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),
Националног програма заштите животне средине („Службени гласник РС“,
бр.12/10) и сагласности Министарства енергетике, развоја и заштите животне
средине Републике Србије бр.401-00-00094/2014, од 27.01.2014. године, Градско
веће Града Ниша на седници одржаној дана 10.03.2014. године доноси

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НИША ЗА 2014. ГОДИНУ

1. Овим Програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине, планираних у буџету Града
Ниша за 2014. годину, у складу са Одлуком о буџету града Ниша за 2014.
годину („Службени лист Града Ниша“, бр. 95/13).
2. Планирани приходи у буџету Града Ниша за 2014. годину - Средства
Фонда из тачке 1. oвог Програма опредељена су у укупном износу од
153.909.000,00 динара и финансирају се из следећих извора:
I. средства од накнада:
- од накнаде за заштиту и унапређење животне средине, која се
наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне
средине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 53/09) и
- од накнаде за загађивање животне средине, која се наплаћују по
члану 85. Закона о заштити животне средине.
Приходи
из
буџета
Града
Ниша
УКУПНО ............................................................56.000.000,00 динара

-

II. пренета средства Буџетског фонда за заштиту животне средине из 2013.
године (специјализоване услуге), а то су:
- обавезе по склопљеним уговорима за реализацију програма и
пројеката – које су доспеле у 2013 години, а нису исплаћене
пружаоцима услуга и
- обавезе за које је спроведен поступак јавних набавки или се
спроводи поступак јавних набавки, а склапање уговора и
реализација се очекује у 2014. години, програми и пројекти који су
планирани Програмом коришћења средстава за 2013. годину, а
реализоваће се у 2014. години.
Приходи
из
буџета
Града
Ниша
УКУПНО ............................................................38.509.000,00 динара

-

III. средства у 2014. години, за продужетак реализације следећих
подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката:
- Пројекат Санације, затварања и рекултивације депоније “Бубањ“ и
- Пројекат „Рециклажно двориште“.
Приходи
из
буџета
Града
Ниша ..............................................................................40.055.000,00 динара
Неутрошена
средства
донација
из
ранијих
година...............................................19.345.000,00 динара
УКУПНО.....................................................................................................................
59.400.000,00 динара
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Приходи
из
буџета
Града
Ниша
III).........................................................134.564.000,00 динара
Неутрошена
средства
донација
из
година-III......................................19.345.000,00 динара

(I+II+
ранијих

УКУПНО...................................................................................................................
153.909.000,00динара

3. Средства у износу од 56.000.000,00 динара, из тачке 2. подтачка I. овог
програма користиће се наменски за финансирање обавеза локалне самоуправе
утврђених законима из области заштите животне средине, којим су обухваћени:
А. Програми праћења стања животне средине (мониторинг) на
територији Града Ниша;
Б. Додатна мерења и активности у животној средини у случају хемијског
удеса, по указаној потреби и по налогу инспекције;
В. Програми и пројекти за побољшање квалитета животне средине од
интереса за Град Ниш;
Г. Истраживачко-развојни програми и пројекти који се односе на
унапређење и заштиту животне средине и
Д. Образовне активности, едукација, штампање пропагандног материјала,
промоција, јачање свести о потреби заштите животне средине и остали
програми и пројекти у складу са Законом о заштити животне средине.

А - ПРОГРАМИ

ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(МОНИТОРИНГ) НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

Ред
ни
број

НАЗИВ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

1.

ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НИША ЗА 2014/2015. ГОДИНУ
Праћење квалитета ваздуха у оквиру Локалне мреже мерних станица и
мерних места на територији Града Ниша, обухвата континуирану контролу
и управљање квалитетом ваздуха кроз систем мониторинга и одржавања
базе података о квалитету ваздуха. Овим се обезбеђује испитивање и
контрола нивоа загађености ваздуха током целе године, затим детекција
повећаних концентрација загађујућих материја, утврђивање тренда и
транспорта загађујућих материја, анализа утицаја извора загађивања
ваздуха на квалитет ваздуха, анализа просторне и временске расподеле
загађености ваздуха, процена оптерећености подручја загађујућим
материјама, утврђивање ефеката предузетих мера на квалитет ваздуха и
истраживање утицаја загађености ваздуха на здравље људи и животну
средину. Мерне станице и мерна места из Локалне мреже заједно са
мерним станицама и мерним местима из Државне мреже чине систем
мониторинга квалитета ваздуха у Нишу.

2.

ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА, ПРАЋЕЊА СТАЊА И ПРОГНОЗА
АЕРОПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2014/2015. ГОДИНУ
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Мониторинг
аерополена
омогућава
проучавање,
превенцију,
дијагностиковање, па и лечење поленских алергија. Аерополен је битан
узрочник алергијских реакција током последњих 50 година, а начин да се
помогне особама алергичним на полен, који је препоручен од стране
(WHO),
је
организовање
и
спровођење
континуираног
мерења
концентарције полена у ваздуху као и информисање корисника оболелих
и стручне јавности путем медија. Мерење аероалергеног полена врши се
свакодневно током сезоне цветања биљака. У оквиру годишњег интервала
(од фебруара до новембра месеца) дефинисане су три сезоне: сезона
цветања дрвећа, сезона цветања трава и сезона цветања корова.
Концентрација полена се изражава као број поленових зрна у кубном
метру ваздуха (ПЗ/м3). Анализом података уз коришћење метеоролошких
података и прогностичких система, јавности се даје извештај о стању
концентрације аерополена и прогноза полена за наредни период.

3.

ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2014/2015. ГОДИНУ

НА

Овим Програмом дефинишу се места и параметри контроле површинских
вода река на територији града Ниша и то: Нишаве, Јужне Мораве,
Кутинске реке и Топоничке реке. Mониторинг је основа за добијање
информација о квалитету воде водотокова. Посебна улога мониторинга је
заштита воде као природног ресурса и њеног коришћења за
водоснабдевање, спорт, рекреацију и др.
Испитивање квалитета воде обухвата органолептичка својства воде,
физичко-хемијске и микробиолошке параметре.
4.

ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА СТАЊА НИВОА КОМУНАЛНЕ БУКЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2014/2015. ГОДИНУ
Град Ниш као јединица локалне самоуправе је субјект система заштите
животне средине и у оквиру своје надлежности утврђене законом
обезбеђује континуалну контролу и мониторинг стања буке у животној
средини.
Мониторинг буке се врши систематским мерењем, испитивањем и
оцењивањем индикатора буке, физичких величина којима се описује бука
у животној средини и које су везане за штетни ефекат буке. Реализацијом
Програма мониторинга стања нивоа буке на територији града Ниша за
2014/2015. годину, а у циљу зонирања територије града Ниша, планирања
звучне заштите, и оцене од штетног дејства буке у насељеним местима,
вршиће се мерење нивоа звучног притиска и дефинисање његове
временске зависности на 11 мерних локалитета који покривају све
градске општине.

5.

ПРОГРАМ ИСПИТИВАЊА ЗАГАЂЕНОСТИ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НИША ЗА 2014/2015. ГОДИНУ
Програм испитивања загађености земљишта на територији града
Ниша обухвата лабораторијске анализе узорака земљишта са 140
локалитета, у циљу процене стања загађености земљишта у зони заштите
изворишта. Локације са којих се узимају и испитују узорци налазе се у
зонама изворишта водоснабдевања, зонама саобраћајница, зонама поред
топлана, безнизинских станица и у близини индустријских објеката.
Лабораторијско испитивање земљишта врши се на присуство
тешких метала, органских полутаната (полихлорованих бифенила,
полихлорованих дибензодиоксина и полихлорованих дибензофурана),
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укупног азота, сумпора и фосфора.
Лабораторијско испитивање и тумачење резултата врши се у складу
са одредбама Уредбе о програму систематског праћења квалитета
земљишта, индукаторима за оцену ризика од деградације земљишта и
методологији за израду ремедијационих програма („Службени гласник
РС“, број 88/10), а у складу са препорукама Светске здравствене
организације (WHO) и Агенције за заштиту животне средине (EPA-USA).
На основу испитивања узорака земљишта узетих са локалитета
предвиђених
Програмом и добијеним резултатима
направиће се
закључци у погледу загађењa земљишта.
6.

7.

ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДА У ЗЕМЉИШТУ И
У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2014/2015.
ГОДИНУ
Испитивање садржаја радионуклида у животној средин (у даљем тексту:
мониторинг радиоактивности) врши се ради утврђивања присуства
радионуклида у животној средини. Програм праћења и испитивања
радиоактивности у животној средини града Ниша обухвата:
1. Праћење радиоактивности земљишта на подручју града Ниша узорковање
и
гама-спектрометријско
испитивање
садржаја
радионуклида у земљишту паркова, дворишта предшколских и
школских установа, у земљишту узетог из околине дивљих депонија и
поред великих саобраћајница.
2. Гама-спектрометријско
одређивање
садржаја
радионуклида
у
грађевинском земљишту у индустријским зонама на територији града
Ниша.
ПРОЈЕКАТ ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА И ФОРМИРАЊА МОБИЛНЕ
СТАНИЦЕ ЗА КОНТРОЛНИ МОНИТОРИНГ НИВОА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ
ЗРАЧЕЊА, ОДРЕЂИВАЊЕ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНО УГРОЖЕНИХ
ПОДРУЧЈА И ФОРМИРАЊЕ МАПЕ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИХ ЗРАЧЕЊА ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА НИША У 2014/2015. ГОДИНИ, СА ПРЕДЛОГОМ
МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ НИВОА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА
Контрола и праћење нивоа нејонизујућих зрачења
врши се за
нискофреквентна подручја, која потичу од извора нејонизујућих зрачења –
трансформаторских станица и далековода и високофреквентна подручја,
која потичу од извора нејонизујућих зрачења – радио базних станица
мобилне телефоније у зонама повећане осетљивости.
Циљеви Пројекта су:
• Формирање мапе емитера нејонизујућих зрачења у фреквенцијском
опсегу од 50Hz дo 7GHz (радио – фреквентна зрачења);
• Утврђивање локација на којима резултантно електромагнетно поље
представља ризик за становништво и прецизни подаци о локацијама на
којима се могу инсталирати нове базне станице и
• Предлог мера за смањење нивоа електромагнетних зрачења у
ризичним подручјима.
Пројекат се састоји из више фаза од добијања комплетне слике о нивоима
електромагнетног зрачења које може бити штетно за људско здравље, до
предлога мера за смањење нивоа зрачења и то:
• Израде карте електромагнетне загађености са локацијама емитера;
• Процена ризика становништва која би се засновала на прелиминарним
мерењима и прорачуну изложености на основу података добијених из
карте електромагнетних емитера и
• Израда мобилне станице од одговарајућих компонента и континуирани
мониторинг електромагнетних зрачења, постављањем исте на свим
локацијама које су неопходне да би се покрила целокупна територија
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Града и континуирано вршило мерење.
Резултати континуираног праћења нивоа нејонизујућих зрачења планира
се да буду приказани преко web орјентисане апликације на сајту Управе
за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине – чиме би били
доступни и становништву.
Очекивани резултати Пројекта су:
• Стручна процена ризика од утицаја зрачења извора нејонизујућих
зрачења у урбаним срединама – у зонама повећане осетљивости.
• Израда Програмског пакета за процену изводљивости постављања
нових
извора
нејонизујућих
зрачења
са
аспекта
утицаја
електромагнетног зрачења на здравље људи и животну средину.
8.

ПРОГРАМ СПРОВОЂЕЊА ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НИША
У 2014. ГОДИНИ
Дезинсекција представља важну меру за заштиту становништва од
заразних болести. Ова хигијенско-епидемиолошка мера предузима се у
циљу уништавања инсеката, као важних чинилаца у настанку заразних
болести.
Законом о заштити становништва од заразних болести (''Службени
гласник РС'', бр. 125/04) дефинисано је да је дезинсекција општа
хигијенско-епидемиолошка мера која се спроводи у насељеним местима и
на јавним површинама, а у циљу заштите становништва од заразних
болести. У циљу спречавања и сузбијања заразних болести које се шире
посредством инсеката, доноси се програм којим се дефинишу површине
на којима ће се спроводити дезинсекција, време спровођења, учесници у
реализацији програма, извори и динамика обезбеђивања средстава и
праћење спровођења. У случају указане потребе спроводиће се додатни
третмани дезинсекције.
НАПОМЕНА:
У случају да спровођење Програма дезинсекције на територији Републике
Србије, буде у надлежности Министарства здравља Републике Србије, због
детекције вируса грознице „Западног Нила“, опредељена средства за овај
програм биће распоређена на друге позиције и користиће се за
реализацију осталих програма и пројеката.
НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
Надзор над спровођењем дезинсекције обухвата стручну контролу и
извештај о ефектима извођења дезинсекције – уништавање крпеља и
сузбијање комараца (кроз ларвицидни и адултицидни третман), која ће
бити извршена у складу са Програмом спровођења дезинсекције на
територији града Ниша за 2014. годину.

УКУПНО: 15.300.000,00
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Б – ДОДАТНА МЕРЕЊА И АКТИВНОСТИ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ У
СЛУЧАЈУ ХЕМИЈСКОГ УДЕСА, ПО УКАЗАНОЈ ПОТРЕБИ И ПО НАЛОГУ
ИНСПЕКЦИЈЕ
Ред
ни
број

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

1.

МЕРЕЊА У СЛУЧАЈУ ХЕМИЈСКОГ УДЕСА
У случају хемијског удеса, део средстава за мерења и санацију
деградиране животне средине, биће обезбеђена са ове позиције.

2.

МЕРЕЊА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ПО УКАЗАНОЈ ПОТРЕБИ И ПО
ЗАХТЕВУ ИНСПЕКЦИЈЕ
У случају да дође до појаве повећане концентрације загађујућих материја
у животној средини и укаже се потреба за додатна мерења одређене
загађујуће материје и за мерења која су по налогу инспекције, средства ће
бити обезбеђена са ове позиције.

3.

УКЛАЊАЊЕ РАДИОАКТИВНИХ ГРОМОБРАНА ПО УКАЗАНОЈ
ПОТРЕБИ, ОДНОСНО ПО ЗАХТЕВУ ИНСПЕКЦИЈЕ
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Трошкове уклањања извора јонизујућих зрачења – радиоактивних
громобрана сноси правно лице или предузетник који их поседује, односно
користи. Са ове позиције ће бити финансирано уклањање радиоактивних
громобрана са објеката који немају одговорно правно лице које, у складу
са законском регулативом, треба да сноси трошкове уклањања ових
громобрана. Уклањање радиоактивних громобрана је законска обавеза на
основу Законa о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној
сигурности. Извори јонизујућих зрачења – радиоактивни громобрани
морају се уклонити у року од пет година од дана ступања на снагу овог
закона.
По писменом обавештењу и налогу надлежног инспектора за заштиту
животне средине, који је установио постојање радиоактивног громобрана
на неком објекту који нема одговорно правно лице или радиоактивног
громобрана који је у фази падања са оваквог објекта – и може бити
опасносности за окружење, или је пао са објекта, уклањање
радиоактивног громобрана ће се финансирати са ове позиције. За
уклањање и даље збрињавање овог отпада биће ангажована овлашћена
организација која има дозволу за управљање радиоактивним отпадом.

УКУПНО: 1.500.000,00

В - ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НИШ
Ред
ни
број

1.

НАЗИВ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА
ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НИША – 1 ФАЗА
Програм чишћења дивљих депонија, реализоваће се у циљу уређењa
деградираних простора, након чега ће исти бити озелењен у складу са
Програмом озелењавања. Очишћене површине на којима су се налазиле
дивље депоније, након озелењавања и уређења, реализацијом Програма
успостављања видео надзора, биће константно надгледане од стране
Комуналне полиције Града Ниша у циљу спречавања поновног
депоновања отпада, и биће дефинисана њихова намена и динамика
одржавања, чиме ће се превасходно очистити запуштене површине,
онемогућиће се поновно неконтролисано депоновање отпада на овим
површинама и унапредити изглед града. Програм чишћења дивљих
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депонија биће поверен Јавно комуналном предузећу „Медиана“ из Ниша.

2.

ПРОГРАМ ОЗЕЛЕЊАВАЊА ПОВРШИНА НА КОЈИМА СУ БИЛЕ ДИВЉЕ
ДЕПОНИЈЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА УГРОЖЕНИХ И ЗАПУШТЕНИХ ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ – 1 ФАЗА
Програм озелењавања површина на којима су биле дивље депоније,
реализоваће се упоредо са Програмом чишћења истих. Након чишћења
приступиће се озелењавању и уређењу тог простора чиме ће се
онемогућити поново депоновање отпада на тим површинама.
Овај Програм обухвата и чишћење запуштених и обраслих површина, као
и озелењавање истих, а реализоваће се кроз уређење такозваних
"урбаних џепова" - запуштених зелених површина, неуређених или
девастираних простора који представљају јавне површине у оквиру
стамбених блокова, стамбено-пословних зона и других урбанизованих
делова града. Уређењем ових простора биће дефинисана њихова намена,
обавезе и динамика одржавања, чиме ће се превасходно очистити
запуштене површине и унапредити изглед стамбених зона града. Овај
Програм ће реализовати ЈКП „Горица“ из Ниша.

