
 На основу 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, 144/16), Градско веће Града Ниша на седници 
одржаној, дана 09.05.2017. године, доноси 
 
 
 
              ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША УКЉУЧУЈУЋИ  УРЕЂЕЊЕ МЕЂУБЛОКОВСКОГ 

ЗЕЛЕНИЛА, СПОМЕН-ПАРКА „БУБАЊ“ И ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА 
ПРИРОДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 
 

I – ОСНОВЕ ПРОГРАМА 
 
 
 Зелене површине су плућа сваког града и зато је њихово адекватно 
одржавање нужност и потреба. Зеленило, поред естетско – декоративне функције 
има и заштитну улогу јер доприноси ублажавању температурних екстрема у току 
године, смањује температурну инсолацију у летњим месецима. Зеленило, такође 
има функцију заштите од буке, штетних гасова, јаких удара ветра, ствара 
специфичну микро климу. 
 Са редовним обављањем послова и покретањем еколошких акција о значају 
живљења у оплемењеном простору, односно здравој животној средини Град Ниш се 
постепено приближава светским нормативима о потреби за зеленилом у урбаном 
простору. 
 За леп, чист и еколошки уређен град неопходно је поред редовног 
одржавања јавних зелених површина садржаних у Програму редовног одржавања, 
унапредити и одржавати јавне зелене површине стамбених објеката-
међублоковског зеленила. То су површине намењене станарима стамбених објеката 
неопходне за одмор и релаксацију, игру, шетњу малишана, јер су паркови са 
мобилијаром често прилично удаљени од њиховог места становања. 
 Спомен-парк „Бубањ“ представља значајан Меморијални споменик градa 
Ниша. То је узвишење на периферији града обрасло шумом са средишњим делом на 
коме се налази споменик - Три песнице - изграђен као сећање на страдања током 
Другог светског рата. Око споменика је уређена парковска површина. Током 
протеклих година извршена је обнова овог зеленог појаса и неопходно је годишње 
одржавање. На овај начин Ниш би имао уређен Меморијални споменик, а грађани 
Ниша леп и велики парк за одмор и релаксацију. 
 Заштићено природно добро је очувани део природе посебних природних 
вредности и одлика, због којих има трајни еколошки, научни, културни, образовни, 
здравствено – рекреативни, туристички и други значај и као добро од општег 
интереса  ужива посебну заштиту.  
 У складу са чланом 2. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС”, 
бр.135/04, 36/09, 72/9, 43/11 и 14/16), систем заштите животне средине чине мере, 
услове и инструменте 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. 
 
 
 
  



 У складу са тим Градска управа града Ниша-Секретаријат за заштиту 
животне средине спроводи ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА 
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША УКЉУЧУЈУЋИ 
УРЕЂЕЊЕ МЕЂУБЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА, СПОМЕН-ПАРКА „БУБАЊ“ И 
ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ.  
 
 
 
II -  ЦИЉ ПРОГРАМА 
 
 

Програм унапређења и одржавања зелених површина на територији града 
Ниша укључујући уређење међублоковског зеленила, Спомен-парка „Бубањ“ и 
одржавање споменика природе има за циљ: 
 

• Унапређење заштите животне средине на територији града Ниша 
• Едукацију и развој свести код грађана за негу и очување животне средине  
• Обезбеђење естетски лепе и неговане зелене површине 
• Обезбеђење услова за одмор одраслих и игру деце 
• Обезбеђење услова за одржавање хигијене у међублоковском зеленилу и  

Меморијалном споменику 
• Очување природног добра као део природе посебних природних вредности и 

одлика. 
 
 
 
III – САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
 
 
        Програм Унапређења и одржавања зелених површина на територији града 
Ниша укључујући уређење међублоковског зеленила, Спомен-парка „Бубањ“ и 
одржавање споменика природе у циљу унапређења животне средине Града Ниша 
обухвата унапређење и одржавање зелених површина у Граду на територији ГО 
„Палилула“, ГО „Медијана“, ГО „Црвени Крст“, ГО „Пантелеј“ и ГО „Нишка 
Бања“. У циљу заштите животне средине за унапређење и одржавање зелених 
површина на територији града Ниша укључујући и уређење површина 
међублоковског зеленила предвиђени су следећи радови: 
- оплемењивање простора појединих делова стамбених објеката-

међублоковског зеленила садњом дендро-материјала, формирањем травњака. 
- два пута кошење травњака са уклањањем покошеног материјала у површини 

од око 68,16 хектара, 
- једанпут шишање живе ограде у свим градским општинама, на свим 

подручјима у укупној дужини од 25 861 м', а други пут по потреби у ГО 
„Палилула“, ГО „Црвени Крст“ и ГО „Пантелеј“ на свим подручјима у  укупној 
дужини од  10 400 м' 

- употребу подизне платформе са пратећом екипом на сечи и орезивању сувих и 
болесних стабала, грана, редукцију крошњи и уклањању посеченог материјала. 

