
На основу тачке 6. Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 
и унапређење животне средине Града Ниша за 2011. годину („Службени лист Града 
Ниша“, број 8/2011) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша                  
(„Службени лист Града Ниша“, број 101/08, 4/09 и 58/09), 

 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 29.03.2011. године, доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма 
мониторинга воде за пиће сеоских водовода на територији Града Ниша за 2011/2012. 
годину, број 346-29/2011-03, од 29.03.2011. 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. 

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

Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10) дефинише да је вода за  
пиће, вода која се користи за пиће, прераду и производњу хране и предмета 
опште употребе, као и остале потребе људи. 
 Чланом 18. истог Закона дефинисани су водни објекти за коришћење вода, 
између осталих и објекти: 

- за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске   
потребе - водозахвати  (бунари, каптаже, захвати из  водотока, канала, 
језера и бране са акумулацијама), постројења за припрему воде за 
пиће, магистрални цевоводи и резервоари са уређајима који им 
припадају; 

 Циљ реализације овог Програма је прикупљање потребних информација и 
могућност превентивног деловања у циљу заштите здравља људи и заштите животне 
средине, као и могућност информисања јавности о резултатима мерења. 
 Укупна вредност Програма мониторинга воде за пиће сеоских вододвода на  
територији Града Ниша за 2011/2012. годину је 1.000.000,00 динара, предвиђених 
Одлуком о буџету Града Ниша за 2011. годину, из средстава Фонда за заштиту животне 
средине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 92/2010), раздео 3., глава 3.8., 
функција 560, позиција 216, економска класификација 424-специјализоване услуге, од 
укупно намењене апропријације у износу од 52.922.000,00 динара.   

Предлаже се Градоначелнику да одобри средства за финансирање Програма 
мониторинга воде за пиће сеоских вододвода на  територији Града Ниша за 2011/2012. 
годину. 

 
     Број: 346-30/2011-03 
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