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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ  

ПОСЛОВЕ ГРАДА НИША 

Одсек инспекције за заштиту животне средине 

Шеф одсека др Славиша Радуловић  
 

 

Контрола потенцијалних загађивача ваздуха  

са мерама за отклањање аеро загађења: 
Котларнице МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА,  
АТД и УНИВЕРЗИТЕТА (зграда Бановине). ЗАХТЕВ.- 

 

 

 

На основу члана 2. Закона о заштити потрошача тачка 8. једно од основних права 

потрошача је: Право на здраву и одрживу животну средину - живот и рад у средини која 

није штетна за здравље и добробит садашње и будућих генерација, правовремено и 

потпуно информисање о стању животне средине, као и члана 131. Тачка 4. Једна од 

активности  организација потрошач је спровођење истраживања и студија у области заштите 

потрошача и јавно објављивање добијених резултата, подносимо овај захтев за контролу 

котларница  МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА, АТД и УНИВЕРЗИТЕТА (зграда Бановине). 

Разлог за подношење овог захтева је константно велико загађење ваздуха у граду Нишу, 

које се прати на мерној станици НИШ – ЈЗЈЗ, где се квалиет ваздуха декларише као ОПАСАН и 

препоручује затварање прозора, избегавање активности на отвореном и ношење маске за 

загађење ваздуха. (у прилогу – стање 11.11.2020.г. у 21.00). 

На потребу за конторлу наведених котларница посебно указују мерења суспендованих 

честица где се ниво МП – 10 декларише као веома висок а ниво МП – 2,5 као опасан. (у 

прилогу – стање на дан 11.11.2020.г. у 21,00). 

Из наведених разлога, тражимо да се изврши контрола наведених котларница, јер се 

суспендоване честице ослобађају управо из ложишта у време грејне сезоне, а њихове количине 

евидентиране на мерном месту НИШ – ИЗЈЗ су забрињавајуће, због чега треба предузети мере 

за њихово смањење.  

Према неким проценама ове котларнице су потенцијални највећи загађивачи ваздуха у 

граду Нишу, што не значи да не треба контролисати и остале потенцијлне загађиваче ваздуха, 

јер је стање квалитета ваздуха у граду Нишу забрињавајуће, због чега је потребно урадити 

аналиу енергетских извора у граду и напрвити план преласка на обновљиве изворе енргије.  
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Стање квалитета ваздуха у граду Нишу на дан 11.11.2020. године у 21,00 часова 

 

 

 

 

Ниш, 12.11.2020. год. 

П Р Е Д С Е Д Н И К 

Мр Јован Јовановић 

                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р е п у б л и к а    С р б и ј а   
Министарство тровине, туризма и телекомуникација,   

у оквиру програма од јавног интерса у области заштите потрошача, 

подржава и финансира Програм РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ 

ПОТРОШАЧА ЈУЖНЕ И ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ                                           

 

 