  
 



Уређењe Спомен-парка „Бубањ“ подразумева: 
- ангажовање једног радника, једном недељно на чишћењу прилазних стаза и 
парковске површине од смећа и разног одпада,  
- кошење површине око споменика „Три песнице“ и пијететних стаза у површини 
од 36.000 м2 два пута и једном стазе уз парк-шуму у површини од 20.000 м2 
- рад леђне или прунера на уклањању изданака и самониклог растиња 
- рад подизне платформе са пратећом екипом на сечи и уклањању сувих и болесних 
стабала и грана 
- рад ТАМ-а са два радника на извозу смећа и отпадног материјала 

Овим Програмом обухваћена је и заштита стабала која представљају 
споменике природе, а то су: ХРАСТ ЛУЖЊАК у Доњој Трнави; РАЈКОВИЋЕВ 
ХРАСТ; БЕЛИ ДУД у Нишкој Бањи; ДУД ЗАПИС у Медошевцу; НОВОСЕЛСКИ 
БРЕСТ ЗАПИС у Новом Селу; ЦЕР ЗАПИС у Лесковику и ХРАСТ ЗАПИС код 
Бањичког језера. 
 У циљу заштите стабала која представљају споменике природе предвиђени 
су следећи радови:  

 - обилазак заштићеног стабла од стране стручне екипе једном у току године 
 - рад подизне платформе са пратећом екипом на санитарој сечи сувих и болесних 

стабала једном годишње 
 - кошење, грабуљање и уклањање самоникле вегетације око заштићеног добра 
    два пута годишње 

- рад ТАМ-а на превозу радника, потребне механизације и одвозу посеченог и 
  покошеног материјала два пута годишње. 
  Називи подручја, површине и потребне операције, детаљно су описане 
Програмом.  
 
IV- ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА СА ПРИКАЗОМ БУЏЕТА 
 
Активности V VI VII VIII IX X XI XII 
1.Сви радови на припреми 
терена и садњи дендро 
материјала са вредношћу истог  

        

2.Кошење и грабуљање 
травњака са уклањањем 
покошеног материјала 

        

3.Машинско шишање живице 
са уклањањем ошишаног 
материјала 

        

4.Рад подизне платформе   
са пратећом екипом на 
сечи, орезивању и уклањању 
посеченог материјала 

        

6.Рад прунера на сечи, 
орезивању и уклањању 
посеченог материјала 

        

6.Рад чистача на чишћењу стаза 
и зелених површина 

        

7.Рад ТАМ-а са два радника на 
уклањању смећа и осталог 
отпадног материјала 

        

8.Обилазак стручне екипе, рад 
радника и потребне 
механизације на одржавању 
стабла и простора око стабла  

        

 
 



ГО „МЕДИЈАНА“ 
 
Укупна површина травњака на подручју ГО „Медијана“ је  378 095 м2, (први и други 
третман по 378 095 м2), дужина живе ограде 13 909 м' (само у првом третману  
13 909 м'). 
 
 
 
 

Р. 
бр 

Радови/трошкови Јед. 
мере 

Јед. Цена по  
јединици 

Трош/динара 

1 ПОДРУЧЈЕ 14.ОКТОБАР 
(Бл.зел.између Пријездине, Душанова, Обилићев венац, Југ Богданова, Краљевића Марка, 
Хиландарска, Станка Власотинчанина, Делиградска и Епископска) 

 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 4 045 

4 045 
8,87 
8,87 

35.879,15 
35.879,15 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 280 

 
75,31 

 
21.086,80 

 
2 
 

ПОДРУЧЈЕ Ј.РИСТИЋА И ВАРДАРСКЕ  
(Бл.зел.од ул.Милојка Лешњанина, пруга, Д. Радовић, Вардарска, Ј.Ристића, Козарачка, 
Топличина, Трг краља Александра и Кнег. Љубице) 

 

ул.Петра Вучинића бр.11 
Сви радови на припреми терена и садњи 
дендро-материјала са вредношћу истог 

   
 
 

58.187,02 
Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 2 650 

2 650 
8,87 
8,87 

23.505,50 
23.505,50 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 330 

 
75,31 

 
24.852,30 

 
3 
 

ПОДРУЧЈЕ СЕСТРЕ БАКОВИЋ 
(Бл.зел.између ул.Хајдук Вељкове, Чаирске, Сестре Баковић, Ратка Вукићевића и Јосифа 
Панчића) 

 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 11 100  

11 100 
8,87 
8,87 

98.457,00 
98.457,00 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 550 

 
75,31 

 
41.420,50 

 
4 
 

ПОДРУЧЈЕ ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА  
(Бл.зел.између Бул. др З.Ђинђића, Сремске, Николе Коперника и Радних Бригада) 