3.

ПРОГРАМ ОЗЕЛЕЊАВАЊА ДВОРИШТА ШКОЛСКИХ И
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
У ЦИЉУ СМАЊЕЊА НИВОА БУКЕ И АЕРОЗАГАЂЕЊА – ПРВА ФАЗА
Програм озелењавања дворишта школских и предшколских установа у
циљу смањења нивоа буке и аерозагађења реализовао би се кроз
неколико фаза у току више година, тако што би се у свакој фази
обухватило по неколико дворишта школа и вртића, у складу са
опредељеним средствима за сваку годину – све док не буду обухваћене
све школе и вртићи на територији града Ниша. Посматрано са
здравственог аспекта најосетљивији на постојећа загађења животне
средине су деца, те предложени Програм има за циљ одређивање
најугроженијих дворишта обданишта и основних школа – од повећаног
нивоа буке и аерозагађења и ублажавање овог проблема формирањем
високог зеленила дугог вегетационог периода, целом дужином – по ободу
дворишта. Планира се одабир локација према степену загађености, кроз
утврђивање близине дворишта до прометних саобраћајница, чиме се
повећава бука и загађење ваздуха.
На основу израђеног Програма озелењавања дворишта школских и
предшколских установа у циљу смањења нивоа буке и аерозагађења –
прва фаза, ангажоваће се ЈКП „Горица“ из Ниша за извођење радова на
озелењавању дворишта школских и предшколских установа.
Успостављање зеленила уз ограде дворишта – садњом дрвенастих биљака
које ће бити одређене Програмом, омогућиће се смањење нивоа буке и
загађења
ваздуха,
јер
зелене
биљке
представљају
природне
пречишћиваче загађујућих и штетних материја у градским условима, а у
исто време ће се и визуелно средити и оплеменити простор где деца
проводе доста времена. Циљ овог пројекта је позитиван утицај на здравље
најмлађе популације.

4.

ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА МЕЂУБЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА У ЦИЉУ
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УНАПРЕЂЕЊА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Зелене површине су плућа сваког града и зато је њихово адекватно
одржавање нужност. Лепо уређене парковске површине се морају стално
одржавати и неговати. У једном граду поред јавних зелених површина
садржаних редовним програмом одржавања, неопходно је и уређење и
редовно одржавање Блоковског зеленила стамбених објеката. Ово су
површине које су неопходне станарима тих зграда за одмор и
релаксацију, а малишанима за игру, јер су паркови са мобилијаром често
прилично удаљени од њиховог места становања.
Пројекат Уређења и одржавања блоковског зеленила стамбених објеката
града Ниша подразумева чишћење стаза и парковских површина, кошење
блоковског зеленила стамбених објеката, шишање живе ограде. Овај
Пројекат ће реализовати ЈКП „Горица“ из Ниша.
5.

ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ЗАШТИТЕ, РАЗВОЈА ЗАШТИЋЕНИХ
ПРИРОДНИХ ДОБАРА И УНАПРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИЛА У ПАРКОВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
У 2014. 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
- Очување и унапређење зеленила у функцији заштите животне
средине у парку „Тврђава“
- Уређење спомен – парка „Бубањ“
- Очување биодиверзитета
- Други пројекти заштите природе

6.

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗВУЧНЕ ЗАШТИТЕ (ЗВУЧНЕ БАРИЈЕРЕ) НА
ОДАБРАНИМ ЛОКАЦИЈАМА
Вишегодишњим праћењем стања нивоа комуналне буке на територији
града Ниша, предложене су мере смањења нивоа буке, планирањем и
реализацијом звучне заштите, ради смањења штетног дејства буке на
становништво у насељеним местима.
У Првој фази планира се израда Пројекта са подацима о врсти, висини и
начину постављања баријера, као и подацима о редоследу локација на
којима се постављају звучне баријере у зависносности од степена
угрожености.

7.

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ЗВУЧНЕ ЗАШТИТЕ
(ЗВУЧНЕ БАРИЈЕРЕ) НА ОДАБРАНИМ ЛОКАЦИЈАМА – ПРВА ФАЗА
Услуга извођења радова на реализацији Пројекта звучне заштите (звучне
баријере)
на одабраним локацијама - постављање звучних баријера,
реализоваће се након добијене сагласносности Управе за планирање и
изградњу Града Ниша – да се на тим локацијама у складу са Пројектом
могу поставити звучне баријере.

8.

РЕАЛИЗАЦИЈА ДРУГЕ ФАЗЕ МОНИТОРИНГА РАДИ УТВРЂИВАЊА
ПАРАМЕТАРА СТАЊА ЗЕМЉИШТА И ПОДЗЕМНИХ ВОДА У УЖОЈ И
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ШИРОЈ ЗОНИ УТИЦАЈА ДЕПОНИЈЕ „БУБАЊ“, ПО НАЛОГУ
РЕПУБЛИЧКОГ ИНСПЕКТОРА
Наставак реализације успостављања програма мониторинга, теренских и
лабораторијских истражних радова, ради утврђивања параметара стања
земљишта и подземних вода у ужој и широј зони утицаја депоније
„Бубањ“, наложена Решењем Министарства енергетике, развоја и заштите
животне средине, Сектор за контролу и надзор, Републичког инспектора
за заштиту животне средине, број 353-03-00431/2013-06 од 18.04.2013.
године.
За реализацију друге фазе мониторинга потребно је да се средства
пренесу ЈКП „Медиана“, која даље реализује поступак спровођења јавне
набавке и одабир Овлашћене организације која ће вршити припремне
радове и мониторинг.

УКУПНО: 22.000.000,00
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Г- ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ
ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Редн
и
број

1.

НАЗИВ ПРОГРАМА
ИСТРАЖИВАЧКО РАЗВОЈНИ ПРОГРАМ ОЦЕНЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА –
ПУТЕМ СЕНЗОРА, СА ПРОЦЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОГ РИЗИКА ПРИ
КРАТКОТРАЈНИМ ЕКСПОЗИЦИЈАМА, ОБЈАВЉИВАЊЕМ РЕЗУЛТАТА У
РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ И ПРЕДЛОГОМ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА
1.Б. И 2.А. ФАЗА
Праћење и оцена квалитета ваздуха врши се у циљу заштите здравља
људи, вегетације и природних екосистема.
Програмом је предвиђено вишегодишње праћење квалитета ваздуха
– путем сензора, са обавештењем у реалном времену, тако да се у случају
прекорачења концентрацијa опасних по здравље људи, могу у право
време предузети све неопходне мере заштите здравља становништва и
мере заштите животне средине. Реализацијом овог програма добиће се
реална слика квалитета ваздуха на територији града Ниша – у свим
улицама града, са тачно дефинисаним подручјима града у којима је
угрожен квалитет ваздуха. На основу добијених резултата предложиће се
мере које је неопходно предузети у циљу побољшања квалитета ваздуха.
Циљ програма је да информације о квалитету ваздуха за целокупну
територију града Ниша, буду доступне и објављене у реалном времену. На
основу измерених концентрација загађујућих материја у ваздух, грађани
ће бити упознати са здравственим ризиком који је проузрокован
повећаном концентрацијом једне или више загађујућих материја и мерама
заштите. На основу вишегодишњих константних мерења и праћења
квалитета ваздуха, а узимајући у обзир и метеоролошке услове биће
извршено и мапирање целокупне територије града Ниша са
представљањем угрожених подручја – делова града где се појављује
повећана концентрација загађујућих материја. Применом одговарајућих
модела вршиће се предвиђање концентрација у деловима града где није
спроведено њихово директно мерење у циљу картографисања квалитета
ваздуха и дефинисањем поља здравственог ризика на целокупној
анализираној територији града Ниша. Примарна сврха пројекта је да ће на
основу резултата мерења и добијених информација о зонама аерозагађења
и зонама здравственог ризика, овлашћена организација која реализује овај
програм урадити Студију са предлогом адекватних мера превенције и
заштите од аерозагађења.
У 2013. години започета је реализација овог истраживачко развојног
пројекта – 1.А. фаза, којом су обухваћене следеће активности:
1. израда Методологије истраживања терена ради одређивања
локација на којима ће бити постављени сензори;
2. набавка једне покретне калибрисане мерне станице, набавка
компоненте и израда система са 30 сензора за праћење
краткотрајних експозиција загађујућих супстанци у амбијенталном
ваздуху, груписаних у 5 бежичних мрежних чворова, који
представљају контролна мерна места и
3. израда одговарајућег пратећег софтвера за прикупљање података,
реализација мерних система на локацијама дефинисаним у
израђеној Методологији истраживања, израда бежичних сензорских
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система, остваривсње комуникационог преноса са централним
контролним рачунаром на коме би се формирала и одговарајућа
база података.
У 2014. години планира се реализација следећих фаза:
1.Б. - Разрада методологије за картографисање квалитета ваздуха и
одређивање зона са степеном загађености ваздуха – (почетак након
постављања и калибрације сензора, до јула 2015. године) и
2.A. - Праћење квалитета вауздуха
- оцена квалитета ваздуха и
формирање зона по степену загађености (почетак након постављања и
калибрације сензора, јули 2014 – до завршетка програма пратиће се и
оцењивати квалитет ваздуха упоредо са реализацијом осталих фаза).

