На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“,
бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16), 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, 95/16,
98/16, 124/16 и 144/16), Националног програма заштите животне средине („Службени
гласник РС“, бр.12/10) и сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне
средине Републике Србије бр.401-00-00181/2017-09, од 07.02.2017. године, Градско веће
Града Ниша на седници одржаној дана 27.02.2017.године, доноси

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НИША ЗА 2017. ГОДИНУ

I. Овим Програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине, планираних у буџету Града Ниша за 2017.годину, у складу са
Одлуком о буџету Града Ниша за 2017.годину („Службени лист Града Ниша“, бр.148/16).
II. Планирани приходи у буџету Града Ниша за 2017.годину - Средства буџетског фонда за
заштиту животне средине из тачке 1. oвог Програма, опредељена су у укупном износу од
109.524.000,00 динара.
Овај износ представља приходе из буџета (01), у укупном износу од 109.524.000,00 динара:









Преузете обавезе из 2016.године, на основу закључених уговора, средстава у износу
од 16.850.000,00 динара, конто 4246 - Специјализоване услуге, преносе се у
2017.годину и користиће се наменски за финансирање програма и пројеката
управљања заштитом животне средине у складу са закљученим уговорима у
2016.години;
Преузете обавезе из 2015. и 2016.године, на основу закључених уговора, средстава у
износу од 3.700.000,00 динара, конто 4246 - Специјализоване услуге, преносе се у
2017.годину и користиће се наменски за финансирање програма и пројеката праћења
квалитета елемената животне средине (мониторинг) у складу са закљученим
уговорима у 2016.години;
Преузете обавезе из 2016. године, на основу закључених уговора, средства у износу од
од 398.000,00 динара, конто 4246 - Специјализоване услуге, преносе се у 2017.годину
и користиће се наменски за финансирање пројеката невладиног сектора у складу са
закљученим уговорима у 2016.години;
Средства у износу од 23.576.000,00 динара, која се преносе у 2017.годину за
реализацију санације, рекултивације и затварања депоније Бубањ;
Планирана средства од накнада за заштиту и унапређење животне средине за
2017.годину - приходи по основу члана 85. 85а и 87. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16), у износу од
65.000.000,00 динара.

Наменска неутрошена средства буџетског фонда – остварени приходи по основу члана 85.
85а и 87. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09,
72/09, 43/11 и 14/16), у износу од 100.326.000,00 динара, опредељена Одлуком о буџету
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Града Ниша за 2016.годину, Одлуком о буџету Града Ниша за 2017.годину, укључена су у
општи приход буџета у складу са Законом изменама и допунама Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број 93/12 и 103/15).
III. Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине у укупном износу од
109.524.000,00 динара планиранa су за реализацију програма праћења квалитeта елемената
животне средине – мониторинга, програма управљања заштитом животне средине и
пројеката управљања заштитом животне средине.
Редни
број

ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ

ПРОГРАМИ ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА
ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(МОНИТОРИНГ)
ПРОГРАМИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ
2.
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОЈЕКТИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ
3.
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ (пренете и
нове обавезе)

1.

ПРОГРАМИ ПРАЋЕЊА
(МОНИТОРИНГ)

