На основу члана 100. став 4. и 5. Закона о заштити животне средине („Службени гласник
РС“, бр.135/04, 36/09, 72/09 и 43/11), члана 7. Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне
средине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 76/09), члана 2. и члана 72.
Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 1/13),
Националног програма заштите животне средине („Службени гласник РС“, бр.12/10) и
сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије
бр.401-00-00238/2016-09, од 05.02.2016. године, Градско веће Града Ниша на седници
одржаној дана 25.02.2016. године, доноси

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НИША ЗА 2016. ГОДИНУ
I. Овим Програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине, планираних у Буџету Града Ниша за 2016. годину, у складу са
Одлуком о буџету Града Ниша за 2016. годину („Службени лист Града Ниша“, бр. 98/15).
II. Планирани приходи у буџету Града Ниша за 2016. годину - Средства Буџетског фонда за
заштиту животне средине из тачке 1. oвог Програма, опредељена су у укупном износу од
167.475.000,00 динара. Овај износ представља приходе из буџета (01), који су из следећих
извора:
 Средства у износу од 35.121.677,00 динара, која се преносе из 2015. у 2016. годину за
реализацију:
- обавеза по закљученим уговорима за програме и пројекте – које су доспеле у 2015.
и ранијих година, а нису исплаћене пружаоцима услуга и
- обавезе за које је покренут поступак јавних набавки до краја 2015. године, а
закључење уговора и реализација се очекује у 2016. години;
 Средства у износу од 23.576.000,00 динара, која се преносе у 2016. годину за
реализацију санације, рекултивације и затварања депоније Бубањ;
 Средства од накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2016. годину, у
износу од 57.000.000,00 динара;
 Неутрошена средства у 2015. години, у укупном износу од 51.777.323,00 динара.
III. Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине из тачке 1. oвог Програма
планиранa су за реализацију:
1. Програма и пројекта праћења квалитeта елемената животне средине мониторинг, на конту 4246 - Специјализоване услуге, у укупном износу од
46.166.000,00 динара - (обавезе у 2016.години у износу од 27.560.000,00 динара и
пренете обавезе из ранијих година у износу од 18.606.000,00 динара) и
2. Програма и пројеката управљања заштитом животне средине и природних
вредности, на контима 4246 - Специјализоване услуге, 5124 – Машине и опрема и
5110 - Зграде и грађевински објекти, у укупном износу од 121.309.000,00 динара
(обавезе у 2016.години у износу од 104.793.323,00 динара и пренете обавезе из
ранијих година у износу од 16.515.677,00 динара).
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1. ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ (МОНИТОРИНГ)
У складу са Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 72/09
и 43/11) jединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом
обезбеђују континуалну контролу и праћење стања животне средине - мониторинг.
Мониторинг је саставни део јединственог информационог система животне средине.
Мониторинг се врши систематским праћењем вредности индикатора, односно праћењем
негативних утицаја на животну средину, стања животне средине, мера и активности које се
предузимају у циљу смањења негативних утицаја и подизања нивоа квалитета животне
средине.
1.1. Средства у укупном износу од 46.166.000,00 динара - (обавезе у 2016.години у износу
од 27.560.000,00 динара и пренете обавезе из ранијих година у износу од 18.606.000,00
динара), на конту 4246 - Специјализоване услуге, на позицији 364, користиће се
наменски за финансирање обавеза локалне самоуправе утврђених законима из области
заштите животне средине, којим су обухваћени Програми у области мониторинга и то:
1.1.1. Програми који су планирани у 2016. години, у износу од 27.560.000,00 динара:
- Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2016/2017.
годину, у износу од 4.760.000,00 динара;
- Програм праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2016/2017.
годину, у износу од 3.000.000,00 динара;
- Програм мониторинга праћења стања и прогнозa аерополена на територији града
Ниша за 2016/2017. годину, у износу од 1.000.000,00 динара;
- Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за
2016/2017. годину, у износу од 1.000.000,00 динара;
- Програм испитивања загађености земљишта на територији града Ниша за
2016/2017. годину, у износу од 1.000.000,00 динара;
- Програм испитивања масене активности радионуклида у земљишту и у животној
средини на територији града Ниша за 2016/2017. годину, у износу од 800.000,00
динара;
- Програм контролног мониторинга нејонизјућих зрачења на територији града
Ниша у 2016/2017. години, у износу од 1.000.000,00 динара;
- 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
(картографисање квалитета ваздуха и одређивање зона здравственог ризика), у
износу од 15.000.000,00 динара. У складу са инструкцијом Градоначелника Града
Ниша бр.91/2016-01, од 19.01.2016. године, Истраживачко развојни програм оцене
квалитета ваздуха биће замењен програмском активношћу – набавка мобилне
аутоматске референтне станице за праћење концентрације загађујућих материја у
амбијенталном ваздуху, након ребаланса буџета Града Ниша за 2016. годину.
