
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу, члана 37. Одлуке о буџету Града Ниша за 2014. годину („Службени лист
Града Ниша“, бр.95/13) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени
лист Града Ниша“, бр.1 /13),

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

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I  Град  Ниш  приступа  изради  пројектне  документације  која  ће  омогућити  звучну
заштиту  постављањем  звучних  баријера  на  одабраним  локацијама  на  територији  Градске
општине Медијана,  која се реализује  на основу Програма коришћења средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2014. годину и финансира се из средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2014. годину.

II  Циљ израде пројектне документације је да се на основу резултата вишегодишњег
праћења стања нивоа комуналне буке на територији града Ниша, односно Градске општине
Медијана,  одреде  угрожене  локације  повећаним  нивоом  буке  –  где  постоји  потреба  за
постављање  звучних  баријера,  одреде  врсте  и  висина  звучних  баријера,  предложе
најприхватљивије мере смањења нивоа буке, а све ради смањења штетног дејстава буке на
становништво у насељеним местима на територији Градске општине Медијана.

III  Носилац и имплеменатор израде пројектне документације је Град Ниш, а израда
пројектне  документације  биће поверена  организацији  која  ће  бити  изабрана  спровођењем
поступка јавних набавки и која има стручни кадар из области комуналне буке и пројектовања.

IV  Средства за реализацију пројектне документације у износу од 600.000,00 динара
(без  ПДВ), предвиђена  су Одлуком  о  буџету Града  Ниша за  2014.годину,   из  средстава
Буџетског  фонда  за  заштиту  животне  средине  ("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.

V  Обавеза Града је да пружа подршку и даје све неопходне информације за израду
пројектне документације. Време реализације пројекта је шест месеци од дана потписивања
уговора.

VI  Налаже  се  Управи  за  привреду,  одрживи  развој  и  заштиту  животне  средине  и
Управи за финансије,  јавне приходе локалне самоуправе и јавне набавке да реализује  ово
Решење.



О б р а з л о ж е њ е

У складу са чланом 2. Закона о  заштити  од буке  у  животној  средини („Службени
гласник  РС“,  бр.  36/09  и  88/2010),  заштита  животне  средине  од  буке  обезбеђује  се
утврђивањем услова и предузимањем мера заштите које су део интегралног система заштите
животне средине и односе се на звучну заштиту. У члану  100. Законa   о заштити животне
средине („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11-УС), дефинисано је да се
Средства  буџетског  фонда  користе  на  основу  утврђеног  Програма  коришћења  средстава
буџетског фонда који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, на који добија
сагласносност Министарства надлежног за заштиту животне средине. 

Вишегодишњим мониторингом буке на територији града Ниша добијени су резултати
који указују  на  потребу предузимања мера заштите  од штетних  ефеката  буке на  здравље
људи.  Пројектном  документацијом  ће  бити  дефинисани  локалитети  на  којима  треба
поставити  звучне  баријере  на  територији  Градске  општине  Медијана,  такође  ће  бити
дефинисана врста, висина и начин постављања звучних баријера, на одређеним локацијама. 

 Пројектном документацијом биће предложене мере смањења нивоа буке, планирањем
и реализацијом звучне  заштите,  ради  смањена  штетног  дејстава  буке  на  становништво  у
насељеним местима.

Носилац  и  имплементатор  израде  пројектне  документације  је  Град  Ниш,  а  израда
пројектне  документације  биће  поверена  стручној  организацији  која  ће  бити  изабрана
спровођењем поступка јавних набавки и која има стручни кадар из области комуналне буке и
пројектовања. 

Средства за реализацију пројектне документације  предвиђена су Одлуком о буџету
Града  Ниша за  2014.годину,   из  средстава  Буџетског  фонда за  заштиту животне  средине
("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.

Израда пројектне документације ће дефинисати постављање звучне заштите (звучних
баријера)  на одабраним локацијама на територији Градске општине Медијана.  Планирање
звучне заштите је у циљу побољшања квалитета животне средине на територији града Ниша,
заштите становништва у насељеним местима од штетног дејства буке, па је Градско веће
Града Ниша одлучило као у диспозитиву решења. 

Број: 1300-5/2014-03
У Нишу, 08.09.2014.године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 


