
На основу тачке 8. Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине Града Ниша за 2014. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.16/14)
и члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, бр.1/13), 

Градско веће Града Ниша, на седници, одржаној 08.09.2014. године доноси 

З А К Љ У Ч А К

I  Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма
озелењавања дворишта школских и предшколских установа у циљу смањења нивоа буке
и аерозагађења у 2014. години, бр.1300-3/2014-03, од 80.09.2014. 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.

У  складу  са  чланом  2.,  Закона  о  заштити  животне  средине,  систем  заштите
животне средине чине мере,  услови и инструменти  за одрживо управљање,  очување
природне равнотеже,  као и спречавање, контролу, смањивање и санацију свих облика
загађивања животне средине. Сви субјекти система заштите животне средине, на основу
члана 4. овог Закона дужни су да чувају и унапређују животну средину.

Озелењавање дворишта школских и предшколских установа спроводи се у циљу:
смањења  нивоа  комуналне  буке,  смањења  аерозагађења,  визуелног  оплемењавања  и
унапређења животне средине, сагледавања ефеката предузетих мера - процене смањења
изложености најмлађе популације загађењу.

Укупна  вредност  Програма  озелењавања дворишта  школских  и  предшколских
установа  у циљу смањења нивоа буке и аерозагађења у 2014. години је 2.900.000,00
динара (без ПДВ-а), предвиђених Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. годину, из
средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша („Службени лист
Града Ниша“, бр.95/13), раздео 3., глава 3.10., функција 560, позиција 262, економска
класификација  424-специјализоване  услуге,  од  укупно  намењене  апропријације  у
износу од 94.509.000,00 динара.  

Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри средства за  финансирање
Програма озелењавања дворишта школских и предшколских установа  у циљу смањења
нивоа буке и аерозагађења у 2014. години.

     Број: 1300-4/2014-03
     У Нишу, 08.09.2014.  године                                

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 


