
На основу тачке VI. Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 

средине Града Ниша за 2017. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.14/17) и члана 2. и 

72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.1/13, 

95/16, 98/16, 124/16 и 144/16), Градско веће Града Ниша, на седници, одржаној 21.06.2017. 

године, доноси  

 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма 

испитивања масене активности радионуклида у земљишту и у животној средини на 

територији града Ниша за 2017/2018. годину, бр.835-5/2017-03 од 21.06.2017. 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, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11 Одлука УС  и 14/16) и 

посебним законима. 

Програм испитивања масене активности радионуклида у земљишту и у животној 

средини на територији града Ниша за 2017/2018. годину, утврђен је на основу одредаба 

Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени гласник 

РС“, бр.36/09 и 93/12). 

 Циљ овог Програма је утврђивање присуства радионуклида у животној средини и 

процена нивоа излагања становништва јонизујућим зрачењима. 

 Укупна вредност Програма испитивања масене активности радионуклида у земљишту 

и у животној средини на територији града Ниша за 2017/2018. годину, je 800.000,00 динара 

(са ПДВ). 

 Средства за реализацију наведеног Програма предвиђена су Одлуком о буџету Града 

Ниша за 2017. годину, из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине 

(„Службени лист Града Ниша“, бр.148/16), раздео 3., глава 3.1, функција 560,  позиција 91, 

економска класификација 424 – специјализоване услуге, од укупно намењене апропријације 

од 15.700.000,00 динара. 

Предлаже се Градоначелнику Града Ниша, да одобри средства за финансирање 

Програма испитивања масене активности радионуклида у земљишту и у животној средини 

на територији града Ниша за 2017/2018. годину. 

      

Број: 835-6/2017-03 

     У Нишу, 21.06.2017.  године                                 
 

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 

           ПРЕДСЕДНИК 

 

          Дарко Булатовић 