 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 19 000 

19 000 
8,87 
8,87 

168.530,00 
168.530,00 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 500 

 
75,31 

 
37.655,00 

 
5 
 

ПОДРУЧЈЕ  ИЗА МЗ „М.СТАНИМИРОВИЋ“ 
 
(Бл.зел.између улица: Сремска, Драгише Цветковић, Рентгенове и Бул. др З.Ђинђића) 

 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 20 550 

20 550 
8,87 
8,87 

182.278,50 
182.278,50 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 2 400 

 
75,31 

 
180.744,00 

 
6 
 

ПОДРУЧЈЕ  Д.ЦВЕТКОВИЋА И РЕНДГЕНОВЕ 
(Бл.зел.између улица: Рентгенове, Драгише Цветковић, Војводе Мишића и Бул. др З.Ђинђића)   

 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 32 000 

32 000 
8,87 
8,87 

283.840,00 
283.840,00 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 2 400 

 
75,31 

 
180.744,00 

 
      
Р. Радови/трошкови Јед. Јед. Цена по  Трош/динара 



бр мере јединици 
 
 
 
 
 
 
7 
 

ПОДРУЧЈЕ ДУШАНОВЕ и В.МИШИЋА 
(Бл.зел.између Бул. др З.Ђинђића, ул.Војводе Мишића, Ген. Б. Јанковића, Првомајска и ул.Цара 
Душана) 

 

ул. Душанова: 
Сви радови на припреми терена и садњи 
 дендро-материјала са вредношћу истог 

ком    
24.741,12 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 20 000 

20 000 
8,87  
8,87  

177.400,00 
177.400,00 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 910 

 
75,31 

 
68.532,10 

 
 
 
 
 
 
8 
 

ПОДРУЧЈЕ  ВОЈВОДЕ ТАНКОСИЋА  
(Бл.зел.између улица: Булевара Немањића, Војводе Танкосића и Дома Здравља) 

 

ул. Војводе Танкосића: 
Сви радови на припреми терена и садњи 
 дендро-материјала са вредношћу истог 

    
24.741,12 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 6 000 

6 000 
8,87 
8,87 

53.220,00 
53.220,00 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 314 

 
75,31 

 
23.647,34 

 
 
 
 
9 
 

ПОДРУЧЈЕ МАКСИМА ГОРКОГ 
(Бл.зел.између улица: Војводе Танкосића, Нишаве, Војводе Мишића и Бул. Немањића) 

 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 17 600 

17 600 
8,87 
8,87 

156.112,00 
156.112,00 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 895 

 
75,31 

 
67.402,45 

 
 
 
 
 
 

10 
 

ПОДРУЧЈЕ БУЛЕВАРА НЕМАЊИЋА 
(Бл.зел.између улица:Војводе Мишића, Д. Цветковић, Н. Коперника, Р. Бригада, Бул Св.Цара 
Константина, Сувопл. Чете, Др. Мил. Хаџића, Ћеле Кула, II Српског устанка, Б. Миљковића, 
Јужноморавских бригада и Габровачке реке) 

 

површина на Булевару Немањића бр.28 
Сви радови на припреми терена и садњи 
 дендро-материјала са вредношћу истог 

   
 
 

20.494,90 
Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 106 700 

106 700 
8,87 
8,87 

946.429,00 
946.429,00 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 2 600 

 
75,31 

 
195.806,00 

 
 
 
 

11 
 

ПОДРУЧЈЕ РОМАНИЈСКЕ и ВИЗАНТИЈСКОГ  БУЛЕВАРА 
(Бл.зел.између ул:Бул.Немањића, Визан.Булевара и Габровачке реке) 

 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 39 500 

39 500 
8,87 
8,87 

350.365,00 
350.365,00 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 700 

 
75,31 

 
52.717,00 

 
 
 
 

12 
 

ПОДРУЧЈЕ ПАТРИСА ЛУМУМБЕ  
(Бл.зел.између Византијског булевара, Бранка Миљковића, Радоја Дакића и 27.марта) 

 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 32 500 

32 500 
8,87 
8,87 

288.275,00 
288.275,00 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 550 

 
75,31 

 
41.420,50 

 
 
 
 

13 

ПОДРУЧЈЕ БРАНКА КРСМАНОВИЋА 
(Бл.зел.између ул. Благоја Паровића, Нишаве, Византијског булевара и Бул. Немањића ) 

 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 26 450 

26 450 
8,87 
8,87 

234.611,50 
234.611,50 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 1 100 

 
75,31 

 
82.841,00 

 



 
Р. 
бр 

Радови/трошкови Јед. 
мере 

Јед. Цена по  
јединици 

Трош/динара 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 

ПОДРУЧЈЕ ДУВАНИШТА 
(Бл.зел.између улице Димитрија Драговића,Византијског булевара, Булевара Медијана, улице 
Мајаковског и Ђердапске ул. и зеленило око зграде у ул. Александра Белића) 

 

