
На основу тачке  VI Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и 
унапређење животне средине града Ниша за 2013. годину („Службени лист  Града Ниша“, 
број 21/13) и  члана  2  и  72  Пословника  о  раду  Градског  већа  Града  Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/13), 

Градско веће Града Ниша, на седници, одржаној 11.04.2013. године доноси 

З А К Љ У Ч А К

I  Предлаже  се  Градоначелнику  Града  Ниша  да  одобри  финансирање  Програма 
мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2013/2014.  годину, 
број 597-39/2013-03, од 11.04.2013. 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 Законом о заштити од буке у животној средини 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/2010).

У складу са наведеним Законом  о заштити животне средине члан 69 и 70, мониторинг 
се  врши  мерењем,  испитивањем  и  оцењивањем  индикатора  стања  и  загађења  животне 
средине, између осталих и буке, доношењем Програма мониторинга.

 Законом  о заштити од буке у животној средини члан 23 одређује мониторинг буке 
коју врши јединица локалне самоуправе  према програму за своју територију.

Циљ реализације овог Програма је добијање потребних резултата и информација ради 
могућности  превентивног  деловања  у  циљу  заштите  здравља  људи  и  заштите  животне 
средине као и могућност информисања јавности о резултатима мерења.

Укупна вредност Програма  мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији 
града Ниша за 2013/2014. годину је 2.400.000,00 динара без (ПДВ-а), предвиђених Одлуком о 
буџету града Ниша за 2013. годину, из средстава фонда за заштиту животне средине града 
Ниша („Службени лист града Ниша“, број 108/12 и 15/13), раздео 3., глава 3.8., функција 560, 
позиција  233,  економска  класификација  424-специјализоване  услуге,  од  укупно  намењене 
апропријације у износу од 70.000.000,00 динара.  

Предлаже  се  Градоначелнику  да  одобри  средства  за  финансирање  Програма 
мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2013/2014. годину.

     Број: 597-40/2013-03
     У Нишу, 11.04.2013. године
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