КВАЛИТЕТА

ПРЕНЕТЕ
ОБАВЕЗЕ ИЗ
2016. ГОДЕНЕ

ПРОГРАМИ И
ПРОЈЕКТИ
ПЛАНИРАНИ
У 2017.
ГОДИНИ

ИЗНОС
УКУПНИХ
СРЕДСТАВА

3.700.000,00

12.000.000,00

15.700.000,00

16.850.000,00

42.000.000,00

58.850.000

398.000,00

34.576.000,00

34.974.000

20.948.000,00

88.576.000,00 109.524.000,00

ЕЛЕМЕНАТА

ЖИВОТНЕ

СРЕДИНЕ

У складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09,
72/09, 43/11 и 14/16) jединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене
законом обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине – мониторинг,
реализацијом програма - програмских активности праћења квалитeта елемената животне
средине.
Средства у укупном износу од 15.700.000,00 динара - (средства за нове програме у
2017.години у износу од 12.000.000,00 динара и пренете обавезе из 2016. године у износу од
3.700.000,00 динара, контo 4246 - Специјализоване услуге, са позиције 91), користиће се
наменски за финансирање обавеза локалне самоуправе утврђених законима из области
заштите животне средине, којим су обухваћени Програми у области мониторинга.
Програми који су планирани у 2017. години су у износу од 12.000.000,00 динара:
1. Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2017/2018. годину, у
износу од 3.000.000,00 динара;
2. Програм праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2017/2018. годину,
у износу од 3.000.000,00 динара;
3. Програм мониторинга праћења стања и прогнозе аерополена на територији града Ниша
за 2017. годину, у износу од 800.000,00 динара;
4. Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2017/2018.
годину, у износу од 1.800.000,00 динара;
5. Програм испитивања загађености земљишта на територији града Ниша за 2017. годину, у
износу од 1.600.000,00 динара;
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6. Програм испитивања масене активности радионуклида у земљишту и у животној
средини на територији града Ниша за 2017/2018. годину, у износу од 800.000,00 динара;
7. Програм мониторинга нејонизјућих зрачења на територији града Ниша за 2017. годину, у
износу од 1.000.000,00 динара.
ПРОГРАМИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09,
72/09, 43/11 и 14/16), jединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене
законом обезбеђује реализацију подстицајних, превентивних и санационих програма и
пројеката, односно програмских активности управљања заштитом животне средине, заштите
природе, програмских активности у области управљања отпадним водама, управљања
комуналним отпадом и управљања осталим врстама отпада, као и других активности од
значаја за заштиту животне средине у Граду Нишу.
Средства у износу од 58.850.000 динара, (средства за нове програме у 2017.години у износу
од 42.000.000,00 динара и пренете обавезе у складу са закљученим уговорима из 2016. године
у износу од 16.850.000,00 динара, конто 4246 - Специјализоване услуге, са позиције 90,
користиће се наменски за финансирање обавеза локалне самоуправе утврђених законима из
области заштите животне средине, којим су обухваћени Програми у области управљања
заштитом животне средине:
1. Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2017.годину, у износу од
3.000.000,00 динара;
2. Програм унапређења и одржавања зелених површина на територији града Ниша
укључујући уређење међублоковског зеленила, Спомен парка Бубањ и одржавање
споменика природе у циљу унапређења животне средине, у износу од 24.750.000,00
динара;
3. Програм чишћења и уређења дивљих депонија, у износу од 7.000.000,00 динара;
4. Израда Елабората о анализи потребних података за израду стратешке карте буке града
Ниша применом CNOSSOS методе, у износу од 250.000,00 динара;
5. Програм прикупљања података за израду стратешке карте буке Града Ниша применом
CNOSSOS методе, у износу од 1.500.000,00 динара;
6. Програм уништавања киселог дрвета и коровског алергена-амброзије на територији
града Ниша, у износу од 800.000,00 динара;
7. Израда Програма и мера за унапређење градских паркова, у износу од 400.000,00 динара;
8. Израда катастра јавних зелених површина у редовном одржавању и међублоковском
зеленилу у Граду Нишу, у износу од 3.300.000,00 динара;
9. Мерење по налогу инспекције и у случају хемијског удеса у износу од 500.000,00 динара;
10. Надзор над спровођењем дезинсекције у износу од 500.000,00 динара;
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ПРОЈЕКТИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Средства у износу од 34.974.000 динара, користиће се наменски за финансирање обавеза
локалне самоуправе утврђених законима из области заштите животне средине, којим су
обухваћени пројекти невладиног сектора у области заштите и унапређења животне средине,
Пројекат санације, затварања и рекултивације депоније Бубањ и набавка опреме у области
заштите и унапређења животне средине:
1. Средства у износу од 1.398.000 динара, (средства за нове програме у 2017.години у
износу од 1.000.000,00 динара и пренете обавезе у складу са закљученим уговорима из
2016.године у износу од 398.000,00 динара, конто 4246 - Специјализоване услуге, са
позиције 105, користиће се наменски за финансирање програма и пројеката невладиног
сектора у области заштите и унапређења животне средине.
2. Средства у износу од 23.576.000,00 динара, конто 5110 - Зграде и грађевински објекти, са
са позиције 103, планирана су за реализацију санације, затварања и рекултивације
депоније Бубањ.
3. Средства у износу од 10.000.000,00 динара, конто 5124 – Машине и опрема, са позиције
104, планирана су за набавку опреме у области заштите и унапређења животне средине.
IV. Укупна средства на позицији заштите животне средине – функција 560 износе
109.524.000,00 динара у 2017.години и користиће се у складу са Програмом коришћења
средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2017.годину, за
реализацију нових програма и пројеката и за обавезе у складу са закљученим уговорима у
2016. години. 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. Неутрошена средства Буџетског фонда за заштиту животне средине опредељена
Одлуком о буџету Града Ниша за 2016.годину, Одлуком о буџету Града Ниша за
2017.годину, укључена су у општи приход буџета у складу са Законом о изменама и
допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 93/12 и 103/15).
V. Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у
зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о буџетском фонду за
заштиту животне средине Града Ниша. Уколико се приходи не остварују у планираном
износу, Градоначелник Града Ниша одређује приоритетне активности а пре свега, обавезе
утврђене законом и раније преузете уговорне обавезе.
VI. Град Ниш-Градска управа града Ниша - Секретаријат за 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 Граду Нишу-Градској управи града Ниша - Секретаријату за 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
2017.годину.
VIII. Град Ниш-Градска управа града Ниша - Секретаријат за 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.
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IX. Стручне и административно-техничке послове за реализацију програма и пројеката
дефинисаних Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине
Града Ниша за 2017.годину као и надзор над извршавањем уговорених обавеза, спроводи
Град Ниш-Градска управа града Ниша - Секретаријат за заштиту животне средине.
X. Овај Програм објавити у Службеном листу Града Ниша.
Број: 234-23/2017-03
У Нишу, 27.02.2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
Председник
Дарко Булатовић
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Образложење
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града
Ниша за 2017. годину, израђен је на основу члана 100. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11-УС и 14/16),
Националног програма заштите животне средине („Службени гласник РС“, бр.12/10), а
намена средстава усклађена је са Одлуком о буџету Града Ниша за 2017. годину
("Службени лист Града Ниша", бр.148/16).
Одлуком о буџету Града Ниша за 2017. годину ("Службени лист Града Ниша",
бр.148/16), у разделу 3. Градска управа, глава 3.1, функција 560 - Заштита животне
средине некласификована на другом месту, предвиђена су средства Фонда за заштиту
животне средине, у укупном износу од 109.524.000,00 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 2017. 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 2017. 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.
Градска управа града Ниша-Секретаријат за заштиту животне средине, на Предлог
Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града
Ниша за 2017. годину, прибавила је сагласност Министарства пољопривреде и заштите
животне средине Републике Србије, бр.401-00-00181/2017-09, од 07.02.2017. године, у
складу са чланом 100. став 3. 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 2017. годину, дао је Градоначелник Града Ниша, Решењем
бр.398/2017-01, од 22.02.2016. 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).

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ПО ОВЛАШЋЕЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА НИША
Ивана Крстић

