
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу, члана  68. Закона  о  заштити  животне  средине  („Службени  гласник  РС“
бр.135/04 и 36/09), члана 37. Одлуке о буџету Града Ниша за 2014. годину („Службени лист
Града Ниша“, бр.95/13), Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине Града Ниша за 2014. годину  („Службени лист Града Ниша“, бр.16/14) и члана 72.
Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.1/13), 

Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана 29.08.2014. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I Град Ниш приступа изради Програма заштите животне средине Града Ниша 2016-2026.
године.

II Циљ Програма заштите животне средине Града Ниша је израда стратешког документа у
овој области којим ће се дефинисати проблеми из области заштите животне средине у граду и
одредити приоритети у решавању истих у наредних десет година, у складу са Националним
програмом заштитe животне средине Републике Србије, Националном стратегијом одрживог
развоја Републике Србије и у складу са интересима и специфичностима Града Ниша, односно
Стратегијом  развоја Града Ниша,  како  би  се  обезбедила  усклађеност  политике  заштите
животне средине са другим секторским политикама.  У оквиру  Програма заштите животне
средине биће урађен и Акциони план који ће дефинисати и омогућити примену Програма.
Акционим планом се посебни циљеви Програма и задаци утврђени Програмом разврставају
на  активности,  мере  и  пројекте, утврђују  се  надлежне  и  партнерске  институције  и
организације, дефинишу рокови или период реализације, и извори финансирања и потребна
финансијска средства. 

III  Овлашћује  се  Градоначелник  Града  Ниша  да  образује  Пројектну  групу  за  израду
пројектног задатка и праћење израде Програма заштите животне средине Града Ниша.

IV Носилац  и  имплементатор  Програма  је  Град  Ниш,  а  за  израду  Програма  заштите
животне  средине  биће  ангажована  референтна  институција,  која  ће  бити  изабрана
спровођењем поступка јавних набавки.

V Израда  Програма заштите  животне  средине  Града  Ниша  са  Акционим  планом
финансираће  се  из  средстава  (део)  предвиђених  Одлуком  о  буџету Града  Ниша за  2014.
годину ("Службени лист Града Ниша", бр. 95/13), из средстава  Буџетског фонда за заштиту
животне средине, у износу до 2.500.000,00 динара (без ПДВ), раздео 3; глава 3.10.; функција
560;  позиција  262,  економска  класификација  424  –  специјализоване  услуге, од  укупно
намењене апропријације у износу од 94.509.000,00 динара.

VI  Обавеза  Града је да пружа подршку и неопходне информације за израду Програма.
Време  израде  Програма  је  15 месеци,  након  потписивања  уговора  са  референтном
институцијом која ће да израђује Програм.

VII Налаже се Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке
и Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине да реализују ово Решење.

О б р а з л о ж е њ е



Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09 и
43/11-Уставни  суд)  утврђена  је  обавеза  јединице  локалне  самоуправе  да  донесе  Програм
заштите животне средине на својој територији, као и локалне акционе и санационе планове за
његово  спровођење,  у  складу  са  Националним  програмом  заштите  животне  средине
(„Службени гласник РС“, број 12/10) и својим интересима и специфичностима.

У  складу са  Програмом коришћења  средстава  Буџетског  фонда за  заштиту животне
средине  Града  Ниша за  2014. годину  („Службени лист Града Ниша“,  бр.16/14) на  који је
добијена  сагласносност  Министарства  надлежног  за  заштиту  животне  средине бр.401-00-
00094/2014, од 27.01.2014. године, финансираће се израда Програма. 

Програм  заштите  животне  средине  је  стратешки  документ  којим  ће  се  дефинисати
приоритети  за  наредни  период,  у  складу  са  Националним  програмом  заштите  животне
средине, Стратегијом одрживог развоја Републике Србије, Стратегијом развоја Града Ниша,
односно  својим  потребама  и  интересима,  како  би  се  обезбедила  усклађеност  заштите
животне средине са другим секторским политикама. 

Програм заштите животне средине Града Ниша израђује се за период од десет година и
обухвата територију пет градских општина. Сврха израде Програма је добијање стратешког
документа у области управљања, заштите и унапређења животне средине,  кроз који ће се
утврдити  стање у овој  области,  препознати  трендови,  дефинисати  приоритети за  наредни
период и дати смернице за примену истих. 

Израдом  Програма  дефинисани  приоритети,  односно  највећи  проблеми  у  области
животне  средине биће детаљно анализирани и даће  се  смернице и  могућности  решавања
истих  у  наредном периоду. У  оквиру  Програма  заштите  животне  средине биће  урађен  и
Акциони план који ће дефинисати и омогућити примену Програма.

Циљ Програма заштите животне средине Града Ниша је израда стратешког документа
у овој  области  којим ће  се  дефинисати  проблеми из  области  заштите животне средине и
одредити  приоритети  у  решавању истих,  па  је  Градско веће  Града  Ниша одлучило  као  у
диспозитиву Решења. 

Број: 1241-7/2014-03
У Нишу, 29.08.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

 Проф. др Зоран Перишић