Површина преко пута ДИС-а: 
Сви радови на припреми терена и садњи 
 дендро-материјала са вредношћу истог 

   221.121,49 

ул. Мајаковског: 
Сви радови на припреми терена и садњи 
 дендро-материјала са вредношћу истог 

   31.694,00 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 40 000 

40 000 
8,87 
8,87 

354.800,00 
354.800,00 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 380 

 
75,31 

 
28.617,80 

 
 

15 
 

ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ  
Рад подизне платформе са пратећом екипом на 
сечи, орезивању и уклањању посеченог матер.  

 
h 

 
32 

 
9.038,08 

 
289.218,56 

 УКУПНО без ПДВ-а    8.425.090,29 
  ПДВ  10%  - РАД:    825.205,70 
 ПДВ   10%, 20%  - МАТЕРИЈАЛ:    17.506,71 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА    9.267.802,70 

 
 
ГО „ПАЛИЛУЛА“ 
 
Укупна површина травњака на подручју ГО „Палилула“ је 178 553м2  (први и други 
третман по 178 553м2 ), дужина живе ограде 4 955 м' (први третман 4 955 м', други 
третман 3 403 м' ) 
 

Р. 
бр 

Радови/трошкови Јед. 
мере 

Јед. Цена по  
јединици 

Трош/динара 

1 
 

ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉА М.ПРОТИЋ-ЛИНА 
(Бл.зел.између КПД-ома, ул.Д.Туцовић, школе Бубањски хероји и пруге) 

 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 34 000 

34 000 
8,87 
8,87 

301.580,00 
301.580,00 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 735 

403 
75,31 
75,31 

55.352,85 
30.349,93 

 
2 

ПОДРУЧЈЕ БУБЊА 
(Бл.зел.између ул: Загорке Тошић, Носиоци Карађорђеве звезде, Милентија Поповића, 
Салвадора Аљендеа и Улице Војводе Путника) 

 

Површина у ПАСИ ПОЉАНИ: 
Сви радови на припреми терена и садњи 
 дендро-материјала са вредношћу истог 

    
72.043,68 

УЛИЦА БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ (код окретнице)  
Сви радови на припреми терена и садњи 
 дендро-материјала са вредношћу истог     

347.345,83 
Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 12 270 

12 270 
8,87 
8,87 

108.834,90 
108.834,90 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 470 

200 
75,31 
75,31 

35.395,70 
15.062,00 

 



 
Р. 
бр 

Радови/трошкови Јед. 
мере 

Јед. Цена по  
јединици 

Трош/динара 

3 

ПОДРУЧЈЕ СТАРОГ ГРОБЉА 
(Бл.зел.између ул:С.Сремац, Војводе Путника, Војводе Гојка, Старог гробља и Рудничка) 

 

УЛИЦА ЧАРНОЈЕВИЋЕВА (солитер 4,6,8 и зграде 3,5,11)  
Сви радови на припреми терена и садњи 
 дендро-материјала са вредношћу истог ком   157.668,51 

УЛИЦА ВОЈВОДЕ ГОЈКА 26-40 (бензинска пумпа )  
 Сви радови на припреми терена и садњи 
  дендро-материјала са вредношћу истог ком   28.197,09 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 20 700 

20 700 
8,87 
8,87 

183.609,00 
183.609,00 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 450 

200 
75,31 
75,31 

33.889,50 
15.062,00 

 
 
 
4 
 

ПОДРУЧЈЕ НОВЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ 
(Бл.зел.између ул:Божидарчеве, С. Бунушевца, Конванлучке и Васе Чарапића) 

 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 9066 

9066 
8,87 
8,87 

80.415,42 
80.415,42 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 730 

200 
75,31 
75,31 

54.976,30 
15.062,00 

 
 
 
 
 
5 
 

ПОДРУЧЈЕ СТАРЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ 
(Бл.зел.између ул:Његошева, Станоја Бунушевца, Божидарчеве и Старца Вујадина) 

 

УЛИЦА МИЛАНА РАКИЋА и С.ЖЕЛЕЗНИЧКА КОЛОНИЈА  
Сви радови на припреми терена и садњи 
дендро-материјала са вредношћу истог ком   40.978,56 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 20 000 

20 000 
8,87 
8,87 

177.400,00 
177.400,00 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 100 

100 
75,31 
75,31 

7.531,00 
7.531,00 

 
 
 
6 
 

ПОДРУЧЈЕ Д.ТУЦОВИЋА, Ж. СТАНИЦА  
(Бл.зел. између касарне, парка Озрен и ул. Д. Туцовића) 

 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 7170 

7170 
8,87 
8,87 

63.597,90 
63.597,90 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 270 

100 
75,31 
75,31 

20.333,70 
7.531,00 

7 

ПОДРУЧЈЕ ЛЕДЕНЕ СТЕНЕ 
(Бл.зел.између ул.Бубањски хероји, ОШ „Бубањски хероји“ и ул. Лале Поповић Тање и бл.зел. 
између ул. Бубањски Хероји, Петра Аранђеловића, Стојана Андрића и Димитрија Лека) 

