
 
На основу тачке 6. Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и 

унапређење животне средине Града Ниша за 2012. годину („Службени лист Града Ниша“, 
број 43/2012) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша                  
(„Службени лист Града Ниша“, број 101/08, 4/09, 58/09, 25/11 и 27/11), 

Градско веће Града Ниша, на седници, одржаној 02.11.2012. године доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма 
мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена  на територији Града Ниша за 2012/2013. 
годину, број 1126-6/2012-03, од 02.11.2012. 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. 
 Ради добијања информација о степену загађености животне средине поленом и 
превентивног деловања, неопходно је доношење Програма. 
 У складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
(„Службени гласник РС“,бр.11/2010 и 75/2010), члан 7. став 5. дефинише да надлежни органи 
могу пратити концентрације алергогеног полена.  
 Током последњих година уочено је повећање броја особа са симптомима алергијских 
реакција. Полен је окаректерисан као загађивач ваздуха и изазивач бројних обољења као што 
су: бронхитис, коњуктивитис и дерматитис.  

По препорукама Светске здравствене организације (WHO) неопходно је вршити 
мониторинг најзначајних типова аероалергеног полена. Посебно је важно напоменути на 
значај правовременог мониторинга полена и популација биљке амброзије у Нишу. 
Досадашњи резултати указују на неопходност праћења карактеристика сезоне аерополена, 
организовања акција мапирања и сузбијања. 
 Укупна вредност Програма мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена  на 
територији Града Ниша за 2012/2013. годину је 800.000,00 динара (без ПДВ-а), предвиђених 
Одлуком о буџету Града Ниша за 2012. годину („Службени лист Града Ниша“, број 79/11), из 
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша (део), раздео 3., глава 
3.8., функција 560, позиција 231, економска класификација 424-специјализоване услуге, од 
укупно намењене апропријације у износу од 55.000.000,00 динара.   

Предлаже се Градоначелнику да одобри средства за финансирање Програма 
мониторинга, праћења стања и прогноза аерополена  на територији Града Ниша за 2012/2013. 
годину. 
 
Број: 1126-7/2012-03 
У Нишу, 02.11.2012.  године  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Проф. др Зоран Перишић 


