
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 17.04.2019. године, доноси 
 

ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊA И УРЕЂЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

 
 
I - ОСНОВЕ ПРОГРАМА 
 

Дивље депоније су нелегална одлагалишта разноврсног отпада, која стихијски настају 
на неуређеним и другим површинама на јавном простору, најчешће непосредно поред пута 
у близини насељеног места или уз корита река. Овакве депоније нису ограђене, тако да се 
на њима често могу видети животиње, птице, глодари и инсекти. Појава дивљих депонија 
указује на непостојање заокруженог система управљања отпадом, на несавесно поступање 
власника отпада и на недовољан број санитарних депонија.  

Број нелегалних одлагалишта отпада из године у годину расте и поред чињенице да се 
оне редовно уклањају. Поред тога што су визуелно лошег изгледа увек је присутна 
опасност пре свега по здравље људи,затим за животну средине обзиром да нужно долази 
до загађења ваздуха, земљишта, као и површинских и подземних вода.  Поред наведеног 
здравствени ризик огледа се и у могућности ширења инфекција услед не ретког присуства 
могућих преносника заразних болести (инсеката, глодара, птица, разних других врста 
животиња,...) те се као последица може јавити и контаминација хране. На овим местима се 
често дешавају и пожари, што додатно узрокује ризик по здравље људи и читавог околног 
природног окружења услед ширења токсичних материја које се могу наћи у диму отпада 
који гори. Такође емитују се и непријатни мириси, који имају значајан утицај на квалитет 
живота у непосредној али и даљој околини дивљих депонија. 

Стога се спроводе акције на санацији ових дивљих одлагалишта, као континуирани 
процес, у сарадњи са ЈКП „Медиана“ Ниш, које има искључиво право обављања 
делатности управљања комуналним отпадом, у складу са Одлуком о оснивању ЈКП 
„Медиана“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, бр.143/16) и треба да доведе до трајног 
решења овог проблема.   

По конфигурацији терена, на територији града Ниша, углавном су то површине на 
којима се може организовати чишћење и одвоз депонованог материјала.  

ЈКП „Медиана“ Ниш, ће, у оквиру Програма чишћења и уређења дивљих депонија на 
територији Града Ниша за 2019. годину,, очистити и уредити 44 дивље депоније и том 
приликом ће бити уклоњено око 3560 m3 отпада са ових „одлагалишта“.  

 
II – ЦИЉ ПРОГРАМА 
 

Циљ Програма је смањење загађења животне средине штетним материјама које са 
дивљих „одлагалишта“ отпада доспевају у ваздух, земљиште, површинске и подземне 
воде, заштита и очување здравља људи, флоре и фауне, као и побољшање визуелног 
изгледа насеља. 



Приоритет је да се дивље депоније у Нишу очисте и уреде на начин који би спречио  
њихово поновно настајање како на истим тако и на новим локалитетима. У том смислу 
сарађиваће се са надлежним органима, редовно контролисати очишћени и уређени 
локалитети како би се на време реаговало, у циљу спречавања настајања нових дивљих 
депонија. 
 
III – ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ОБИМ РАДОВА  
 
Програмом чишћења и уређења дивљих депонија обухваћен је: 
 број дивљих депонија и  процењена количина одложеног отпада;  
 локације површина које се уређују, са новчаном спецификацијом реализације 

предметних активности; 
 jединична цена за чишћење дивљих депонија по m3; 
 временска динамика чишћења и уређења дивљих депонија;  
 начин извештавања;  
 дефинисање превентивних мера у циљу спречавања даљег одлагања отпада на 

очишћеним и уређеним локацијама. 
 

Број дивљих депонија и процењена количина одложеног отпада  
 

У оквиру Програма чишћења и уређења дивљих депонија на територији града Ниша, 
планирано је да се у 2019. години, очисте и уреде 44 дивље депоније и том приликом ће 
бити уклоњено око 3560 m3 отпада са ових површина. Програм обухвата сакупљање и  
одвожење отпада на депонију „Бубањ“ и уређење очишћених површина равнањем терена. 
 

