
На основу члана 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.53/09 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 06.03.2019. године, доноси 
 

Програм ревитализације и унапређења зелене 
инфраструктуре „Парк шуме Бубањ” 

 
 
 ОСНОВЕ ПРОГРАМА 

 
Парк шума 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. 

Спомен парк „Бубањ“ формиран је у фази оснивања паркова и парк шума заштићеног 
карактера у послератном периоду (1946-1952).  Kоришћен је расположиви садни материјал 
у коме основу чине америчке брзорастуће врсте (пајасен-негундо, багрем, јасен).  

После формирања вегетације, изостало је неопходно одржавање. Доминантне 
декоративне врсте које су чиниле основу спомен парка (бреза, јавор и храст) у централном 
делу Бубња се суше. Такође, парковске  површине  користе се од стране несавесних 
грађана за сечу огревног дрвета као и избацивање отпада и шута. Зелене површине  
представљају простор зарастао у коров, на 25-30 ha неприступачан свакодневном шетачу и 
излетнику често без основних елемената личне сигурности, а у потпуности без основних 
елемената који би привукли човека жељног одмора, рекреације и пријатног осећања. 
Травни партер, односно пропланци и пикник пољане не постоје. Простор око песница 
постао је полигон за игру лоптом, неорганизованог паљења ватре и другог.  

Током протеклих година око споменика  извршена је обнова  зеленог појаса, док су 
радови на уређењу појаса под шумом изостали. Пратећи садржај спомен парка (позорница, 
санитарни чвор, стазе, расвета и др.) такође се не одржавају редовно те је овом комплексу  
поред редовног одржавања  неопходно: 

• садња нових садница;  
• уређење  парковских стаза;  
• постављање мобилијара: клупа за седење, канти за отпатке; 
• постављање табли за лакшу орјентацију; 
• поправка постојећих рампи које би се закључавале; 
• постављање одговарајуће  парковске расвете како би пролаз пешака био безбеднији 
• увођење  чуварске службе; 

 
У складу са наведеним Градска управа града Ниша, Секретаријат за заштиту животне 

средине реализује Програм ревитализације и унапређења зелене инфраструктуре „Парк 
шуме Бубањ“. 

Програм спроводи Јавно комунално предузеће „Медиана” Ниш, у складу са Одлуком о 
оснивању ЈКП „Медиана” Ниш („Службени лист Града Ниша”, бр.143/16 – пречишћен 



текст, 3/17 - исправка и 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 

 
Програм ревитализације и унапређења зелене инфраструктуре „Парк шуме Бубањ“ има 

за циљ: 
• Унапређење заштите животне средине на територији града Ниша; 
• Обезбеђење естетски лепе и уређене зелене површине; 
• Обезбеђење услова за одмор и рекреацију одраслих и игру деце. 

 
 САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

  
Ангажовањeм потребне радне снаге и механизације за реализацију наведеног Програма, 

предвиђени су радови на: 
• сечи и уклањању  сувих  и болесних стабала;  
• орезивању  и уклањању сувих  грана; 
• сечи и уклањању самоникле партерне вегетације; 
• кошењу и грабуљању; 
• одржавању хигијене редовним чишћењем; 
 

Преглед површина која ће бити уређене  у оквиру овог Програма дат  је у слици 1 и 2: 

 
Слика 1:  Парк - шума Бубањ - површина на којој су планирани радови на уклањању  
самоникле вегетације и сувих стабала (око 1405m2 +29000m2) 



 
Слика 2:  Парк - шума Бубањ - површина на којој су планирани радови на кошењу и  

  чишћењу (Пијететна стаза и око песница 56000m2) 
 

Преглед, количина, као и вредност радова дат је у табели: 
 ОПИС Јед. 

мере Kоличина Јед. 
цена Износ 

1 Кошење травњака (два пута уз В. Путника 20.000 m2 и 
36.000 m2 пијететна стаза и око песница) m2 112.000 2,95 330.400,00 

2 Грабуљање траве (два пута уз В. Путника 20 000 m2 и 36 
000 m2 пијететна стаза и око песница) m2 112.000 1,78 199.360,00 

3 
Рад леђне шишалице на кошењу и сечи  самоникле 
вегетације (два пута уз В. Путника 20 000 m2 и 36 000 
m2 пијететна стаза и око песница) 

h 143 950,53 135.925,79 

4 Рад подизне платформе са пратећом екипом h 40 5168,47 206.738,80 
5 Рад моторне тестере-прунера h 60 969,74 58.184,40 

6 Чишћење зелених површина – пијететна стаза и око 
песница (слика 2) h 320 556,99 178.236,80 

7 Уклањање самоникле вегетације и сувих стабала сечом 
до нивоа земље, одвоз посеченог материјала (слика 1 ) m2 30.405 126,78 3.854.745,00 

8 Рад ТАМ-а са два радника на утовару и уклањању смећа, 
покошеног и осталог отпадног материјала h 168 2921,68 490.842,24 

 УКУПНО БЕЗ ПДВ: 5.454.433,93 
 ПДВ 10 % : 545.433,39 

 УКУПНОса ПДВ: 5.999.877,32 



  
 ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 
Реализација  Програм ревитализације и унапређења зелене инфраструктуре „Парк шуме 

Бубањ“ предвиђена је у 2019. години и то у периоду од дана закључења Уговора до августа  
2019. године.  

Динамика предвиђених радова биће утврђена Оперативно – динамичким планом, а у 
складу са Програмом. 

 
 АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

  
Реализација Програм ревитализације и унапређења зелене инфраструктуре „Парк шуме 

Бубањ“, обухвата 2 фазе:  
I  фаза – Доношење Програм ревитализације и унапређења зелене инфраструктуре „Парк 
шуме Бубањ“, од стране Градског већа Града Ниша и 
II  фаза – Реализација Програм ревитализације и унапређења зелене инфраструктуре 
„Парк шуме Бубањ“, 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: 225-8/2019-03 
  
У Нишу, 06.03.2019. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
       
 
 
    
 
 



 
 

O 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 и 104/18), 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 („Службени гласник РС”, 

бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 
– 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. 

 
У складу са тим Градска управа града Ниша – Секретаријат за заштиту животне средине 

Града Ниша, спроводи Програм ревитализације и унапређења зелене инфраструктуре 
„Парк шуме Бубањ“, а све у циљу унапређења животне средине. 

 
 Програм ревитализације и унапређења зелене инфраструктуре „Парк шуме Бубањ“, 

доноси Градско веће Града Ниша, а финансирање Програма одобрава Градоначелник Града 
Ниша. 
 
 
 
   
          С Е К Р Е Т А Р 
             
            Ивана Крстић 
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