УКУПНО: 5.000.000,00

Д– ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ, ЕДУКАЦИЈА, ШТАМПАЊЕ
ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА, ПРОМОЦИЈА, ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ О
ПОТРЕБИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ И
ПРОЈЕКТИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Ред
ни
број

НАЗИВ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

1.

ИЗРАДА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Израда Програма заштите животне средине на територији града Ниша у
складу са чланом 68. Закона о заштити животне средине.
Програма заштите животне средине је стратешки документ у овој области
којим ће се дефинисати приоритети за наредни период у складу са
Националним програмом, Стратегијом одрживог развоја Републике Србије
и својим интересима и специфичностима, односно Стратегијом развоја
Ниша како би се обезбедила усклађеност политике заштите животне
средине са другим секторским политикама.

2.

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА „СИСТЕМ РАЗДВОЈЕНОГ ПРИКУПЉАЊА ОТПАДА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША СА МОГУЋНОШЋУ ПРИМЕНЕ ОД 2015.
ГОДИНЕ“
Раздвојеним прикупљањем комуналног отпада обезбеђује се ефикасно и
ефективно управљање токовима корисних материјала из отпада. Поред
тога, значајно се рационализују трошкови сакупљања и транспорта
комуналног отпада. Издвајање корисних материјала „на извору“ значајно
доприноси развоју тржишта рециклабилних материјала. Добар систем
раздвојеног сакупљања отпада се, по правилу, посебно развија за зоне
индивидуалног
(раздвајање
корисних
материјала
из
отпада
у
домаћинствима) и колективног (рециклажни центри) становања на
читавој територији града. У процесу развоја система неопходно је развити
механизам стимулисања грађана да учествују у новом систему сакупљања
отпада.
Исход пројекта је „Студија успостављања и развоја система раздвојеног
сакупљања отпада на територији Града Ниша“. Резултати студије дају
конкретна решења за све фазе развоја система раздвојеног сакупљања
комуналног отпада за почетак примене у пракси. Овај Пројекат би био
основа са дефинисаним начином и активностима раздвојеног сакупљања
комуналног отпада по фазама, који би почео да се примењује на
територији града Ниша у 2015. години и тиме би се значајно смањила
количина отпада који се депонује на депонији, а искористиле би се све
употребљиве компоненте из отпада.
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3.

ПРОГРАМ УСПОСТАВЉАЊА И РАЗВОЈА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА
ОРГАНСКИМ ОТПАДОМ НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ НИША – 1 ФАЗА
Основа за развој и реализацију Програма је чињеница о доминантној (и до
80 %) количини органске компоненте у комуналном отпаду на сеоском
подручју. Процесима кућног, баштенског и делимично централизованог
компостирања, органска компонента комуналног отпада на сеоском
подручју
може
бити
искоришћена
за
производњу
компоста-најквалитетнијег додатка за побољшање квалитета земљишта у
пољопривредној производњи. Програм има две основне компоненте,
односно две основне фазе. Прва фаза је промоција компостирања кроз
едукативна предавања и реализације програма обуке за производњу и
коришћење компоста. У оквиру друге компоненте – друге фазе Програма
одабраним сеоским домаћинствима треба обезбедити мале кућне
компостере.
• За реализацију прве фазе овог Програма, која је планирана у 2014.
години, биће изабрана научно – образовна институција која има
стручни кадар који ће припремити и реализовати промоцију
компостирања кроз едукативна предавања и реализацију програма
обуке за производњу и коришћење компоста у свим сеоским насељима
на територији града Ниша и направити попис домаћинства која су
заинтересована за компостирање отпада.
• За реализацију друге фазе у складу са расположивим средствима у
2015. години почеће се са набавком дефинисаних малих кућних
компостера заинтересованим домаћинствима и биће им уступани на
коришћење. Друга фаза ће се реализовати у дужем временском
периоду – више година, све док постоје заинтересована домаћинства
која би компостирала свој отпад и тиме смањилa количину отпада која
се депонује на депонији.
Одрживост
пројекта
обезбеђује
се
сталним
повећањем
броја
домаћинстава која се укључују у развијени систем кућног компостирања.
Реализацијом пројекта значајно се смањује количина комуналног отпада
на сеоском подручју који сакупља и транспортује комунално предузеће.

4.

ПРОГРАМ ПРОМОЦИЈЕ И РАЗВОЈА ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ У
СЕОСКИМ НАСЕЉИМА ГРАДА НИША
Програмом је обухваћено око 70.000 хиљада становника свих сеоских
насеља на територији Града Ниша. Циљ је да се, у почетној фази
Програма, информације о значају и предностима органске пољопривредне
производње учине доступним свим домаћинствима на сеоском подручју. У
наставку Програма реализоваће се истраживање о заинтересованости и
спремности сеоских домаћинстава за успостављање и развој органске
пољопривредне производње. У завршној фази Програма реализоваће се
посебни програми обуке за развој органске пољопривреде.
Овај Програм би се реализовао у сарадњи са Управом за пољопривреду и
развој села Града Ниша и заједнички финансирао, а реализација би била
поверена изабраној научно – образовној институцији која има стручни
кадар
који
ће
припремити
и
реализовати
едукацију,
попис
заинтересованог становништва и обуку за развој органске пољопривреде.

5.

„ЗАНИМЉИВА РЕЦИКЛАЖА“ – КАМПАЊА ЈАЧАЊА СВЕСТИ УЧЕНИКА
МЛАЂИХ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА О ОДРЖИВОМ УПРАВЉАЊУ
ОТПАДОМ
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Циљ пројекта је јачање свести ученика млађих разреда основних школа на
територији Града Ниша за одрживо управљање отпадом, кроз креативну
игру, стицање знања, такмичење и активно укључивање у креирање
бољег квалитета животне средине на локалном нивоу. Реализацијом
пројекта значајно се повећава број деце заинтересованих за активно
укључивање у решавање проблема отпада. Реализација пројекта значајно
доприноси повећању нивоа знања о решењима за проблеме отпада.
Пројкат подстиче на организовање практичних активности за раздвојено
сакупљање материјала из отпада. У првој фази група стручњака
(просветних радника, педагога, психолога, професора ликовне културе и
енглеског језика...) ради на развоју, припреми и штампању двојезичне
(српско-енглеске) бојанке „РЕЦИКЛАЖА“. У наставку се у свим школама на
територији Града Ниша организују школска такмичења у попуњавању
одабраних делова бојанке и школске изложбе дечјих радова, са којих се
бирају по четири најбоља ученичка рада (по један из сваког разреда).
Завршна фаза представља изложбу најбољих радова, која се организује 5.
јуна 2014. на Светски дан заштите животне средине. Најзначајнији
очекивани резултати реализације пројекта су: повећање броја деце
заинтересоване за активно укључивање у решавање проблема отпада у
њиховој средини, повећање нивоа знања о решењима за проблеме отпада,
подстицање наставника да континуирано раде на повећању садржаја из
области заштите животне средине у школским програмима, организовање
практичних активности за раздвојено сакупљање материјала из отпада,
коришћење штампаних материјала пројекта за реализацију редовних
наставних садржаја из различитих предмета.
6.

