
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 
систематске дератизације и дезинсекције на територији Града Ниша за 2011. годину 
број, 346-41/2011-03,  од 29.03.2011. године. 

 
II Предлаже се да се послови на реализацији Програма систематске дератизације 

и дезинсекције на територији Града Ниша за 2011. годину повере Дому здравља Ниш. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 Као опште мере за заштиту становништва од заразних болести, између осталих 
је и спровођење дезинсекције и дератизације у насељеним местима, на јавним 
површинама, у стамбеним објектима, у средствима јавног саобраћаја, у објектима под 
санитарним надзором и њиховој непосредној околини и у другим објектима у којима се 
обавља друштвена, односно јавна делатност. 
 Ове мере организују и спроводе органи јединица локалне самоуправе, у складу 
са Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“, бр. 125/04). 
 Како је Град Ниш преузео оснивачка права над Домом здравља Ниш у складу са 
Одлуком о преузимању оснивачких права над Домом здравља Ниш („Сл. лист Града 
Ниша“, бр. 92/06), послови на реализацији Програма систематске дератизације и 
дезинсекције на територији Града Ниша за 2011. годину поверавају се Дому здравља 
Ниш.   
 Укупна вредност Програма систематске дератизације и дезинсекције на 
територији Града Ниша за 2011. годину је 6.204.152,00 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 
систематске дератизације и дезинсекције на територији Града Ниша за 2011. годину. 
 
     Број: 346-42/2011-03 
     У Нишу, 29.03.2011.  године                                 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 


