
На основу члана члана 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне 
средине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.53/09) 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 17.07.2018. године, 
доноси 
 

ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊA И УРЕЂЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НИША 

 
 
I - ОСНОВЕ ПРОГРАМА 
 

Неконтролисано поступање са отпадом угрожава животну средину, површинске и 
подземне воде, ваздух и земљиште, утиче на климатске промене, глобално загревање и 
биолошку разноврсност.  

Дивља депонија је место, јавна површина, на којој се налазе неконтролисано 
одложене различите врсте отпада и којa не испуњава услове утврђене прописом којим се 
уређује одлагање отпада на депоније.  

Дивље депоније заузимају простор који није за то намењен и садржи ограничене 
количине отпада најчешће формиране непосредно поред пута, у близини насељених места, 
уз корита река, на јавним површинама. По конфигурацији терена, углавном су то 
површине на којима се може организовати чишћење и одвоз депонованог материјала.  

Појава дивљих депонија указује на непостојање заокруженог система управљања 
отпадом, на несавесно поступање власника отпада и на недовољан број санитарних 
депонија.  

На територији Града Ниша постоји велики број дивљих депонијa и расутог отпада на 
јавним површинама, које је неопходно очистити и санирати у циљу очувања и унапређења 
животне средине. 

Дивље депоније сем што имају визуелно лош ефекат  могу на више начина угрозити 
животну средину и здравље људи. Здравствени ризик тиче се могућег ширења болести и 
инфекција због присуства преносника заразе (такве депоније нису ограђене, тако да се на 
њима често могу видети животиње, птице, глодари, инсекти, муве и др.)  

Неадекватно депоновање отпада доводи до загађивања животне средине. Падавине 
које се филтрирају кроз масу депонованог отпада растварају штетне материје, чиме се 
загађују и земљиште и подземне воде.  

Загађивање земљишта нема искључиво локални карактер, него долази до загађивања 
тла, подземних и површинских вода на ширем простору, а посредно и до угрожавања 
флоре и фауне. Као додатни проблем јавља се загађивање земљишта у околини, отпадом 
ношеним ветром. Поред тога, емитују се и непријатни мириси, који имају значајан утицај 
на квалитет живота у околини дивљих депонија. 
 

Депоновани материјал је разноврстан од комуналног, преко кабастог (аутомобили, 
камиони, бела техника, често и аутомобилске гуме) до органског и медицинског отпада. 
ЈКП „Медиана“ Ниш, ће у оквиру Програма чишћења и уређења дивљих депонија на 
територији Града Ниша, очистити и уредити 23 дивље депоније и том приликом ће бити 
уклоњено око 3.560 m3 отпада са ових одлагалишта.  

 
 

 
 



II – ЦИЉ ПРОГРАМА 
 

Циљ Програма је смањење загађења животне средине штетним материјама које из 
отпада доспевају у ваздух, површинске, подземне воде и земљишта, заштита и очување 
здравља људи и животиња, као и побољшање естетског изгледа насеља. 

 
 

Приоритет је да се дивље депоније у Нишу очисте и уреде да не би било могућности да 
настају на истим или новим локалитетима. У сарадњи са надлежним органима, редовно ће 
се контролисати очишћене и уређене локације како би се на време реаговало, у циљу 
спречавања настајања нових дивљих депонија. 
 
III – ОБИМ И ДИНАМИКА РАДОВА  
 
Програмом чишћења и уређења дивљих депонија обухваћен је: 
 
 број дивљих депонија и  процењена количина одложеног отпада;  
 локације дивљих депонија; 
 jединична цена за чишћење дивљих депонија по m3; 
 локације површина које се уређују и опис активности, са новчаним износом 

потребним за реализацију предметних активности; 
 временска динамика чишћења и уређења дивљих депонија;  
 начин обраде и приказа реализованих активности – садржина појединачних и 

коначног извештаја о чишћењу и уређењу дивљих депонија;   
 начин достављања извештаја;  
 дефинисање превентивних мера у циљу спречавања даљег одлагања отпада на 

очишћеним и уређеним локацијама; 
 начин извештавања; 
 приказ буџета. 

 
Број дивљих депонија и процењена количина одложеног отпада  
 

У оквиру Програма чишћења дивљих депонија на територији Града Ниша биће 
очишћене и уређене 23 дивље депоније и том приликом ће бити уклоњено око 3.560 
m3 отпада са ових површина. Програм обухвата сакупљање,  транспорт отпада на депонију 
„Бубањ“ и уређење очишћених површина. Равнањем терена.  
 