ПРОЈЕКАТ ЕДУКАЦИЈЕ „КАКО ПРЕПОЗНАТИ И ЗАШТИТИ ГМИЗАВЦЕ
У СВОЈОЈ ОКОЛИНИ“
Стручњаци за водоземце и гмизавце научно-образовне установе која
располаже кадровима за ову врсту едукације, реализоваће пројект
едукације грађана о препознавању и поступању са змијама и другим
гмизавцима, на територији градских oпштина кроз серију интерактивних
предавања и радионица у свим градским oпштинама, који обухвата
упознавање са врстама змија које се могу срести у непосредном
окружењу,
њиховом
биологијом
и
екологијом,
методологијом
препознавања отровних од неотровних врста и поступањем у ситуацији
када се змија сретне у оквиру животног простора. Предавања ће бити
прилагођена различитим старосним и интересним групама употпуњена
одговарајућим пратећим материјалом.

7.

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ЕДУКАЦИЈЕ И ПРОМОЦИЈЕ
Остали пројекти едукације и промоције:
• Управљање хемикалијама у свим фазама животног циклуса;
• Одрживо управљање заштитом животне средине у 21. веку и
• Други пројекти едукације.

8.

ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА У ОКВИРУ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА,
СА ЕНДЕМИЧНИM, УГРОЖЕНИM И РЕТКИM ВРСТAMA БИЉАКА
БАРСКИХ И КАМЕЊАРСКИХ ЕКОСИСТЕМА НИША, КАО НАСТАВНО
СРЕДСТВО И НАЧИН УТИЦАЈА НА ЕКОЛОШКУ СВЕСТ
Град Ниш као део југоисточне Србије убраја се у ред подручја изузетне
разноврсности и богатства биљног света. У циљу промовисања природних,
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првенствено флористичких и вегетацијских вредности овог простора
предлаже се формирање две колекције живих биљака које би биле
сачињене по узору на природне екосистеме.
Уређивање површина подразумева успостављање камењарa тј.
"алпинетум" и изградња базенa у виду "баре", са угроженим, ретким и
ендемичним врстама биљака барских и камењарских екосистема града
Ниша, таквог садржаја и намене, који ће омогућити свимa, а посебно
школскoj
омладини
да
се
упозна
на
непосредан
начин
са
карактеристичним представницима биљног света околине Ниша и
југоисточне Србије, њиховим научним и практичним значајем, као и са
потребом-нужношћу и техником њиховог очувања у виду "Еx situ" система
(изван природног станишта), са превасходним циљем развијања свести о
улози човека као субјекта заштите природе и животне средине.
Oвако уређена површина планира се да буде у дворишту једне основне
школе где ће се одржавати едукације, а ученици ће моћи да упознају ове
биљне врсте.
9.

10.

ИНФОРМИСАЊЕ, ОГЛАШАВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА О
СТАЊУ И КВАЛИТЕТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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 континуирано
одржавање, иновирање и реконструкција у смислу унапређења Интернет
презентације Управе, са пратећим трошковима (закуп хостинга, домена и
слично). Саставни део Интернет презентације Управе је и електронска
верзија Екобилтена, Годишњег Извештаја о квалитету животне средине,
сви Извештаји о праћењу стања животне средине на територији града
Ниша и све остале информације из области заштите животне средине.
УЧЕШЋЕ ГРАДА У СУФИНАНСИРАЊУ МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА И
УЧЕШЋЕ ГРАДА У ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ ОСТАЛИХ
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Како би Град учествовао на међународним пројектима из области заштите
животне средине, потребно је определити ова средства која би се
користила за суфинансирање међународних пројеката.
Ова средства могу да се користе и за финансирање и суфинансирање
осталих пројеката и програма из области заштите животне средине.

11.

УЧЕШЋЕ ГРАДА У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНОГ
СЕКТОРА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програми и пројекти невладиног сектора из области заштите животне
средине у 2014. години односиће се на пројекте:
 Уређење и озелењавање дела површине на кеју или друге површине у
граду и
 Збрињавање одређених врста дивљих животиња и пружање помоћи
становништву у случају опасносности од истих.
Ови програми и пројекти ће се реализовати на основу конкурса за
невладине организације и достављених предлога пројекта.

УКУПНО: 12.200.000,00

ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЕЗА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ УТВРЂЕНИХ ЗАКОНИМА
ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА
НИША ЗА 2014. ГОДИНУ

15

СРЕДИНЕ...........................................................................................УКУП

НО: 56.000.000,00

4. Средства у износу од 38.509.000,00 динара, из тачке 2. подтачка II. овог
програма користиће се наменски за финансирање обавеза пренетих из 2013.
године:
А. Обавезе по склопљеним уговорима за реализацију програма и пројеката
– које су доспеле у 2013 години, а нису исплаћене пружаоцима услуга:
• Програми и пројекти који су реализовани у 2012. години, а нису
исплаћени у целости и
• Програми и пројекти који су реализовани у 2013. години, а нису
исплаћени у целости.
Б. Обавезе за које је спроведен поступак јавних набавки или се спроводи
поступак јавних набавки у 2013. години, а склапање уговора и реализација
се очекује у 2014. години, програми и пројекти који су планирани
Програмом коришћења средстава за 2013. годину, а реализоваће се у 2014.
години.
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша
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А.

ОБАВЕЗЕ ПО СКЛОПЉЕНИМ УГОВОРИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
И ПРОЈЕКАТА – КОЈЕ СУ ДОСПЕЛЕ У 2013 ГОДИНИ, А НИСУ ИСПЛАЋЕНЕ
ПРУЖАОЦИМА УСЛУГА

Ред
ни
број

1.
2.
3.
4.
5.

ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ У 2012. ГОДИНИ, А
НИСУ ИСПЛАЋЕНИ У ЦЕЛОСТИ
Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2011/2012.
годину
Програм праћења активности радионуклида у земљишту и у животној средини
на територији града Ниша за 2011/2012. годину
Програм мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији града Ниша
за 2011/2012. годину
Програм акустичког зонирања територије града Ниша
Пружање услуге надзора систематске дератизације и дезинсекције на
територији града Ниша за 2012. годину
УКУПНО: 3.600.860,67

Ред
ни
број

ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ У 2013. ГОДИНИ, А
НИСУ ИСПЛАЋЕНИ У ЦЕЛОСТИ
Програм мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена на територији
1.
града Ниша за 2012/2013. годину
Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2012/2013.
2.
годину
Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за
3.
2012/2013. годину
Програм систематског праћења квалитета земљишта на територији града
4.
Ниша за 2012/2013.годину
Програм праћења активности радионуклида у земљишту и у животној средини
5.
на територији града Ниша за 2012/2013. годину
Програм мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији града Ниша
6.
за 2012/2013. годину
Пројекат контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења у животној
средини, одређивање електромагнетно угрожених подручја на територији
7.
града Ниша за 2012/2013. годину
Програм спровођења систематске дезинсекције на територији града Ниша за
8.
2013. годину
Пружање услуге надзора и стручне контроле извођења ванредне дезинсекције
9.
на 5 локалитета на територији града Ниша у 2013. години
Пружање услуге надзора извођења ванредне дезинсекције на територији
10.
града Ниша за 2013. годину
11. Пренос средстава ЈКП „Медиана“- за мониторинг депоније „Бубањ“
Програм мониторинга воде за пиће јавних чесама на територији града Ниша за
12.
2012/2013. годину
Програм мониторинга воде за пиће сеоских водовода на територији града
13.
Ниша за 2012/2013. годину
УКУПНО: 8.177.355,32
Б. ОБАВЕЗЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ СПРОВЕДЕН ПОСТУПАК ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЛИ СЕ
СПРОВОДИ ПОСТУПАК ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2013. ГОДИНИ, А СКЛАПАЊЕ
УГОВОРА И РЕАЛИЗАЦИЈА СЕ ОЧЕКУЈЕ У 2014. ГОДИНИ, ПРОГРАМИ И
ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
2013. ГОДИНУ, А РЕАЛИЗОВАЋЕ СЕ У 2014. ГОДИНИ.
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша
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Ред
ни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

НАЗИВ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА
Програм систематског праћења квалитета земљишта на територији града
Ниша за 2013/2014. годину
Програм мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији града
Ниша за 2013/2014. годину
Пројекат контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења у
животној средини, одређивање електромагнетно угрожених подручја на
територији града Ниша за 2013/2014. годину
Програм праћења активности радионуклида у земљишту и у животној
средини на територији града Ниша за 2013/2014. годину
Програм мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена на
територији града Ниша за 2013/2014. годину
Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша
за 2013/2014. годину
Истраживачко развојни програм оцене квалитета ваздуха, путем сензора,
са проценом здравственог ризика при краткотрајним експозицијама,
објављивањем резултата у реалном времену – 1. А. фаза
Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за
2013/2014. годину
Неутрошена средства која су планирана за финансирање пројеката
озелењавања и уређења одређених површина у граду у циљу унапређења
животне средине
УКУПНО: 26.730.784,01

ОБАВЕЗЕ КОЈЕ СЕ ПРЕНОСЕ ИЗ 2013. ГОДИНЕ У 2014.
ГОДУНУ........................УКУПНО: 38.509.000,00

5. Средства у износу од 59.400.000,00 динара, из тачке 2. подтачка III. овог
програма користиће се наменски за финансирање обавеза у 2014. години, за
продужетак реализације следећих подстицајних, превентивних и санационих
програма и пројекта:
- Пројекат Санације, затварања и рекултивације депоније “Бубањ“ и
- Пројекат „Рециклажно двориште“.
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша
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ПОДСТИЦАЈНИ, ПРЕВЕНТИВНИ И САНАЦИОНИ ПРОГРАМИ И
ПРОЈЕКТИ – КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НИША
Ред
ни
број

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

1.

ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ, ЗАТВАРАЊА И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ
ДЕПОНИЈЕ „БУБАЊ“
Град учествује у реализацији Пројекта санације, затварања и
рекултивације депоније „Бубањ“, који подразумева извођење радова на
затварању депоније која не спада у санитарне депоније. Решавање
проблема садашње депоније један је од виталних приоритета, који ће
утицати на заштиту и унапређење животне средине. У наредном периоду
на основу планске и техничке документације, биће изграђена нова
Регионална санитарна депонија, чиме ће бити системски решен проблем
депоновања смећа на прихватљив начин. У 2014. години у Буџету Града
Ниша планирана су средства у износу од 25.300.000,00 динара за радове
на санацији и затварању депоније „Бубањ“.

25.300.000,00
ПРОЈЕКАТ „РЕЦИКЛАЖНО ДВОРИШТЕ“

2.

У области управљања отпадом на територији Града, не постоји у довољној
мери одвојено сакупљање и рециклажа отпада. Међутим у граду постоји
иницијатива и разумевање за измену постојеће ситуације и непрестано
дограђивање и унапређивање система управљања отпадом. У складу са
финансијским могућностима, пажљиво се бирају технологије и будућа
развојна усмерења.
Град Ниш у сарадњи са Министарством надлежним за заштиту животне
средине и Јавно комуналним предузећем „Медиана“ из Ниша, учествује у
реализацији Пројекта „Изградња Рециклажног дворишта“, који омогућава
одрживо управљање отпадом, разврставање количина произведеног
отпада, а тиме и повећање удела отпада који је поновно искористив, уз
истовремено смањење оптерећења тела депоније. Пројекат се реализује
кроз следеће активности:
• Адаптација
објекта................................................................................ .......21.500.

000,00
•

Опремање
„Рециклажног
дворишта“..........................................................12.600.000,00
У 2014. години уБуџету Града Ниша планирана су средства у износу од:

34.100.000,00
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ, ЗА ПРОДУЖЕТАК
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПОДСТИЦАЈНИХ,
ПРЕВЕНТИВНИХ
И
САНАЦИОНИХ
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА...........................................
...................................................................................................................
....УКУПНО: 59.400.000,00
Опредељена средства на позицији заштите животне средине – функција
560 износе укупно: 153.909.000,00 динара у 2014. години и користиће се у
складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине града Ниша за 2014. годину.
6. 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
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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).
7. 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.
8. Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине финансираће
програме и пројекте на основу уговора или споразума о финасирању.
Финасирање
сваког
појединачног
програма
или
пројекта
одобрава
Градоначелник на предлог Градског већа.
9. Средства из тачке 2. овог Програма могу да се увећају за износ донација и
прихода из других извора, која ће се користити у складу са овим Програмом.
10. Пријаве програма и пројеката за финансирање на основу расписаног Јавног
конкурса 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 Буџетског фонда за заштиту животне средине Града
Ниша за 2014. 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.
11. 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.
12. 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.
13. Овај Програм ступа на снагу наредног дана, од дана објављивања у
„Службеном листу Града Ниша“.

Број: 317-6/2014-03
У Нишу, 10.03.2014. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша
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Проф. др
Зоран Перишић

Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА
НИША ЗА 2014. ГОДИНУ

21

Образложење
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине
Града Ниша за 2014. годину израђен је на основу члана 100. ст. 4. и 5. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11-УС),
Националног програма заштите животне средине („Службени гласник РС“, бр.12/10),
члана 56. Статута града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр.88/08), а намена
средстава усклађена је са Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. годину ("Службени
лист Града Ниша", број. 95/13).
Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. годину ("Службени лист Града Ниша",
број: 95/13), у разделу 3. Управа Града, глава 3.10. - Управа за привреду, одрживи развој
и заштиту животне средине, функција 560 - Заштита животне средине некласификована
на другом месту, предвиђена су средства за Фонд за заштиту животне средине, у
укупном износу од 153.909.000,00 динара.
Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине користе се у складу са
Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града
Ниша за 2014. годину.
Планиране активности заснивају се на обавезама и одговорностима Града Ниша,
као јединице локалне самоуправе, које су утврђене законом и другим прописима и
актима, а односе се на: контролу, праћење и оцењивање стања чинилаца животне
средине (мониторинга) и јавно обавештавање и информисање о стању животне средине;
заштиту ваздуха од загађивања; заштиту од буке; испитивање и заштиту од опасних и
штетних материја; заштиту и очување природе, биолошке, геолошке и предеоне
разноврсности, заштиту природних ресурса и добара, јавних и заштићених природних
добара и подручја; утврђивање статуса и подручја угрожене животне средине,
одређивање приоритета и режима санације и ремедијације за подручје од локалног
значаја; доношење Програма заштите животне средине и акционих и санационих
планова и пројеката за његову имплементацију; спровођење Локалног плана управљања
отпадом са дефинисаним појединачним програмима управљања одређеним врстама
отпада, смањењем количина генерисаног отпада и отпада који се одлаже, рециклажом и
поновном употребом, искоришћењем вредности отпада, одређивањем локације
постројења за управљање отпадом (сакупљање, третман, одлагање), пописом и
санацијом дивљих депонија и друге обавезе утврђене програмима и пројектима из
области заштите животне средине; образовање, јавно информисање и популаризацију
заштите животне средине, подстицање, усмеравање и јачање свести о значају заштите
животне средине.
Поједине планиране активности заснивају се и на специфичним интересима
града да се заштите одређене природне вредности и спречи њихово даље загађење или
уништење (ресурси вода, земљишта, јавних зелених површина и др), а поједини
пројекти произилазе из нужне потребе да се заштите грађани од штетних емисија
(ваздух, бука), обезбеди ефикасно поступање надлежних инспекцијских и других
органа и институција (опрема, уређаји), промовишу алтернативни извори енергије и сл.
Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2014.
годину у директној су зависности од наменских прихода остварених од накнаде за
загађивање животне средине, накнаде за заштиту и унапређење животне средине и
других средстава. С тим у вези, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине која управља Буџетским фондом, а у сарадњи са Управом за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, стара се о обиму прихода
Буџетског фонда и сходно томе усклађује и врши измене Финанијског плана прихода и
расхода за реализацију активности планираних Програмом коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2014. годину.

Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине прибавила је, на
Предлог Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине
Града Ниша за 2014. годину, сагласност Министарства енергетике, развоја и заштите
животне средине Републике Србије, број: 401-00-00094/2014, од 27.01.2014. године, у
складу са члана 100. ст. 5. Закона о заштити животне средине и чланом 8. Одлуке о
Буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ниша.
Сагласност на Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине Града Ниша за 2014. годину, дао је Градоначелник Града Ниша,
Решењем бр.364/2014-01, од 06.02.2014. године, у складу са чланом 7. став 2. Одлуке о
буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ниша.
Градско веће Града Ниша доноси Програм коришћења средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине, на основу члана 7. став 1. Одлуке о Буџетском
фонду за заштиту животне средине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
76/09).

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
____________________________
Јадранка Стевановић, дипл. ецц.