 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 20 115 

20 115 
8,87 
8,87 

178.420,05 
178.420,05 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 200 

200 
75,31 
75,31 

15.062,00 
15.062,00 

 
8 

ПОДРУЧЈЕ ОБИЛИЋЕВОГ ВЕНЦА 
(Бл.зел.између ул. Стевана Немање, Вој. Косте Војиновића, Краљевића Марка и Цара Лазара) 

 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 3 232 

3 232 
8,87 
8,87 

28.667,84 
28.667,84 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 100 

100 
75,31 
75,31 

7.531,00 
7.531,00 

 
 
 
 
 
 



 
 

Р. 
бр 

Радови/трошкови Јед. 
мере 

Јед. Цена по  
јединици 

Трош/динара 

 
 
 
 
 
9 

ПОДРУЧЈЕ ДЕЛИЈСКОГ ВИСА 
(Бл.зел.између улица Делијске, Љ.Николића, Павла Јуришића-Штурма и Француске улице) 

 

Сви радови на припреми терена и садњи 
дендро-материјала са вредношћу истог 

ком   158.479,93 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала 

m2 13 000 
13 000 

8,87 
8,87 

115.310,00 
115.310,00 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала 

m' 150 
150 

75,31 
75,31 

11.296,50 
11.296,50 

10 
 

ПОДРУЧЈЕ ГАБРОВАЧКЕ РЕКЕ 
(Бл.зел.између улица Љ.Николића, Габровачке реке и Хиландарског метоха) 

 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 16 000 

16 000 
8,87 
8,87 

141.920,00 
141.920,00 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 1 100 

1 100 
75,31 
75,31 

82.841,00 
82.841,00 

11 
 

ПОДРУЧЈЕ МОКРАЊЧЕВЕ 
(Бл.зел.поред Мокрањчеве улице(лево и десно)) 

 

Улица Мокрањчева број 81  
Сви радови на припреми терена и садњи 
дендро-материјала са вредношћу истог ком   40.978,56 

Улица Мокрањчева број 96     
Сви радови на припреми терена и садњи 
дендро-материјала са вредношћу истог ком   75.933,93 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 12 000 

12 000 
8,87 
8,87 

106.440,00 
106.440,00 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 350 

350 
75,31 
75,31 

26.358,50 
26.358,50 

12 
 

ПОДРУЧЈЕ ТРИГЛАВСКЕ 
(Бл.зел. између Душана Поповића, Триглавске улице до Копаоничке, ограде ИГМ „Ћеле Кула” 
и ромског насеља Црвена звезда) 

 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 11 000 

11 000 
8,87 
8,87 

97.570,00 
97.570,00 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 300 

300 
75,31 
75,31 

22.593,00 
22.593,00 

 
13 

ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ  
Рад подизне платформе са пратећом екипом на 
сечи, орезивању и уклањању посеченог матер.  

 
h 

 
18 

 
9.038,08 

 
162.685,44 

 УКУПНО без ПДВ-а    4.881.282,73 

 ПДВ  10%  - РАД:    465.497,63 

 ПДВ   10%, 20%  - МАТЕРИЈАЛ:    24.973,56 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА    5.371.753,92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГО „ЦРВЕНИ КРСТ“ 
 
Укупна површина травњака на подручју ГО „Црвени Крст“ је 27 713м2,  (први и 
други третман по 27 713м2 ), дужина живе ограде 435 м' (први и други третман по 
435 м') Напомињемо да земљу за формирање травњака у складу са предлогом ГО 
„Црвени Крст“ број 1389/2016-02 од 03.11.2016. године, обезбеђује ГО за: предлог 
број 2-Парк у насељу Шљака и предлог број 4-Уређење слободне површине у селу 
Сечаница. 
 
 

Р. 
бр 

Радови/трошкови Јед. 
мере 

Јед. Цена по  
јединици 

Трош/динара 

1 ПОДРУЧЈЕ НИШАВСКОГ КЕЈА – Јадранска улица  
Сви радови на припреми терена и садњи 
дендро-материјала са вредношћу истог ком   189.180,92 

2 ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉА “ШЉАКА”  
Сви радови на припреми терена и садњи 
дендро-материјала са вредношћу истог 

ком   218.488,67 

3 ПОДРУЧЈЕ СЕЛА СУПОВАЦ  
Сви радови на припреми терена и садњи 
дендро-материјала са вредношћу истог 

ком   59.200,64 

4 ПОДРУЧЈЕ  СЕЛА СЕЧАНИЦА  
Сви радови на припреми терена и садњи 
дендро-материјала са вредношћу истог 

ком   166.926,45 

5 
 

ПОДРУЧЈЕ СЕЛА ГОРЊА ТРНАВА  
Сви радови на припреми терена и садњи 
дендро-материјала са вредношћу истог ком   74.350,43 