Локације дивљих депонија  
 
Локације дивљих депонија приказане су у табели: 
 

Редни 
број ЛОКАЦИЈА 

ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА 
1. Зграда  „Дунав „ осигурања -   иза зграде према Швајцарији  
2. Ул. Војводе Танкосића – део поред бедема 
3. Врежински мост – ограда ЈКП „Наисус“ 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ 
4. Горња Трнава  - Слатина 



5. Горња Трнава - (излаз из села према Дубрави 
6. Рујник – излаз из села према селу Паљина 
7. Ул. Моравска 
8. Ул. Овчепољска 

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА 
9. Бубањски хероји – преко пута насеља Виногради 
10. Ул. Ивана Милутиновића – према Леденој Стени  
11. Пут за Доње Власе – Турски Шарчеви 
12. Село Чокот – према аутопуту 
13. Село Лалинске појате 
14. Суви До – код Појила 
15. Суви До – сеоско гробље 
16. Ограда код Водовода 
17. Бубањски хероји – Шумице 
18. Паси Пољана – потез између 1300 каплара и VIII српске бригаде 
19. Село Горње Међурово – према реци Морави/атарски пут- 
20. Село Чокот – ул. Железничка 

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ 

21. Подвожњак на излазу из Доње Врежине – пут ка Малчи -лева 
страна аутопута 

ГРАДСКА ОПШТИНА НИШКА БАЊА 
22. Лазарево село – аутобуска станица – корито Кутинске реке 
23. Насеље Сићево – десна страна улаза у насеље 

  



Јединична цена за чишћење дивљих депонија по m3 
 

Јединична цена за чишћење и уређење дивљих депонија је 1.021,43 динара по m3 и 
10% ПДВ. 
Јединична цена за уклањање (чишћење) дивљих депонија од 1.021,43 дин/m3 узета је из 
Програма одржавања јавне хигијене на територији града Ниша за 2018. годину број 
1666/НО/120-4А од 30.01.2018. године који је донео Надзорни одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш 
и усвојен је од стране Скупштине Града Ниша. 
 
 
Локације површина које се уређују са новчаним износом потребним за реализацију 
предметних активности 
 

Локације површина које се уређују, опис активности, са новчаним износом 
потребним за реализацију предметних активности приказане су у табели: 

 
 
 
 

Редни 
број ЛОКАЦИЈА количина јед.цена вредност 

ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА    

1. Зграда  „Дунав „ осигурања  ( иза 
зграде према Швајцарији) 

 70 m3 1.021,43 71.500,10 

2. Ул. Војводе Танкосића – део поред 
бедема 

50 m3 1.021,43 51.071,50 

3. Врежински мост – ограда ЈКП 
„Наисус“ 

60 m3 1.021,43 61.285,80 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ    
4. Горња Трнава  - Слатина 200 m3 1.021,43 204.286,00 

5. Горња Трнава  (излаз из села према 
Дубрави) 

160 m3  1.021,43 163.428,80 

6. Рујник – излаз из села према селу 
Паљина 

180 m3 1.021,43 183.857,40 

7. Ул. Моравска 100 m3 1.021,43 102.143,00 
8. Ул. Овчепољска 100 m3 1.021,43 102.143,00 

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА    

9. Бубањски хероји – преко пута насеља 
Виногради 

250 m3 1.021,43 255.357,50 

10. Ул. Ивана Милутиновића – према 
Леденој Стени  

200 m3 1.021,43 204.286,00 

11. Пут за Доње Власе – Турски Шарчеви 60 m3 1.021,43 61.285,80 
12. Село Чокот – према аутопуту 500 m3 1.021,43 510.715,00 
13. Село Лалинске појате 30 m3 1.021,43 30.642,90 
14. Суви До – код Појила 30 m3 1.021,43 30.642,90 
15. Село Суви До – сеоско гробље 10 m3 1.021,43 10.214,30 
16. Ограда код Водовода 60 m3 1.021,43 61.285,80 
17. Бубањски хероји – Шумице 60 m3 1.021,43 61.285,80 



18. Село Паси Пољана – потез између 
1300 каплара и VIII српске бригаде 

280 m3 1.021,43 286.000,40 

19. Село Горње Међурово – према реци 
Морави/атарски пут- 

370 m3 1.021,43 377.929,10 

20. Село Чокот – ул. Железничка 50 m3 1.021,43 51.071,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ    

21. 
Подвожњак на излазу из Доње 
Врежине – пут ка Малчи -лева страна 
аутопута 

550 m3 1.021,43 561.786,50                                                

ГРАДСКА ОПШТИНА НИШКА БАЊА    

22. Лазарево село – аутобуска станица – 
корито Кутинске реке 

70 m3 1.021,43 71.500,10 

23. Насеље Сићево – десна страна улаза у 
насеље 

120 m3 1.021,43 122.571,60 

 УКУПНО СВЕ БЕЗ ПДВ-а: 
 

                                               3.636.290,80 

 ПДВ 10% : 
 

                                                       363.629,08 

 УКУПНО СВЕ ЛОКАЦИЈЕ 
 

                                                     3.999.919,88 
 
 

 
 
Временска динамика чишћења дивљих депонија и уређења површина очишћених 
дивљих депонија 
 

Чишћења дивљих депонија и уређења површина очишћених дивљих депонија 
вршиће се у току 2018. године у периоду август - децембар. Временски период чишћења и 
уређења дивљих депонија биће дефинисан оперативно-динамичким планом. 
 