На основу члана 46. и 66. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007) и члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
број 88/2008)
Градско веће Града Ниша, на седници од 10.03.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I Љубиши Јанићу, дипломираном правнику, констатује се престанак функције
начелника Управе за имовину и инспекцијске послове, због истека мандата.
II Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''.
Број: 317-7/2014-03
У Нишу, 10.03.2014. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

О б р а з л о ж е ње

Чланом 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007) предвиђено је, да између осталог, општинско веће поставља и разрешава
начелника општинске управе, а чланом 56. да начелника општинске управе, односно
управе за поједине области поставља општинско веће, на основу јавног огласа, на
пет година.
Чланом 66. ставом 5 и 7 закона, предвиђено је да се одредбе овог закона који
се односе на општинско веће примењују и на градско веће као и да се одредбе овог
закона о општинској управи, примењују и на градску управу.
Чланом 56. Статута Града Ниша, између осталог је предвиђено да Градско
веће Града Ниша поставља и разрешава начелнике градских управа.
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 3. марта 2009. године, донело
је Решење о постављењу начелника Управе за имовину и инспекцијске послове
(„Службени лист Града Ниша“, број 12/2009) којим је Љубиша Јанић, дипломирани
правник, постављен за начелника Управе за имовину и инспекцијске послове, на
период од пет година.
Градско веће Града Ниша, доноси решење којим се Љубиши Јанићу констатује
престанак функције начелника Управе за имовину и инспекцијске послове, због
истека мандата.

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 46. и 66. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007) и члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
број 88/2008)
Градско веће Града Ниша, на седници од 10.03.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I Драгану Карличићу, дипломираном правнику, констатује се престанак
функције начелника Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине,
због истека мандата.
II Именовани има право распоређивања на радно место у Управи за привреду,
одрживи развој и заштиту животне средине, на радно место које одговара његовој
стручној спреми и радним способностима.
III Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''.
Број: 317-8/2014-03
У Нишу, 10.03.2014. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

О б р а з л о ж е ње

Чланом 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007) предвиђено је, да између осталог, општинско веће поставља и разрешава
начелника општинске управе, а чланом 56. да начелника општинске управе, односно
управе за поједине области поставља општинско веће, на основу јавног огласа, на
пет година.
Чланом 66. ставом 5 и 7 закона, предвиђено је да се одредбе овог закона који
се односе на општинско веће примењују и на градско веће као и да се одредбе овог
закона о општинској управи, примењују и на градску управу.
Чланом 56. Статута Града Ниша, између осталог је предвиђено да Градско
веће Града Ниша поставља и разрешава начелнике градских управа.
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 3. марта 2009. године, донело
је Решење о постављењу начелника Управе за привреду, одрживи развој и заштиту
животне средине („Службени лист Града Ниша“, број 12/2009) којим је Драган
Карличић, дипломирани правник, постављен за начелника Управе за привреду,
одрживи развој и заштиту животне средине, на период од пет година.
Градско веће Града Ниша, доноси решење којим се Драгану Карличићу
констатује престанак функције начелника Управе за привреду, одрживи развој и
заштиту животне средине, због истека мандата.

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/08) и члана 72. Пословника о раду Градског већа („Службени лист Града Ниша“,
број 1/2013),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 10.03.2014. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I УСВАЈА се Извештај Комисије за разматрање пријава на Јавне огласе за
постављење начелника и заменика начелника градских управа Града Ниша, број
300/2014-03 од 04.03.2014. године.
II Закључак доставити: члановима Комисије за разматрање пријава на Јавни
оглас за начелнике и заменике начелника градских управа Града Ниша, Управи за
грађанска стања и опште послове и архиви Градског већа.

Број: 317-9/2014-03
У Нишу, 10.03.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

На основу
члана 10. Закона о радним односима у државним органима
(„Службени гласник РС“, број 48/91, 66/91, 44/98-др.закон, 49/99-др.закон, 34/01- др.
закон, 49/05-др. закон и 79/05), а у вези са чланом 56. Закона o локалној самоуоправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007), чланом 67. Статута Града Ниша (“Службени
лист Града Ниша“, број 88/2008), члана 94 и 95 Пословника о раду Градског већа Града
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013) и Одлуком о расписивању јавних
огласа за постављење начелника градских управа Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 8/2014),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 10.03.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ КАНДИДАТА
ЉУБИШЕ ЈАНИЋА ИЗ НИША, ДИПЛОМИРАНОГ ПРАВНИКА, ЗА НАЧЕЛНИКА
УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Наведени кандидат ће бити постављен за начелника Управе за имовину и
инспекцијске послове на период од пет година, када Одлука о избору кандидата
постане коначна.
Образложење
Градско веће Града Ниша расписало је Јавни оглас за постављење начелника
Управе за имовину и инспекцијске послове, који је објављен 19.02.2014. године у
дневном листу „Народне новине“, у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“ и на званичном сајту Града Ниша.
Градско веће Града Ниша је на основу Извештаја Комисије за разматрање
пријава на јавни оглас за начелнике и заменике начелника градских управа Града
Ниша, број 300/2014-03 од 04.03.2014, који је сачињен на основу непосредног увида у
конкурсну документацију, утврдило да је на јавни оглас пријаву са потпуном
документацијом поднео један кандидат и то Љубиша Јанић из Ниша, дипломирани
правник, док кандидат Небојша Павловић из Нишке Бање, дипломирани инжењер
заштите на раду, није поднео пријаву са потпуном документацијом.
Разматрајући пријаву кандидата, Градско веће Града Ниша је након гласања о
кандидату, у складу са својим овлашћењима одлучило као у диспозитиву ове одлуке.
Поука о правном леку: Против Одлуке о избору кандидата може се поднети
приговор Градском већу Града Ниша у року од осам дана од дана уручења ове одлуке.
Број: 317-10/2014-03
У Нишу 10.03.2014. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Зоран Перишић