6 
 

ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉА СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ 
(Бл.зел.између Булевара Никола Тесла, Електронског факултета и студентског дома) 

 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 24 300 

24 300 
8,87 
8,87 

215.541,00 
215.541,00 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 50 

50 
75,31 
75,31 

3.765,50 
3.765,50 

7 
 

ПОДРУЧЈЕ  РАТКА ЈОВИЋА 
(Бл.зел.између Теслићке, Александра Стојановића, 8. марта и Бул. 12. фебруар) 

 

Сви радови на припреми терена и садњи 
дендро-материјала са вредношћу истог ком   75.584,98 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 3 413 

3 413 
8,87 
8,87 

30.273,31 
30.273,31 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 385 

385 
75,31 
75,31 

28.994,35 
28.994,35 

 
8 

ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ  
Рад подизне платформе са пратећом екипом на 
сечи, орезивању и уклањању посеченог матер.  

 
h 

 
7 

 
9.038,08 

 
63.266,56 

 УКУПНО без ПДВ-а    1.404.146,98 
  ПДВ  10%  - РАД:    110.133,78 
 ПДВ   10%, 20%  - МАТЕРИЈАЛ:    34.350,79 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА 

 
   1.548.631,55 

 
 
 
 



ГО „ПАНТЕЛЕЈ“ 
 
Укупна површина травњака на подручју ГО „Пантелеј“ је 97 270 м2, (први и други 
третман по  97 270 м2) дужина живе ограде 6 562 м' (први и други третман по  
6 562 м') 
 

Р. 
бр 

Радови/трошкови Јед. 
мере 

Јед. Цена по  
јединици 

Трош/динара 

 ПОДРУЧЈЕ НИШАВСКЕ УЛИЦЕ  
1 површина од моста Младости до моста код 

Бенетона 
Сви радови на припреми терена и садњи 
 дендро-материјала са вредношћу истог 

    
 
 

409.057,91 
 
2 

ПОДРУЧЈЕ КЊАЖЕВАЧКЕ 
(Бл.зел.између Књажевачке, Студеничке, Миленка Стојковића и Раданске; бл.зел.између 
Алексиначке, Књажевачке, О.Ш. „Мика Антић” и др. Драгише Мишовића и бл.зел. дуж 
Књажевачке (непарна страна) од ул. Деспота Ђурђа до Матејевачког пута) 

 

Зелени појас дуж улице Књажевачке  
Сви радови на припреми терена и садњи 
дендро-материјала са вредношћу истог 

 
 

ком 
  

 
 

636.475,33 
Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 20 000 

20 000 
8,87 
8,87 

177.400,00 
177.400,00 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 1 800 

1 800 
75,31 
75,31 

135.558,00 
135.558,00 

3 
 

ПОДРУЧЈЕ КЊАЖЕВАЧКЕ други део 
(Бл. зел. између Књажевачке, Бул. Медијана, Зорана Радосављевића - Чупе и Нишавске) 

 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 5 270 

5 270 
8,87 
8,87 

46.744,90 
46.744,90 

4 
 

ПОДРУЧЈЕ УЛ. КОСОВКЕ  ДЕВОЈКЕ И II ПРОЛЕТЕРСКЕ 
(Бл.зел.између ул.Косовке девојке, Мавровске, Дубровачке и Живорада Костића Моравца) 

 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 8 000 

8 000 
8,87 
8,87 

70.960,00 
70.960,00 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 900 

900 
75,31 
75,31 

67.779,00 
67.779,00 

5 
 

ПОДРУЧЈЕ СОМБОРСКЕ 
(Бл.зел.између Сомборске ,Васе Пелагића, Горњоматејевачка и Панчевачке и бл.зел. између 
Крфске, Борске и Крушевске) 

 

Парк у улици Коче Капетана 
Сви радови на припреми терена и садњи 
дендро-материјала са вредношћу истог 

 
 

ком 
  

 
 

234.153,35 
Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 40 000 

40 000 
8,87 
8,87 

354.800,00 
354.800,00 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 3 100 

3 100 
75,31 
75,31 

233.461,00 
233.461,00 

6 
 

ПОДРУЧЈЕ ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 
(Бл.зел. између Васе Пелагића, Горњоматејевачке, Васе Пелагића и Сомборског бул.) 