Локације површина које се уређују са новчаном спецификацијом реализације 
предметних активности: 

 

Редни 
број ЛОКАЦИЈА количина јединична 

цена вредност 

ГРАДСКА   ОПШТИНА   ЦРВЕНИ   
КРСТ    

1. 
Иза Тврћаве, поред пута, (иза бедема 
према хиподрому), к.п. бр.1943 КО 
Ниш – Ц. Крст 

32 m3 1.021,43 32.685,76 

2. Моравска улица – ново изграђени 
део према насељу Шљака) 32 m3 1.021,43 32.685,76 

3. Чамурлија – поред гробља и поред 
спортских терена 48 m3 1.021,43 49.028,64 

4. 
Доњи Комрен – Јадранска улица (од 
пасареле према касарни Мија 
Станимировић) 

48 m3 1.021,43 49.028,64 

5. Втриште – центар села, (сточна 
пијаца) и поред ауто пута 32m3 1.021,43 32.685,76 

6. Хум – пут према гробљу и  пут за 
Бреницу 32m3 1.021,43 32.685,76 

7. Доња Трнава – Мушина бара –   
поред атарског пута 32m3 1.021,43 32.685,76 



8. Поред атарског пута који повезује 
Поповац и Трупале 160m3 1.021,43 163.428,80 

9. Горњи Комрен – Слатина и две 
депоније на путу за гробље 320m3 1.021,43 326.857,60 

10. Булевар Николе Тесле  – иза Еко 
пумпе 32m3 1.021,43 32.685,76 

11. Овчепољска улица 64m3 1.021,43 65.371,52 
ГРАДСКА   ОПШТИНА   ПАЛИЛУЛА    

12. Према Поповцу 96 m3 1.021,43 98.057,28 

13. Ул. Ивана Милутиновића – ка  
Леденој Стени 32 m3 1.021,43 32.685,76 

14. Мраморски мост 96 m3 1.021,43 98.057,28 
15. Пут за Доње Власе 6 m3 1.021,43 6.128,58 
16. Село Доње Међурово 64 m3 1.021,43 65.371,52 
17. Село Габровац 32 m3 1.021,43 32.685,76 
18. Село Горње Међурово 64 m3 1.021,43 65.371,52 
19. Село Крушце 80 m3 1.021,43 81.714,40 
20. Село Крушце – село Лалинац 128 m3 1.021,43 130.743,04 
21. Село Лалинске Појате 64 m3 1.021,43 65.371,52 
22. Село Мрамор 140 m3 1.021,43 143.000,20 
23. Стари Вулкан – поред Нишаве 160 m3 1.021,43 163.428,80 
24. Суви До –  сеоско гробље 20 m3 1.021,43 20.428,60 
25. Ивана Милутиновића – код топола 1113 m3 1.021,43 1.136.851,59 

ГРАДСКА   ОПШТИНА   ПАНТЕЛЕЈ    

26. Стари пут за Малчу – од Сврљишког 
пута – Митке месара) 16 m3 1.021,43 16.342,88 

27. Пасјача, од школе према западу, уз 
атарски пут 64 m3 1.021,43 65.371,52 

28. Пасјача од школе према Ореовцу уз 
асфалтни пут,  лева страна 5 m3 1.021,43 5.107,15 

29. Од Малче пут – скретање за атарски 
пут ка надвожњаку ауто пута 20m3 1.021,43 20.428,60 

30. Од Горње Врежине надвожњак 
према мосту изнад Нишаве (број 6) 40 m3 1.021,43 40.857,20 

31. Доња Врежина – подвожњак, 
атарски пут са леве стране 15 m3 1.021,43 15.321,45 

32. Матејевачка петља атарски пут, 
источно 90 m3 1.021,43 91.928,70 

33. Пут од Горњег Матејевца према 
пећини 10 m3 1.021,43 10.214,30 

34. Испред пружног прелаза према 
Горњем Матејевцу са десне стране 5 m3 1.021,43 5.107,15 

35. Матејевачка петља –  стара деоница 
пута 10 m3 1.021,43 10.214,30 

36. Атарски пут, северно од ауто пута и 
од подвожњака западно 160 m3 1.021,43 163.428,80 



37. Атарски пут уз Кнезселски поток – 
викенд насеље 25 m3 1.021,43 25.535,75 

ГРАДСКА   ОПШТИНА   НИШКА   
БАЊА    

38. Н.М. Никола Тесла, ул. Авноја  (крај 
улице) 32 m3 1.021,43 32.685,76 

39. Н.М. Никола Тесла, ул. Јована 
Цвијића, (крај улице) 80 m3 1.021,43 81.714,40 

