
На основу тачке 8. Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине Града Ниша за 2015. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.13/15) и члана 2. и 
72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.1/13), 
Градско веће Града Ниша, на седници, одржаној 10.12.2015. године доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма 
мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена  на територији града Ниша за 2015/2016. 
годину, број 1882-17/2015-03, од 10.12.2015. године. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Заштита животне средине уређује се Законом о заштити животне средине („Сл. гласник 
РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11-УС) и посебним Законом о заштити ваздуха („Службени 
гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13). 

Законом о заштити животне средине у члану 69. и 70. утврђено је да јединица локалне 
самоуправе обезбеђује мониторинг животне средине и финансијска средства за обављање 
мониторинга на својој територији у складу са посебним законима. 

Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) у члану 3. тачка 9., полен 
је окарактерисан као природни загађивач ваздуха.  

Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник 
РС“,бр.11/10, 75/10 и 63/13), у члану 7. став 5., утврђено је да надлежни органи могу пратити 
концентрације алергогеног полена.  

По препорукама Светске здравствене организације (WHO) неопходно је вршити 
мониторинг најзначајних типова аероалергеног полена. Посебно је важно напоменути на 
значај правовременог мониторинга полена и популација биљке амброзије у Нишу.  

Полен биљака је за човека један од најзначајнијих природних алергена који се могу наћи у 
ваздуху. Поленова зрна код више од 20% људске популације (сваки пети човек) изазивају 
алергијске реакције (бронхитис, коњуктивитис, дерматитис, поленска кијавица и др.).  

У случају прекорачења концентрацијa опасних по здравље људи јавност се обавештава, о 
локацији или подручју прекорачења, о врсти, времену почетка, трајању  прекорачене 
концентрације, као и о могућим ефектима по здравље људи, на званичним сајтовима 
наведеним у Програму. 

Програм мониторинга аерополена реализује Институт за јавно здравље Ниш, на основу 
сертификата о едукацији добијених од  Агенције за заштиту животне средине Републике 
Србије. 

Укупна вредност Програма мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена  на 
територији града Ниша за 2015/2016. годину је 800.000,00 динара без ПДВ, предвиђених 
Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. годину, („Службени лист Града Ниша“ бр.102/14, 
9/15, 35/15 и 90/15), из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша, 
раздео 3; глава 3.10.; функција 560; позиција 330, економска класификација 424- 
специјализоване услуге, од укупно намењене апропријације од 42.552.000,00 динара.   

Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри средства за финансирање Програма 
мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена  на територији града Ниша за 2015/2016. 
годину. 
 

Број: 1882-18/2015-03 
У Нишу, 10.12.2015. године 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
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