 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 12 000 

12 000 
8,87 
8,87 

106.440,00 
106.440,00 

Машинско шишање живе ограде са уклањањем 
ошишаног материјала m' 762 

762 
75,31 
75,31 

57.386,22 
57.386,22 

7 
 
 

ПОДРУЧЈЕ МАТЕЈЕВАЧКОГ ПУТА 
(Бл.зел.између Матејевачког пута, Сомборског бул.,Синише Радића, Доњоврежинске и 
Књажевачке) 

 

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 12 000 

12 000 
8,87 
8,87 

106.440,00 
106.440,00 



 
8 

ЗАЈЕДНИЧКИ РАДОВИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ     
Рад подизне платформе са пратећом екипом на 
сечи, орезивању и уклањању посеченог матер.  

 
h 

 
15 

 
9.038,08 

 
135.571,20 

 УКУПНО без ПДВ-а    4.129.196,03 
  ПДВ  10%  - РАД:    338.378,69 
 ПДВ   10%, 20%  - МАТЕРИЈАЛ:    76.390,90 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА 

 
   4.543.965,62 

 
 
 
 
 
ГО „НИШКА БАЊА“ 
 
 Ова градска општина нема блоковско зеленило на коме би се изводили 
радови на кошењу травњака и шишању живице. 
 
 

Р. 
бр 

Радови/трошкови Јед. 
мере 

Јед. Цена по  
јединици 

Трош/динара 

 ПОДРУЧЈЕ НИШКЕ БАЊЕ  
1 Површине између Зеленгоре и Старог купатила 

(од шеталишта до фонтане) 
Сви радови на припреми терена и садњи 
 дендро-материјала са вредношћу истог 

    
 
 

358.101,29 
 ПОДРУЧЈЕ ГО „НИШКА БАЊА“ (споменик на улазу у бању-ул. Српских јунака)  

1 Сви радови на припреми терена и садњи 
дендро-материјала са вредношћу истог 

    
73.460,94 

 ПОДРУЧЈЕ ГО „НИШКА БАЊА“ (површина у Кутини)  
 Сви радови на припреми терена и садњи 

 дендро-материјала са вредношћу истог 
    

277.612,16 
 ПАРК „ВОДОВОД“ (насеље Никола Тесла)  
 Сви радови на припреми терена и садњи 

дендро-материјала са вредношћу истог 
    

789.440,18 
 УКУПНО без ПДВ-а    1.498.614,57 
  ПДВ  10%  - РАД:    112.861,47 
 ПДВ   10%, 20%  - МАТЕРИЈАЛ:    38.140,12 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА    1.649.616,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Спомен-парка „Бубањ“ Укупна површина травњака на Бубњу која је 
обухваћена овим програмом је 56.000м2 (пијететна стаза и око песница  
36 000м2, стаза уз шуму дуж В.Путника 20 000м2)   

 Укупна површина травњака СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ - заштићених 
стабала је 2.966 м2 

Р. 
бр 

Радови/трошкови Јед. 
мере 

Јед. Цена по  
јединици 

Трош/динара 

 СПОМЕН-ПАРК „БУБАЊ“  
1  

Кошење и грабуљање травњака са уклањањем 
покошеног материјала m2 

 
 

36 000 
36 000 
20 000 

 

8,87 
8,87 
8,87 

319.320,00 
319.320,00 
177.400,00 

Рад подизне платформе са пратећом екипом на 
сечи, орезивању и уклањању посеченог матер.  

 
h 

 
30 

 
9.038,08 

 
271.142,40 

Рад прунера на сечи,орезивању и уклањању 
посеченог материјала  h 85 2 987,57 253.943,45 

Рад чистача на чишћењу стаза и зелених 
површина h 320 556,99 178.236,80 

Рад ТАМ-а са два радника на уклањању смећа и 
осталог отпадног материјала  h 80 2 921,68 233.734,40 

 СПОМЕНИК ПРИРОДЕ     
2 
 

ХРАСТ ЗАПИС КОД БАЊИЧКОГ ЈЕЗЕРА  
Обилазак стручне екипе, рад радника и потребне 
механизације на одржавању стабла и простора 
око стабла 

ком 1 76 704,26  76.704,26 

3 
 

БЕЛИ ДУД У НИШКОЈ БАЊИ  
Обилазак стручне екипе, рад радника и потребне 
механизације на одржавању стабла и простора 
око стабла 

ком 1 56 553,45  56.553,45 

4 
 

ЦЕР ЗАПИС У ЛЕСКОВИКУ  
Обилазак стручне екипе, рад радника и потребне 
механизације на одржавању стабла и простора 
око стабла 

ком 1 51 879,41  51.879,41 

   5 
 
 

НОВОСЕЛСКИ БРЕСТ  
Обилазак стручне екипе, рад радника и потребне 
механизације на одржавању стабла и простора 
око стабла 

ком 1 43 912,66  43.912,66 

 
6 

ХРАСТ ЛУЖЊАК У ДОЊОЈ ТРНАВИ     
Обилазак стручне екипе, рад радника и потребне 
механизације на одржавању стабла и простора 
око стабла  

ком 1 82 369,27  82.369,27 

7 
 

РАЈКОВИЋЕВ ХРАСТ     
Обилазак стручне екипе, рад радника и потребне 
механизације на одржавању стабла и простора 
око стабла  

