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На основу члана 20. Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 

36/09 и 88/10), члана 59. Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину („Сл. лист Града 
Ниша“, бр.148/16), Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине Града Ниша за 2017.годину („Сл. лист Града Ниша“, бр.14/17), члана 2. и члана 72. 
Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр.1/13, 95/16, 98/16, 
124/16 и 144/16), Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 20.09.2017. године, 
доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 

 I Град Ниш приступа изради Елабората о анализи потребних података за израду 
стратешке карте буке Града Ниша применом CNOSSOS методе. 

 II Циљ израде Елабората је анализа CNOSSOS методе и утврђивање врсте података, као и 
начина прикупљања и приказивања података неопходних за израду стратешке карте буке за 
агломерацију Ниш и за дефинисање модела: извора буке, простирања буке, топографије и 
геометрије терена, положаја и геометрије објеката и вертикалних препрека и густине 
становништва у стамбеним зонама, а све у складу са Правилником о садржини и методама 
израде стратешких карата буке и начину њиховог приказивања јавности („Службени гласник 
РС“ број 80/10). Елаборат је основа за реализацију Програма прикупљања података за израду 
стратешке карте буке Града Ниша применом CNOSSOS методе. 

III Начелник Градске управе града Ниша може да образује Решењем Посебну Радну групу 
за праћење израде Елабората. На наведено Решење сагласност даје Градоначелник. 

IV Носилац и имплементатор Елабората је Град Ниш, а за израду Елабората биће 
ангажована референтна институција, која ће бити изабрана спровођењем поступка јавне 
набавке. 

V Израда Елабората о анализи потребних података за израду стратешке карте буке  града 
Ниша применом CNOSSOS методе, финансираће се из средстава предвиђених Одлуком о 
буџету Града Ниша за 2017.годину („Сл. лист Града Ниша“, бр.148/16), из средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу до 250.000,00 динара (са ПДВ), 
раздео 3; глава 3.1; функција 560; позиција 90; економска класификација 424 – 
специјализоване услуге, од укупно намењене апропријације од 58.850.000,00 динара. 

VI Обавеза Града Ниша је пружање подршке за израду Елабората. Време израде 
Елабората је 60 (шездесет) дана, од дана потписивања уговора са изабраном референтном 
институцијом. 

VII Налаже се Градској управи града Ниша, Секретаријату за финансије и Секретаријату 
за заштиту животне средине да реализују ово Решење. 

 
 
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), 

утврђена је обавеза јединице локалне самоуправе да врши акустичко зонирање на својој 
територији, одређује мере забране и ограничења у складу са овим законом. 

У складу са чланом 4. Закона о заштити од буке у животној средини, Град Ниш, као 
јединица локалне самоуправе је један од субјеката заштите животне средине од буке. 

Члан 20. Закона о заштити од буке у животној средини дефинише да се стратешке карте 
буке обавезно израђују за агломерације са више од 100.000 становника, за главне путеве са 
просечним годишњим протоком саобраћаја већим од 3.000.000 возила, за главне пруге са 
просечним годишњим протоком саобраћаја већим од 30.000 возова и за главне аеродроме. 
Израду стратешких карата буке на целој територији Републике Србије обезбеђује Агенција за 
заштиту животне средине Републике Србије, уз учешће субјеката заштите из члана 4. Закона 
о заштити од буке у животној средини. Субјекти из члана 4. Закона о заштити од буке у 
животној средини обавезни су да за потребе израде стратешких карата буке обезбеде 
потребне податке. 

Циљ израде Елабората је анализа CNOSSOS методе и утврђивање врсте података, као и 
начина прикупљања и приказивања података неопходних за израду стратешке карте буке за 
агломерацију Ниш и за дефинисање модела: извора буке, простирања буке, топографије и 
геометрије терена, положаја и геометрије објеката и вертикалних препрека и густине 
становништва у стамбеним зонама, а све у складу са Правилником о садржини и методама 
израде стратешких карата буке и начину њиховог приказивања јавности („Службени гласник 
РС“ број 80/10). Правилником о садржини и методама израде стратешких карата буке и 
начину њиховог приказивања јавности ближе се уређују садржина и методе израде 
стратешких карата буке, као и начин њиховог приказивања јавности. 

 Елаборат је основа за реализацију Програма прикупљања података за израду стратешке 
карте буке Града Ниша применом CNOSSOS методе. 

Градско веће Града Ниша на предлог директног корисника буџетских средстава одлучује о 
прихватању учешћа Града у пројектима од интереса за Град у складу са чланом 59. Одлуке о 
буџету Града Ниша за 2017. годину („Сл. лист Града Ниша“, бр.148/16).  

Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града 
Ниша за 2017.годину („Сл. лист Града Ниша“, бр.14/17) за који је добијена сагласносност 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије,                   
бр.401-00-00181/2017-09, од 07.02.2017.године, планирана је израда Елабората о анализи 
потребних података за израду стратешке карте буке Града Ниша применом CNOSSOS 
методе. Одлуком о буџету Града Ниша за 2017. годину („Сл. лист Града Ниша“, бр.148/16) 
предвиђена су средства за израду Елабората, па је Градско веће Града Ниша одлучило као у 
диспозитиву Решења. 
 
Број: 1047-3/2017-03 
У Нишу, 20.09.2017. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 


	3-1 Resenje o pristupanju izradi Elaborata