Начин обраде и приказа реализованих активности – садржина појединачних и 
коначног извештаја о чишћењу и уређењу дивљих депонија. 
 
Појединачни и коначни извештај о чишћењу и уређењу дивљих депонија садржи 

 распоред и положај површина дивљих депонија, које су очишћене и уређене 
површина приказан Gauss - Krigerovim координатама, као и графички приказ 
предметних површина на мапи;  

 опис локација које су очишћене и уређене (дужина, ширина, количина отпада и 
опис непосредног окружења), са фотографијама пре и после чишћења и уређења; 

 опис активности, радова и периода чишћења и уређења дивљих депонија; 
 предлог будућег уређења свих очишћених депонија у циљу спречавања даљег 

депоновања отпада на истим локацијама;  
 спецификацију реализованих активности на чишћењу и уређењу. 

Начин достављања извештаја 
 

Појединачни извештаји о чишћењу и уређењу површина дивљих депонија 
достављају се Градској управи Града Ниша, Секретаријату за заштиту животне средине, у 



складу са оперативно-динамичким планом, а коначни извештај се доставља најкасније до 
31.01.2019. године. 
 
Дефинисање превентивних мера у циљу спречавања даљег одлагања отпада на 
очишћеним локацијама 
 

 предлог будућег уређења свих очишћених депонија у циљу спречавања даљег 
депоновања отпада на истим локацијама 

  



Начин извештавања 
 

Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш дужнo je да обавести Наручиоца, 
надзорни орган, инспекцијске службе и градске општине о почетку и трајању активности. 
По завршетку активности ЈКП „Медиана“ Ниш и надзорни орган подносе извештај 
Градској управи Града Ниша, Секретаријату за заштиту животне средине, у складу са 
оперативно-динамичким планом и реализованим активностима. 
 
Приказ буџета 
 
Редни 
број ВРСТА АКТИВНОСТИ ИЗНОС СА ПДВ 

1. Чишћење и уређење дивљих депонија                                                      
3.999.919,88 

УКУПНО                                                      
3.999.919,88 

 
IV - АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 
 
Реализација Програма чишћења и уређења дивљих депонија обухвата две фазе: 

 
I фаза - Доношење Програма од стране Градског већа Града Ниша и 
II фаза - Реализацијa Програма од стране ЈКП „Медиана“ Ниш. 

 
V - ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 
 

Програм чишћења и уређења дивљих депонија, финансираће се из средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине, предвиђених Одлуком о буџету Града Ниша за 2018. 
годину („Службени лист Града Ниша“, бр.130/17), из средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине, Раздео 4; Глава 4.1; Функција 560; позиција 101, економска 
класификација 424 – специјализоване услуге, од укупно намењене апропријације од 
60.565.000,00 динара. 
 

 
Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 

Број: 883-8/2018-03 
У Нишу, 17.07.2018. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
Председник 

 
Дарко Булатовић 

  



О б р а з л о ж е њ е 

 

У складу са чланом 78. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС, 
бр.36/09, 88/10 и 14/16), трошкове уклањања отпада одложеног изван депоније, чије 
порекло не може да се утврди, односно установи његова веза са произвођачем, односно 
лицем које га је одложило, сноси јединица локалне самоуправе. 
 

У складу са чланом 2. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС", 
бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16), 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. Чланом 20. дефинисано је да јавне зелене површине у 
насељеним местима и пределима обухваћеним просторним и урбанистичким плановима 
подижу се и одржавају на начин који омогућава очување и унапређивање природних и 
створених вредности.  
 

У члану 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, бр.53/09), дефинисано је да Градско веће Града Ниша, 
доноси Програме за сваку календарску годину, који ће се финансирати из средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине. 
 

У складу са тим Градска управа Града Ниша, Секретаријат за заштиту животне 
средине спроводи Програм чишћења и уређења дивљих депонија, у циљу заштите и 
унапређења животне средине. Циљ Програма је чишћење дивљих депонија и спречавање 
њиховог поновног настајања. 

 
Програм чишћења и уређења дивљих депонија, финансираће се из средстава 

Буџетског фонда за заштиту животне средине, предвиђених Одлуком о буџету Града Ниша 
за 2018. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.130/17), из средстава Буџетског фонда 
за заштиту животне средине, Раздео 4; Глава 4.1; Функција 560; позиција 101, економска 
класификација 424 – специјализоване услуге, од укупно намењене апропријације од 
60.565.000,00 динара. 
 

Програм чишћења и уређења дивљих депонија на територији града Ниша доноси 
Градско веће Града Ниша, а финансирање Програма одобрава Градоначелник Града Ниша. 
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