У циљу учествовања Града на конкурисању за пројекте и програме из заштите 

животне средине код међународних организација, потребно је определити ова средства која 
би се користила за суфинансирање међународних пројеката. 
 

V Финансирање, 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, а пре свега, обавезе утврђене законом и 
раније преузете уговорне обавезе. 
        
           VI Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине финансираће 
програме и пројекте на основу уговора или споразума о финасирању. Одобрење за 
финасирање сваког појединачног програма или пројекта одобрава Градоначелник на предлог  
Градског  већа.  
          
          VII Средства из сегмента II овог Програма могу да се увећају за износ донација и 
прихода из других извора, која ће се користити у складу са овим Програмом. 
         
         VIII Пријаве програма и пројеката за финансирање из тачке 3.  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 2013. годину. 

Комисија за избор програма и пројеката биће састављена од  пет чланова и то од: 
члана Градског већа задуженог за заштиту животне средине, помоћника начелника Управе за 
привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, запосленог радника у Одсеку за 
заштиту животне средине, запосленог радника у Управи за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке Града Ниша и запосленог радника у Управи за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша. 

  
IX Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине може 

бити наручилац израде програма или пројекта за финансирање по одобрењу Градоначелника, 
или по потреби расписивати јавни позив за финансирање и суфинансирање програма и 
пројеката који су од интереса за град. 



             
              X Стручно - консултативне 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. 
              
             XI Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Града Ниша“. 
 
 Број: 446-30/2013-03 
  

У Нишу, 27.03.2013. године 
 

                                              
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
                              

                   Председник 
 
                                Проф. др Зоран Перишић 
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