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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДМЕТ: Предлог за конкурисање фонду при Министарству заштите
животне средине и просторно планирање за суфинансирање
пројекта санације и рекултивације градске депоније у Нишу.
.
Комплекс депоније простире се на 31ha а само тело депоније на око
10ha. Због попуњеног капацитет и неконтролисаног начина одлагања смећа
долази до непосредног загађивања животне средине. Загађење
површинских
и подземних вода долази услед директног контакта
атмосферских падавина са телом депоније и на тај начин пролазом кроз
тело депоније загађује се органским и неорганским једињењима, где услед
природног нагиба се ствара филтрат и као такав се излива у површинске и
подземне воде. Загађење ваздуха долази услед стварања гасова при
распадању комуналног отпада аеробним и анаеробним процесом емитујући
метан, CO2.
Загађење и нарушавање изгледа земљишта настаје
разношењем отпада ветром и могућност појаве епидемиолошких болести
због разношењa отпада од стране птица и животиња.
Из наведених разлога Скупштина града Ниша донела је 26.12.2003.
године Одлуку да се изради Главни технолошки пројекат санације,
затварања и рекултивације депоније Бубањ у Нишу. Пројекат је урадио
институт „Кирило Савић „ из Београда 2005. године, где су кроз четири фазе
санације предвиђена финансијска средства у износу од 168.000.000,00
динара.
Сагласност за израду и реализацију пројекта дата је од стране
Министарства науке и заштите животне средине, Градске управе за
привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, Дирекције за изгадњу
града, ЈП Завод за урбанизам и Градоначелника града Ниша.
Због недостатка финансијских средстава радови на реализацији
пројекта почели су јула 2008. године и у оквиру прве фазе урађено је 25%
предвиђених радова. Због попуњености капацитета градске депоније на
основу геодетског премеравања у месецу јулу 2008. године, предвиђено је
отварање новог сегмента С4, где би се депоновање отпада вршило у
наредне три године по технологији која се примењује код санитарних
депонија.

За извођење радова на припреми сегмента С4 за депоновање отпада
потребно је издвојити финансијска средства у висини од 20.000.000,00
динара.
У циљу свих, како грађана града Ниша тако и Републике Србије за
побољшањем квалитета и заштите животне средине потребно је
обезбедити наведена финансијска средства која Министарство заштите
животне средине и просторно планирање суфинансира реализацију
пројекта преко Фонда за заштиту животне средине. Пријаве се обавезно
подносе у писменој и mail-ом фонду заштите животне средине најкасније до
31.10.2008. године.
Образац за Пријаву за суфинансирање пројекта се налази на сајту
www.sepf.sr.gov.rs.

По Овлашћењу Секретара
Скупштине града Ниша
Нада Максић

На основу члана 10. Пословника Градског већа града Ниша („Сл.лист
града Ниша“ бр. 96/2204), Градско веће града Ниша на седници одржаној
___________ донело је

ЗАКЉУЧАК

I Прихвата се предлог Управе за комуналне делатности и енергетику за
конкурисање фонду заштите животне средине за суфинансирање пројекта
за санацију депоније града Ниша.
II Налаже се Управи за комуналну делатности и енергетику да у
сарадњи са Управом за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине, конкурише фонду заштите животне средине при Министарству
заштите животне средине и просторног планирања најкасније до
25.10.2008.године.
Закључак доставити: Градоначелнику града Ниша, Управи за
комуналне делатности и енергетику, Управи за привреду, одрживи развој и
заштиту животне средине и члану градског већа Миодрагу Радовићу.
Број:____________
У Нишу__________
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА НИША
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