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На основу Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, бр.76/09 и 104/18) и члана 2. и 72. Пословника о раду Градског 
већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.1/13, 95/16, 98/16, 124/16 и 144/16), Градско 
веће Града Ниша на седници одржаној, дана 21.12.2020. године, доноси 
 

ПРОГРАМ ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИЛА У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

 
 
 ОСНОВЕ ПРОГРАМА 

 
Зелене површине представљају значајан фактор који обезбеђује и побољшава визуелни 

изглед и квалитет живота у урбаним срединама. Значај зеленила у урбаним срединама је 
вишеструк: побољшава климатске услове, утиче на регулацију температуре ваздуха, притисак и 
ваздушна струјања, смањује ниво комуналне буке и аерозагађење, повећава влажност ваздух, 
спречава појаву ерозије земљишта, штити од претераног осунчавања. 

Са циљем да се зеленило унапреди и оплемени на територији града Ниша неопходно је, 
поред редовног одржавања јавних зелених површина, садржаних у Програму редовног 
одржавања, спроводити додатне активности на ревитализацији постојећег зеленила и 
формирању нових зелених површина. Подизањем функционалности појединих сегмената 
система зеленила (зеленила у зони саобраћајница, зеленила у оквиру стамбених зона, 
парковских подручја, заштитних зона и др), унапређује се систем зеленила на ширем подручју 
Града Ниша и побољшавају се услови живота.  

У складу са тим Градска управа града Ниша, Секретаријат за заштиту животне средине 
спроводи Програм очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на 
јавним површинама на територији града Ниша.  

Програм ће реализовати Јавно комунално предузеће “Медиана” Ниш, у складу са  Одлуком о 
оснивању ЈКП “Медиана” Ниш („Службени лист Града Ниша”, бр.143/16, 3/17,18/18) и Одлуком 
о одржавању јавних зелених површина („Службени лист Града Ниша”, бр.89/05 пречишћен 
текст, 38/10 и 18/17). 
 
 ЦИЉ ПРОГРАМА 

 
Циљ Програма је очување и ревитализација постојећих зелених површина, као и унапређење 

зеленила формирањем нових зелених површина на територији града Ниша, у функцији заштите 
животне средине. 
 
 САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

 
На основу указане потребе у 2021. години приступиће се реконструкцији постојећих, као и 

пројектовању и изградњи нових јавних зелених и рекреационих површина на територији града 
Ниша. Програм обухвата засађивање и одржавање дрвореда, заштитног зеленила, формирање и 
опремање паркова, уређење блоковског зеленила, зеленила дуж саобраћајница, кружних токова 
и уређење осталих јавних зелених површина. 

Вредност овог Програма очувања и унапређења зеленила у функцији заштита животне 
средине  на јавним површинама на територији Града Ниша је 10.000.000, оо динара. 

Уређење јавних зелених површина вршиће се у складу са одговарајућим урбанистичким 
планом, урбанистичко-техничким, односно техничким условима и планом озелењавања који је 
ЈКП “Медиана” Ниш у обавези да достави за сваку локацију коју уређује. План озелењавања за 
сваку локацију треба да садржи: биолошку основу, технички опис радова и друге податке о 
факторима који утичу на подизање и рационално одржавање јавних зелених површина као и 
еколошко-техничко образложење са предрачуном потребних средстава.  
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Процену оправданости  и приоритета Плана озелењавања за сваку локацију коју предложи 
ЈКП „Медиана“ Ниш, врши комисија коју образује Градоначелница Града Ниша. 

Након процене и провере оправданости и приоритета предложеног Плана озелењавања 
комисија предлаже Градоначелници да одобри реализацију озелењавањa и уређењa сваке 
локације по поднетом Плану. 

Исплата средстава ЈКП „Медиани“ Ниш извршиће се из средстава од 10.000.000,00 динара за 
реализацију овог Програма у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину. 

Исплата средстава из претходног става вршиће на основу уговора закљученог између Града 
Ниша и ЈКП „Медиане“ Ниш. Уговор у име Града Ниша потписује Градоначелница Града Ниша. 
 
 ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 
Реализација Програма очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине 

на јавним површинама на територији града Ниша предвиђена је од дана закључења Уговора, а 
најкасније до 31.12.2021. године. 

Динамика радова на унапређењу зеленила биће одређенa у складу са реалним потребама у 
2021. години. 
 
 АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

 
Реализација Програма очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине 

на јавним површинама на територији града Ниша, обухвата 2 фазе:  
I  фаза – Доношење Програма очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне 

средине на јавним површинама на територији града Ниша, од стране Градског већа Града Ниша 
и 

II  фаза – Реализација Програма очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне 
средине на јавним површинама на територији града Ниша, од стране ЈКП „Медиана“ Ниш. 
 
 ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

 
Средства за спровођење Програма обезбеђена су у буџету Града Ниша – Буџетском фонду за 

заштиту животне средине, у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину 
(„Службени лист Града Ниша“, бр.106/19) и Програмом коришћења средстава буџетског фонда 
за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.7/20 
и 47/20).  

Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
Број: 1098-1/2020-03 
У Нишу, 21.12.2020. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
  
  

 
Председница 

Драгана Сотировски 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Чланом 2. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 
36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 – 
др. закон), дефинисано је да систем заштите животне средине чине мере, услови и инструменти 
за одрживо управљање, очување природне равнотеже, као и спречавање, контрола, смањивање и 
санација 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. 

Програм очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним 
површинама на територији града Ниша, доноси Градско веће Града Ниша, а финансирање 
Програма одобрава Градоначелница Града Ниша. 

Програм очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним 
површинама на територији града Ниша, финансираће се из средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине. 

У складу са наведеним Градска управа града Ниша – Секретаријат за заштиту животне 
средине Града Ниша, спроводи Програм очувања и унапређења зеленила у функцији заштите 
животне средине на јавним површинама на територији града Ниша. 
 
 
 
 
   
          С Е К Р Е Т А Р 
          
           Ивана Крстић 
 
     
 
 
 
 


