
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 09.05.2017. године доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма 
унапређења и одржавања зелених површина на територији града Ниша, укључујући 
уређење међублоковског зеленила, Спомен парка Бубањ и одржавање споменика 
природе у циљу унапређења животне средине, бр. 600-8/2017-03, од 09.05.2017. године. 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 Град као јединица локалне самоуправе је један од субјеката система заштите 
животне средине са обавезом чувања и унапређења животне средине. 
 Циљ реализације овог Програма је унапређење заштите животне средине на 
територији града Ниша, обезбеђење услова за одржавање хигијене у међублоковском 
зеленилу и Меморијалном споменику, као и очување природног добра као део природе 
посебних природних вредности и одлика. 
 Укупна вредност Програма унапређења и одржавања зелених површина на 
територији града Ниша, укључујући уређење међублоковског зеленила, Спомен парка 
Бубањ и одржавање споменика природе у циљу унапређења животне средине је 
22.500.000,00 динара (без ПДВ), односно 24.750.000,00 динара (са ПДВ). 
 Средства за реализацију наведеног Програма предвиђенa су Одлуком о буџету 
Града Ниша за 2017. годину, из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.148/16), раздео 3., глава 3.1, функција 
560, позиција 90, економска класификација 424-специјализоване услуге, од укупно 
намењене апропријације у износу од 58.850.000,00 динара.   

Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри средства за финансирање 
Програма унапређења и одржавања зелених површина на територији града Ниша, 
укључујући уређење међублоковског зеленила, Спомен парка Бубањ и одржавање 
споменика природе у циљу унапређења животне средине. 
 
 
     Број: 600-9/2017-03 
     У Нишу, 09.05.2017.  године                                 
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