1.1.2. Пренете обавезе из 2015. године, на конту 4246 - Специјализоване услуге, у износу
од 18.606.000,00 динара.
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2. ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ
Средства Фонда из тачке 2. овог Програма користиће се наменски за финансирање обавеза
jединице локалне самоуправе утврђених законима из области заштите животне средине,
подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, програма заштите и развоја
заштићених природних добара, 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 Нишу.
Средства у укупном износу од 121.309.000,00 динара, користиће се наменски за
финансирање обавеза локалне самоуправе утврђених законима из области заштите животне
средине, којим су обухваћени Програми и Пројекти у области управљања заштитом животне
средине и природних вредности и то:
2.1. Средства у износу од 62.033.000,00 динара, (обавезе у 2016.години у износу од
46.517.323,00 динара и пренете обавезе из ранијих година у износу од 15.515.677,00
динара), на конту 4246 - Специјализоване услуге, на позици 363, планирана су за
реализацију Програма у области управљања заштитом животне средине и природних
вредности:
2.1.1. Програми који су планирани у 2016. години, у износу од 46.517.323,00 динара:
- Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2016. годину, у
износу од 3.000.000,00 динара;
- Програм уређења међублоковског зеленила у циљу унапређења животне средине, у
износу од 16.500.000,00 динара;
- Програм уређења Спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе, у износу
од 3.850.000,00 динара;
- Програм озелењавања дворишта школских и предшколских установа у циљу
смањења нивоа буке и аерозагађења, у износу од 4.000.000,00 динара;
- Ревизија Локалног катастра извора загађења животне средине, у износу од
500.000,00 динара;
- Програм чишћења дивљих депонија на територији града Ниша, у износу од
5.000.000,00 динара;
- Програм едукације у области заштите животне средине, у износу од 500.000,00
динара;
- Мерење по налогу инспекције и у случају хемијског удеса у износу од 500.000,00
динара;
- Израда Програма заштите животне средине са Акционим планом за десетогодишњи
период у износу од 2.500.000,00 динара;
- Очување и унапређење зеленила – дрвореда и међублоковског зеленила у износу од
5.077.323,00 динара;
- Програм заштите, унапређења и развоја заштићених природних добара на
територији Града Ниша у износу од 2.000.000,00 динара;
- Израда катастра отпадних вода на територији града Ниша у износу од 1.000.000,00
динара;
- Израда катастра зелених површина са Студијом унапређења зеленила на територији
града Ниша у износу од 500.000,00 динара;
- Израда Студије о присуству птица и сисара на подручју аеродрома „Константин
Велики“ Ниш у износу од 1.200.000,00 динара;
- Надзор над спровођењем дезинсекције 390.000,00 динара.
2.1.2. Пренете обавезе из 2015. године, на конту 4246 - Специјализоване услуге, у износу
од 15.515.677,00 динара.
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2.2. Средства у износу од 500.000,00 динара, на конту 4246 - Специјализоване услуге, на
позици 365, планирана су за израду пројектне документације уређења подручја речног
острва на реци Нишави. Израда пројектне документације уређења подручја речног
острва на реци Нишави је планирана Одлуком о буџету Града Ниша за 2016. годину
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 98/15), али неће бити реализована у 2016. години.
Средства са ове позиције, након ребаланса буџета Града Ниша за 2016. годину, биће
преусмерена на конту 5124 – Машине и опрема, на позицији 371, планирана за учешће
Града у суфинансирању програма и пројеката Министарства надлежног за послове
заштите животне средине и осталих програма и пројеката из области заштите животне
средине.
