
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  02.07.2015.  године
доноси 

З А К Љ У Ч А К

I  Предлаже  се  Градоначелнику  Града  Ниша  да  одобри  финансирање  Програма
чишћења дивљих депонија на територији града Ниша, бр.942-12/2015-03, од 02.07.2015.
године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Град као јединица локалне самоуправе један је од субјеката система заштите животне
средине са обавезом чувања и унапређења животне средине.

Заштита  животне  средине  уређује  се  Законом  о  заштити  животне  средине
(„Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09).

У складу са чланом 2. Закона о заштити животне средине, систем заштите животне
средине чине мере, услови и инструменти за одрживо управљање, очување природне
равнотеже, као и спречавање, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања
животне средине. Сви субјекти система заштите животне средине, на основу члана 4.
овог Закона дужни су да чувају и унапређују животну средину.

У складу са чланом 78. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС, бр.36/09 и
88/10) трошкове уклањања отпада одложеног изван депоније, чије порекло не може да
се утврди,  односно установи његова веза са произвођачем,  односно лицем које га је
одложило,  сноси  јединица  локалне  самоуправе. У  складу  са  чланом  81.  поменутог
Закона,  из  прихода  Фонда  за  заштиту  животне  средине,  односно  посебних  рачуна
финансирају се програми, пројекти и друге инвестиционе и оперативне активности из
области  управљања  отпадом,  међу  којима  је  и  санација  дугогодишњег  загађења
отпадом.

Циљ Програма је да дивље депоније буду очишћене, трајно уклоњене и да се спречи
да се оне поново стварају.

Укупна вредност Програма чишћења дивљих депонија на територији града Ниша је
2.499.439,21 динара (без ПДВ), односно 2.749.383,13 динара (са ПДВ) и предвиђенa је
Одлуком  о  буџету  Града  Ниша  за  2015.  годину, из  средстава  Буџетског  фонда  за
заштиту животне средине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.102/14 и 9/15),
раздео  3.,  глава  3.10.,  функција  560,  позиција  329,  економска  класификација  424-
специјализоване услуге, од укупно намењене апропријације у износу од 52.790.000,00
динара.  

Предлаже  се  Градоначелнику  Града  Ниша  да  одобри  средства  за  финансирање
Програма чишћења дивљих депонија на територији града Ниша.

     Број: 942-13/2015-03
     У Нишу, 02.07.2015.  године                                
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