40. Н.М. Никола Тесла, код основне 
школе 25 m3 1.021,43 25.535,75 

41. 
Нишка Бања, Трг Републике, ка 
Тошкетовом споменику (код 
потпорног зида) 

6 m3 1.021,43 6.128,58 

42. Нишка Бања, ул. Тошкетова, 
(почетак улице са леве стране) 6 m3 1.021,43 6.128,58 

43. Нишка Бања – стазе здравља 12 m3 1.021,43 12.257,16 

44. Лазарево село – аутобуско 
стајалиште, искључење за село 12 m3 1.021,43 12.257,16 

УКУПНО: 3560 m3     3.636.290,84 
 
УКУПНО БЕЗ ПДВ: 
 

3.636.290,84 

 
ПДВ 10%: 
 

363.629,08 

 
УКУПНО СА ПДВ: 
 

                                                       
3.999.919,92 

 
 
Јединична цена за чишћење дивљих депонија по m3 

 
Јединична цена за чишћење и уређење дивљих депонија износи 1.021,43 динара по m3 а 

формирана је на основу норматива и јединичних цена по сату радне снаге, машина и 
возила, коју је усвојила Скупштина Града Ниша и која се примењује при реализацији 
годишњих програма пословања сектора Одржавања јавне хигијене и сектора Зеленило.  
 

Временска динамика чишћења дивљих депонија и уређења површина очишћених 
дивљих депонија 
 

Чишћење и уређење дивљих депонија вршиће се, у периоду од закључења уговора до 
септембра 2019. године, а временски период и динамика радова биће дефинисани 
Оперативним планом. 
 

 
 
 
 



Начин извештавања  
 

Привремене (месечне) и окончана ситуација о чишћењу и уређењу дивљих депонија 
садрже: 
 опис активности, радова и периода чишћења и уређења дивљих депонија; 
 опис очишћених и уређених локација (дужина, ширина, количина отпада и опис 

непосредног окружења), са фотографијама пре и после чишћења и уређења; 
 предлог будућег уређења свих очишћених депонија у циљу спречавања даљег 

депоновања отпада на истим локацијама.  
Привремене ситуације достављају се Градској управи Града Ниша, Секретаријату за 

заштиту животне средине, у складу са Оперативно планом динамике реализације 
Програма, а оконачна ситуација се доставља најкасније до 30.10.2019. године. Све 
ситуације потребно је да буду оверене од стране надзорног органа. У окончаној ситуацији 
потребно је дефинисати предлог уређења свих очишћених депонија, а у сврху утврђивања 
превентивних мера са циљем спречавања даљег одлагања отпада на већ очишћеним 
локацијама.   

Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш, у обавези је да обавести Наручиоца, 
надзорни орган, инспекцијске службе и градске општине о почетку и трајању активности 
на реализацији Програма.  
       
IV - АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 
 

Реализација Програма чишћења и уређења дивљих депонија на територији града Ниша 
обухвата:  

I фаза – Доношење Програма од стране Градског већа Града Ниша и 
II фаза – Реализацијa Програма од стране ЈКП „Медиана“ Ниш. 
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 2019. 
годину („Службени лист Града Ниша“, бр.118/18) и Програмом коришћења средстава 
буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2019. годину („Службени лист 
Града Ниша“, бр.9/19).  
 
Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
Број: 403-11/2019-03 
 
У Нишу, 17.04.2019. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
  



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, 95/2018 –др. закон), 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,  14/16 и 76/18, 95/2018 – др.закон ), 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.  

На основу члана 2. 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, доноси 
Програме за сваку календарску годину, на предлог надлежног Секретаријата за заштиту 
животне средине, који ће се финансирати из средстава Буџетског фонда за заштиту 
животне средине, опредељених у Одлуци о буџету Града Ниша за 2019. годину 
(„Службени лист Града Ниша“, бр.118/18) и у складу са Програмом коришћења средстава 
буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2019. годину („Службени 
лист Града Ниша“, бр.9/19). 

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

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

 
 
 

С Е К Р Е Т А Р 
 

  Ивана Крстић 
 

 


	11 Program ciscenja i uredjenja divljih deponija

