РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 47. Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист
Града Ниша“, број106/2019) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016 и 98/2016, 124/2016 и 144/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 07.08.2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
„Пројекат подизања ветрозаштитног појаса депоније Бубањ ”
I
Град Ниш прихвата реализацију пројекта „Пројекат подизања ветрозаштитног појаса
депоније Бубањ ”, на основу Уговора о суфинансирању трошкова пошумљавања на
територији града Ниша, који је закључен између Града Ниша и Републике Србије Министарства заштите животне средине број 1084/2020-01 од 19.05.2020. године.
II
Општи циљ пројекта односи се на побољшање услова живота људи и очување
животне средине у смислу смањења негативних утицаја насталих неадекватним системом
прикупљања и одлагања свих врста отпадних материја.
III
Носилац пројекта је Град Ниш.
Време реализације пројекта је до 30. новембра 2020 године.
IV
Укупна вредност пројекта 5.767.202,10 динара.
Пројекат суфинансира Министарство заштите животне средине Републике Србије у
износу од 4.607.994,48 динара. Висина уделу у финансирању пројекта Града Ниша износи
1.159.207,62 динара.
V
Међусобни односи Града Ниша и Министарства заштите животне средине су
регулисани су Уговором о суфинансирању трошкова пошумљавања на територији града
Ниша који је заведен код Министарства заштите животне средине Републике Србије под
бројем 401-00-253/1/2020-04 од 16.03.2020. године и код Града Ниша под бројем 1084/202001 од 19.05.2020. године.
VI
Налаже се Градској управи Града Ниша - Секретаријату за заштиту животне средине
да реализују ово решење.
VII Решење доставити: Градској управи Града Ниша - Секретаријату за заштиту животне
средине и Градској управи Града Ниша - Секретаријату за финансије.

Образложење
На основу Конкурса за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за
пошумљавање у 2020. години, („Службени гласник РС”, број 25/18), Град Ниш је поднео
Захтев за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020 години
за суфинансирање пројекта „Пројекат подизања ветрозаштитног појаса депоније Бубањ ”.
Министар заштите животне средине, у складу са предлогом Комисије за припрему
Конкурса и оцењивање пројеката именоване Решењем број 119-01-6/2020-04 од 13. јануара
2020. године, донео је Одлуку о прихватању Пројекта пошумљавања.
Министарство заштите животне средине Републике Србије и Град Ниш, закључили су
Уговор о финансирању трошкова пошумљавања на територији града Ниша број 401-00253/1/2020-04, од 16.03.2020. године (наш број 1084/2020-01, од 19.05.2020. године), којим су
Граду Нишу додељена средства у износу од 4.607.994,48 динара, на име суфинансирања
пројекта „Пројекат подизања ветрозаштитног појаса депоније Бубањ“.

Средства у износу од 4.607.994,48 динара, уплаћена су, дана 23.06.2020. године на
Наменски рачун Буџета Града Ниша број 840-733144843-53. Решењем о промени
апропријације број 11-856, од 06.07.2020. године ова средства распоређена су у Одлуци о
буџету Града Ниша за 2020. годину, у оквиру раздела 4 – Градска управа, Програм 6 –
заштита животне средине, програмска активност 0401 – 0001 – Управљање заштитом
животне средине, функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом
месту, позиција 72, економска класификација 424 – Специјализоване услуге (конто 4246 –
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге).
Циљ пројекта је ублажавање негативног утицаја депоније на околину, допринос смањењу
утицаја ветра на градску депонију формирањем ветрозаштитног појаса линијском садњом
садница аутохтоних врста дрвећа и унапређењу јавне хигијене у локалној заједници.Градска
депонија је организован, ограђен и чуван простор на коме се смеће третира према
предвиђеним плановима и програмима. Коришћење депоније поверено је ЈКП "Медиана"
Ниш. Подизање ветрозаштитног појаса депоније Бубањ подразумева предузимање
најнужнијих мера заштите животне средине, тј. максималне могуће интервенције, које ће пре
свега заштитити становништво и околне објекте од директних загађења:
-гасова који се издвајају из тела депоније, што може довести до самозапаљивања
сметлишта и развејавања густог, штетног дима;
-ширења непријатног мириса отпада који се при хемијским реакцијама, а под дејством
топлоте и атмосферских падавина разлаже, јер није прекривен инертним материјалом;
-директног контакта људи, домаћих животиња и птица са отпадом који је сигуран
преносилац заразе.
Носилац Пројекта је Град Ниш, а Пројекат суфинансира Министарство заштите животне
средине Републике Србије.
Време реализације пројекта је у периоду до 30. новембар 2020. године.
Укупан буџет пројекта који је тражен по овом захтеву је 5.767.202,10 динара.
Пројекат суфинансира Министарство заштите животне средине Републике Србије у
износу од 4.607.994,48 динара.
Извор финансирања и висина удела у финансирању пројекта који обезбеђује корисник
средстава Град Ниш у износу од 1.159.207,62 динара, распоређена су Одлуком о буџету
Града Ниша за 2020. годину, у оквиру раздела 4 – Градска управа, Програм 6 – заштита
животне средине, програмска активност 0401 – 0001 – Управљање заштитом животне
средине, функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту,
позиција 72, економска класификација 424 – Специјализоване услуге (конто 4246 – Услуге
очувања животне средине, науке и геодетске услуге).
На основу свега напред изложеног, као и због значаја овог пројекта, Градско веће Града
Ниша је одлучило као у диспозитиву овог решења.
Број: 585-1/2020-03
У Нишу, 07.08.2020. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