 
ком 

 
1 

 
52 072,94  

 
52.072,94 

 
8 

ДУД ЗАПИС У МЕДОШЕВЦУ     
Обилазак стручне екипе, рад радника и потребне 
механизације на одржавању стабла и простора 
око стабла  

ком  
1 

 
36.344,18  

 
36.344,18 

 УКУПНО без ПДВ-а    2.152.933,22 
  ПДВ  10% :    215.293,32 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА    2.368.226,54 



 
 
УКУПНО ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНАНА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША УКЉУЧУЈУЋИ  УРЕЂЕЊЕ 
МЕЂУБЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА, СПОМЕН-ПАРКА „БУБАЊ“ И 
ОДРЖАВАЊА СПОМЕНИКА ПРИПОДЕ:  
 

Ред. 
број 

Радови/трошкови Јед. 
мере 

Јединица Цена по 
јединици 

Трош/динара 

1 
Сви радови на припреми терена и 
садњи дендро-материјала са 
вредношћу истог 

   4.864.638,99 

2 Кошење и грабуљање травњака са 
уклањањем покошеног материјала m2 1 455 262 8,87 12.908.173,94 

3 Машинско шишање живе ограде са 
уклањањем ошишаног материјала m' 36 261 75,31 2.730.815,91 

4 
Рад подизне платформе са пратећом 
екипом на сечи, орезивању и 
уклањању посеченог материјала  

 
h 

 
102 

 
9.038,08 

 
921.884,16 

5 Рад прунера на сечи, орезивању и 
уклањању посеченог материјала  h 85 2 987,57 253.943,45 

6 
Рад чистача на чишћењу стаза и 
зелених површина h 320 556,99 178.236,80 

7 
Рад ТАМ-а са два радника на 
уклањању смећа и осталог отпадног 
материјала  

h 80 2 921,68 233.734,40 

8 

Обилазак стручне екипе, рад радника 
и потребне механизације на 
одржавању стабла и простора око 
стабла 

   399.836,17 

 УКУПНО без ПДВ-а    22.491.263,82 
 ПДВ  10%  - РАД:    2.067.370,59 
 ПДВ   10%, 20%  - МАТЕРИЈАЛ:    191.362,08 
 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА    24.749.996,49 

 
 
 
 
V - АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 
 
 Реализација Програма унапређења и одржавања зелених површина на 
територији града Ниша укључујући уређење међублоковског зеленила, Спомен-
парка „Бубањ“ и одржавање споменика природе, обухвата 2 фазе: 
 
I  фаза  - Доношење Програма унапређења и одржавања зелених површина на 
територији града Ниша укључујући уређење  међублоковског зеленила, Спомен-
парка „Бубањ“ и одржавања споменика природе у циљу унапређења животне 
средине од стране Градског већа Града Ниша, и  
II  фаза  -  Реализација Програма унапређења и одржавања зелених површина на 
територији града Ниша укључујући уређење међублоковског зеленила, Спомен-
парка „Бубањ“ и одржавања споменика природе у циљу унапређења животне 
средине, од стране ЈКП „Медиана“ Ниш. 
 
 
 
 



VI - ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 
 

 Програм унапређења и одржавања зелених површина на територији града 
Ниша укључујући уређење међублоковског зеленила, Спомен-парка „Бубањ“ и 
одржавања споменика природе у циљу унапређења животне средине, финансираће 
се из средстава, предвиђених Одлуком о Буџету Града Ниша за 2017. годину, из 
средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине („Службени лист Града 
Ниша“, бр.148/16), раздео 3; глава 3.1; функција 560; позиција 90, економска 
класификација 424 – специјализоване услуге, (део) од укупно намењене 
апропријације од 58.850.000,00 динара. 
 
 
Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
Број: 600-8/2017-03 

  
У Нишу, 09.05.2017. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
  

  Председник 
  _________________ 
  Дарко Булатовић 

        
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 
 

 
 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, на предлог 
надлежног органа за заштиту животне средине, који ће се финансирати из средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине. 

У складу са чланом 2. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС”, 
бр.135/04, 36/09, 72/9, 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. 
 У складу са тим Градска управа града Ниша-Секретаријат за заштиту 
животне средине Града Ниша, спроводи Програм унапређења и одржавања зелених 
површина на територији града Ниша, укључујући уређење међублоковског 
зеленила, Спомен-парка „Бубањ“ и одржавање споменика природе у циљу 
унапређења животне средине за 2017. годину, а све у циљу унапређења животне 
средине. 
 Програм унапређења и одржавања зелених површина на територији града 
Ниша укључујући уређење међублоковског зеленила, Спомен-парка „Бубањ“ и 
одржавање споменика природе у циљу унапређења животне средине, доноси 
Градско веће Града Ниша, а финансирање Програма одобрава Градоначелник Града 
Ниша. 
   
  С Е К Р Е Т А Р 
  ______________ 
  Ивана Крстић 
 
         