2.3. Средства у износу од 7.000.000,00 динара, на конту 4246 - Специјализоване услуге, на
позици 366, планирана су за реализацију Пројекта „Уређење подручја речног острва на
реци Нишави - прва фаза“. Пројекат „Уређење подручја речног острва на реци Нишави прва фаза“ је планиран Одлуком о буџету Града Ниша за 2016. годину („Службени лист
Града Ниша“, бр. 98/15), али неће бити реализован у 2016. години. Средства са ове
позиције, након ребаланса буџета Града Ниша за 2016. годину, биће преусмерена на
конту 5124 – Машине и опрема, на позицији 371, планирана за учешће Града у
суфинансирању програма и пројеката Министарства надлежног за послове заштите
животне средине и осталих програма и пројеката из области заштите животне средине.
2.4. Средства у износу од 5.000.000,00 динара, на конту 4246 - Специјализоване услуге, на
позици 367, планирана су за реализацију Пројекта „Постављање енергетски независне
соларне аутобуске станице у центру Нишке Бање“.
2.5. Средства у износу од 23.576.000,00 динара, на конту 5110 - Зграде и грађевински
објекти, на позици 368, планирана су за реализацију санације, затварања и рекултивације
депоније Бубањ.
2.6. Средства у износу од 9.200.000,00 динара, на конту 5124 – Машине и опрема, на позици
369, планирана су за набавку опреме у области управљања отпадом.
2.7. Средства у износу од 2.000.000,00 динара, на конту 5124 – Машине и опрема, на
позицији 371, планирана су за учешће Града у суфинансирању програма и пројеката
Министарства надлежног за послове заштите животне средине и осталих програма и
пројеката из области заштите животне средине.
2.8. Средства у износу од 10.000.000,00 динара, на конту 5124 – Машине и опрема, на
позицији 370, планирана су за учешће Града у суфинансирању међународних програма и
пројеката.
2.9. Средства у износу од 2.000.000,00 динара, (нове обавезе у износу од 1.000.000,00 динара
и пренете обавезе из ранијих година у износу од 1.000.000,00 динара), на конту 4246 Специјализоване услуге, на позицији 372, планирана су за финансирање Пројеката
невладиног сектора у области заштите животне средине.
IV. Укупна средства на позицији заштите животне средине – функција 560 износе укупно
167.475.000,00 динара у 2016. години и користиће се у складу са Програмом коришћења
средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2016. годину. Укупна
средства на позицији заштите животне средине могу да се увећају за износ донација и
прихода из других извора, која ће се користити у складу са овим Програмом. Неискоришћена
средства Буџетског фонда за заштиту животне средине, опредељена у Буџету Града Ниша за
2016. годину, у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2016. годину, преносе се у
наредни период и распоређују у Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине Града Ниша за 2017. годину, у складу са чланом 10. Одлуке о Буџетском
фонду за заштиту животне средине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 76/09).
V. Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у
зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о буџетском фонду за
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заштиту животне средине Града Ниша. Уколико се приходи не остварују у планираном
износу, Градоначелник Града Ниша одређује приоритетне активности, 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 Града Ниша.
VII. 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 за 2016. годину.
VIII. Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине може бити
наручилац израде програма или пројекта за финансирање, по одобрењу Градоначелника
Града Ниша, или по потреби расписати јавни позив за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката који су од интереса за Град.
IX. Стручне и административно-техничке послове за реализацију програма и пројеката
дефинисаних Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине
Града Ниша за 2016. годину, као и надзор над извршавањем уговорених обавеза, спроводи
Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша.
X. Овај Програм објавити у Службеном листу Града Ниша.
Број: 239-13/2016-03
У Нишу, 25.02.2016. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Љубивоје Славковић, дипл. правник

Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НИША ЗА 2016. ГОДИНУ
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Образложење
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града
Ниша за 2016. годину, израђен је на основу члана 100. став 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 2016. годину ("Службени
лист Града Ниша", бр.98/15).
Одлуком о буџету Града Ниша за 2016. годину ("Службени лист Града Ниша",
бр.98/15), 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 167.475.000,00 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 2016. 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 програме праћења квалитeта елемената животне средине и програме
управљања заштитом животне средине и природних вредности.
Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2016. 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 2016. 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 2016. годину, сагласност Министарства пољопривреде и заштите
животне средине Републике Србије, бр.401-00-00238/2016-09, од 05.02.2016. године, у
складу са члана 100. став 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 2016. годину, дао је Градоначелник Града Ниша, Решењем
бр.350/2016-01, од 17.02.2016. 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“, бр. 76/09).

НАЧЕЛНИК
Драган Карличић, дипл. правник