На основу
члана 10. Закона о радним односима у државним органима
(„Службени гласник РС“, број 48/91, 66/91, 44/98-др.закон, 49/99-др.закон, 34/01- др.
закон, 49/05-др. закон и 79/05), а у вези са чланом 56. Закона o локалној самоуоправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007), чланом 67. Статута Града Ниша (“Службени
лист Града Ниша“, број 88/2008), члана 94 и 95 Пословника о раду Градског већа Града
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013) и Одлуком о расписивању јавних
огласа за постављење начелника градских управа Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 8/2014),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 10.03.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ КАНДИДАТА
ДРАГАНА КАРЛИЧИЋА ИЗ НИША, ДИПЛОМИРАНОГ ПРАВНИКА, ЗА
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Наведени кандидат ће бити постављен за начелника Управе за привреду,
одрживи развој и заштиту животне средине на период од пет година, када Одлука о
избору кандидата постане коначна.
Образложење
Градско веће Града Ниша расписало је Јавни оглас за постављење начелника
Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, који је објављен
19.02.2014. године у дневном листу „Народне новине“, у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови“ и на званичном сајту Града Ниша.
Градско веће Града Ниша је на основу Извештаја Комисије за разматрање
пријава на јавни оглас за начелнике и заменике начелника градских управа Града
Ниша, број 300/2014-03 од 04.03.2014, који је сачињен на основу непосредног увида у
конкурсну документацију, утврдило да је на јавни оглас пријаву са потпуном
документацијом поднео један кандидат и то Драган Карличић из Ниша, дипломирани
правник, док кандидат Небојша Павловић из Нишке Бање, дипломирани инжењер
заштите на раду, није поднео пријаву са потпуном документацијом.
Разматрајући пријаву кандидата, Градско веће Града Ниша је након гласања о
кандидату, у складу са својим овлашћењима одлучило као у диспозитиву ове одлуке.
Поука о правном леку: Против Одлуке о избору кандидата може се поднети
приговор Градском већу Града Ниша у року од осам дана од дана уручења ове одлуке.
Број: 317-11/2014-03
У Нишу, 10.03.2014. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), члана 37.
Одлуке о буџету Града Ниша за 2014. годину („Службени лист Града Ниша“, број 95/2013) и члана 72.
Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013)
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 10.03.2014. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
I Предлаже се Градоначенику да у име Града Ниша дâ изјаву ресорном Министарству регионалног
развоја и локалне самоуправе да су у 2014. години буџетом Града Ниша обезбеђена средства за
суфинансирање завршетка пројеката који су Одлуком о распореду и коришћењу средстава за реализацију
пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину
(„Службени гласник РС“, број 96/2012, 110/2012 и 116/2012) одобрени Граду, у износу од најмање
2.500.000,00 динара, за следеће пројекте, и то:
1. „Изградња Основне школе „Војислав Илић Млађи“ у селу Горњи Комрен и
2. „Изградња Основне школе „Десанка Максимовић“ у селу Мрамор
II У случају да обезбеђена средства нису довољна за реализацију овог пројекта, ребалансом буџета
обезбедиће се додатна средства.
III Град преузима обавезу обезбеђења стручног надзора над извођењем радова.
Образложење
Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. годину („Службени лист Града Ниша“, број 95/2013), за
реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за
2014.годину („Службени лист Града Ниша, број 102/2013), предвиђена су средства у буџету Града, на
буџетском разделу Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, функција 620, на позицији 205,
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, апропријација у износу од 588.241.000,00
динара.
Средства за суфинансирање, од стране Града Ниша, за завршетак изградње горе наведених основних
школа, обезбеђена су у оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским
планом за 2014.годину у тачки I 12.Б.1. – „Образовање – почетак изградње нових објеката – ОШ у Горњем
Комрену – завршетак“ и тачки I 12.Б.2. – „Образовање – почетак изградње нових објеката – ОШ у Мрамору
– завршетак“, са укупно опредељеним средствима на позицији I 12.Б. од 8.500.000,00 динара.
Министарство економије и регионалног развоја, као наручилац, Град Ниш, као корисник и
Нишпројект-високоградња, као извођач, закључили су два уговора о извођењу радова, 20.06.2012. године, и
то један на изградњи Основне школе „Десанка Максимовић“ у селу Мрамор, чија је вредност 6.542.271,05
динара и на изградњи Основне школе „Војислав Илић Млађи“ у селу Горњи Комрен, чија је вредност
5.302.229,94 динара. Уговорима је предвиђено да Република Србија финансира у целости радове на
изградњи ових школа. Средства су обезбеђена у оквиру Пројекта ''Изградња општинске и регионалне
инфраструктуре – Европске инвестиционе банке, а опредељена су Одлуком о распореду и коришћењу
средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету
Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС“, број 96/2012, 110/2012 и 116/2012).
Како су за завршетак свих радова на изградњи наведених школа неопходна средства у износу од
2.500.000,00 динара, које обезбеђује Град, а иста су предвиђена Одлуком о буџету Града Ниша за 2014.
годину, Градско веће Града Ниша доноси закључак као у диспозитиву.
Број: 317-12/2014-03
У Нишу, 10.03.2014. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 88/08) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 10.03.2014.
године, доноси
З А К Љ У Ч А К
I Покреће се иницијатива за израду пројекта замене котлова на лож
уље, котловима на дрвену биомасу (пелет), односно природни гас, у
школским и предшколским установама Града Ниша, у циљу примене мера
побољшања енергетске ефикасности.
II Циљ израде пројекта јесте постизање значајних финансијских
уштеда употребом јефтинијих енергената. Трошкови инвестиције
надокнађују се из постигнутих уштеда.
III Закључак доставити Градоначелнику Града Ниша, Управи за
образовање и Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.
Образложење
Одредбама члана 68 Закона о ефикасном коришћењу енергије (''Службени гласник РС'', број 25/2013) прописана је дужност свих органа и институција јавног сектора да предузимају мере за побољшање енергетске
ефикасности у објектима које користе, односно, у оквиру обављања својих
делатности, спроводећи мере које стварају највеће енергетске уштеде у најкраћем временском периоду.
У условима све веће рационализације јавне потрошње Управа за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је на основу дугогодишњег
праћења енергетске потрошње у објектима јавног сектора Града Ниша,
обрадила потрошњу у 17 основних школа, 3 средње школе и 10 вртића,
који се греју на лож уље где су као елементи анализе узети и следећи
параметри:
Улазни елементи анализе су: (цене су дате са ПДВ-ом)
- Проценa инвестицијe
- Цена 1 тоне лож уља ( 1160 l) је: 174.000 RSD
- Цена 1 тоне пелета, око 23.000 RSD
- Цена 1 m3 природног гаса је: 45 RSD
- Цена даљинског грејања је: фиксни део 32,15 RSD / m2 +
варијабилни део 6,74RSD/kWh.

Анализа конверзије грејања у школама и предшколским установама у
Граду Нишу је показала:
Укупна годишња потрошња (t) лож уља
Укупна годишња цена грејања на лож уље (mil. RSD)
Укупна годишња цена грејања на пелет (mil. RSD)
Укупна годишња цена грејања на природни гас (mil. RSD)
Укупна годишња цена грејања - Топлана (mil. RSD)
Укупна годишња цена грејања - конверзијом (mil. RSD)
Годишња уштеда по прорачуну (mil. RSD)
Годишња уштеда 40%, по Уговору (mil. RSD)
Укупна инвестиција конверзије за школе (без вртића) је:

671,14 (t)
mil.
116,77 RSD
mil.
30,02 RSD
mil.
4,85 RSD
mil.
0,94 RSD
mil.
35,81 RSD
mil.
80,96 RSD
mil.
46,71 RSD
mil.
133,5 RSD

Анализом цене грејања објеката у претходном периоду и цене
грејања коју би Град Ниш плаћао новим системом грејања, потврдила се
истинитост тврдњи да уштеде могу бити и веће од 40%, чиме се потврдила
исплативост замене котлова на лож уље, котловима на дрвену биомасу (пелет), односно природни гас, у школским и предшколским установама Града
Ниша.
Из наведене анализе може се закључити да овај пројекат треба
подржати и реализовати, јер се:
- остварује уштеда у цени грејања, односно издваја се мање средстава из буџета Града намењених за финансирање грејања
поменутих објеката;
- постоји сигурност у снабдевању енергентима с обзиром да су
произвођачи пелета из Србије;
- користе се обновљиви извори енергије;
- са аспекта заштите животне средине, мање је загађење ваздуха и
смањена је емисија CO2;
- инвестициона улагања у конверзију постројења, одржавање
система грејања, гарантовање квалитета снабдевања топлотном
енергијом објеката, као и све ризике прихвата извршилац енергетских услуга (ESCO) за период који се дефинише уговором о енергетској услузи.

Један од начина ефикасног коришћења и уштеде енергије у јавном
сектору јесте ангажовање приватне компаније за пружање енергетских
услуга (ESCO) која је у могућности да обезбеди све техничке,
комерцијалне и финансијске услуге у складу са потребама и могућностима
града односно установа у области образовања као корисника енергије.
ESCO уводи побољшања у енергетски систем корисника енергије ради
постизања уштеде енергије и смањења текућих расхода буџета за трошкове
енергије.
Важно је напоменути да постоје различити модели уговора којима се
ESCO поверава спровођење пројеката енергетске ефикасности: уговори
без поделе уштеда; уговори о подели уштеда и уговори о гарантованим
уштедама.
Предности финансирања мера уштеде поверавањем приватном партнеру јесу да инвестирање у мере енергетске ефикасности врши приватни
партнер без почетних трошкова за корисника енергије уз смањење текућих
расхода буџета; плаћање приватном партнеру зависи од остварених уштеда
енергије чиме се технички и финансијски ризици инвестиције пребацују са
корисника енергије на приватног партнера и на крају корисник енергије
долази у посед нове опреме пошто су у питању јавни објекти.
На основу наведеног, Градско веће Града Ниша доноси закључак као
у диспозитиву.
Број: 317-13/2014-03
У Нишу, 10.03.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града
Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 1/2013),
Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана 10.03.2014.
године, донело је
ЗАКЉУЧАК
1. Градско веће Града Ниша подржава акцију коју спроводи Влада
Републике Србије - Канцеларија за Косово и Метохију „Обезбеђивање
услова за рад васпитно-образовних институција на територији Аутономне
покрајине Косово и Метохија“ и акцију доделе новчане помоћи
најугроженијим студентима на територији Аутономне покрајине Косово и
Метохије за школску 2013/2014. годину.
.
2. Градско веће Града Ниша препоручује Градоначелнику Града Ниша
да средства за учешће у акцији из става 1. овог закључка у износу од
1.000.000 динара обезбеди Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. годину
из текуће буџетске резерве.
3. За реализацију овог закључка задужује се Управа за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
4. Закључак доставити: Градоначелнику Града Ниша, Управи за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
Нишавском округу и архиви Градског већа Града Ниша.
Број: 317-17/2014-03
У Нишу, 10.03.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

Образложење

Акцију

коју

спроводи

Влада

Републике

Србије

у

вези

са

обезбеђивањем средстава за рад васпитно-образовних институција на
територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, као и доделе новчане
помоћи најугроженијим студентима на територији Аутономне покрајине
Косово и Метохије, Град Ниш је узео учешће у тој хуманитарној акцији и на
тај начин ће образовним институцијама, односно студентима пружити
шансу да искажу своје креативне, научне, професионалне и људске
потенцијале, што је један од битних предуслова одрживог повратка и
опстанка на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАЧЕЛНИК
Миљан Стевановић

