
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 ОЗЕЛЕЊАВАЊА И УРЕЂЕЊА ДВОРИШТА ШКОЛСКИХ И 
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА  

 
 
 

I - ОСНОВЕ ПРОГРАМА 
 
Зеленило у граду и његовој околини има многоструки значај. Биљке својим обликом, 

грађом и животним особинама, представљају незаменљиве елементе природе, који 
доприносе унапређењу животне средине у најширем смислу речи. Зелене површине 
града позитивно утичу на околину деловањем на микроклиму, тако што смањују високе 
температуре ваздуха, повећавају степен влажности, регулишу јачину ветра, 
пречишћавају ваздух, смањују и ублажавају јачину градске буке. 

У складу са чланом 2. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, 
бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 76/18 и 95/18), 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 Секретаријат за заштиту животне средине Града Ниша спроводи 
Програм озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских установа у циљу 
унапређења животне средине.  

 
  II - ЦИЉ ПРОГРАМА 
 
  Озелењавање дворишта школских и предшколских установа спроводи се у циљу 
унапређења животне средине визуелним оплемењавањем простора, позитивним 
утицајем на микроклиму простора у оквиру дворишта васпитно - образовних установа, 
побољшањем квалитета ваздуха и смањењем изложености најмлађе популације 
повећаним нивоима комуналне буке.  
  Дугорочне мере за унапређење животне средине у двориштима образовно – 
васпитних установа подразумевају унапређење зелене инфраструктуре у складу са 
идејним пројектима озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских 
установа, израђеним од стране ЈП Завод за урбанизам Ниш бр.3648/2 од 
28.12.2018.године. 
 
 
 III - САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

 
Програм се реализује у циљу подстицања активности које ће допринети неговању и 

очувању чистијег и зеленијег амбијента у васпитно-образовним установама на 
територији града Ниша у 2019. години, као и циљу подизања свести и личне 
одговорности за бригу о животној средини. 



 
Животни процеси биљака, као градивних елемената свих зелених површина, 

директно утичу на квалитет животне средине у гадовима. Суштина животних процеса 
биљака јесте претватрање сунчеве енергије у хемијску процесом фотосинтезе. 
Користећи сунчеву светлост и воду биљке претварају угљен-диоксид у угљене хидрате 
и кисеоник. Кроз процес транспирације биљке (са површине листова) губе воду у виду 
водене паре, чиме утичу на регулацију влажности и температуру ваздуха (влажност 
ваздуха се повећава, а температура смањује). Што је површина лисне масе већа, то је 
овај процес интензивнији. Са друге стране, лишће упија водену пару у случају када је 
ваздух презасићен влагом и спроводи је у коренов систем. У јутарњим часовима, при 
високој влажности ваздуха, на лисној површини ваздух се кондензује и вода пада на 
тло. Транспирација са процесом евапорације (кретање воде у облику водене паре) 
обједињена је у евапотранспирацију, означава важну фазу у кружном току воде у 
природи. Бујна вегетација ствара хладовину и одбија велику количину сунчевог 
зрачења, а у исто време путем испаравања одводи топлоту из окружења.  

Прашина и честице загађивача задржавају се на лисној површини, а потом их киша 
спира на тле. Лисна површина апсорбује штетне гасове садржане у ваздуху. Они 
остају у лишћу и у јесен, када лишће почне да опада, такође завршавају на земљи. 

Лишће има способност да одбија и упија звук. Структура листа апсорбује и преноси 
и на тај начин смањује – један део акустичне енергије, а остатак одбија. 

 
Кључни ефекти зелених површина на квалитет животне средине у градовима су: 

ублажавање ефеката локалних топлотних острва, ублажавање ефеката ветра, 
евапорација, редукција загађења, повећање биодиверзитета. 

Успостављање зелене инфраструктуре у двориштима образовно – васпитних 
установа омогућиће унапређење животне средине, јер зелене биљке представљају 
природне пречишћиваче загађујућих и штетних материја у градским срединама и 
природне звучне баријере које умањују буку, позитивно утичу на микроклиму, а у исто 
време визуелно оплемењују простор и средину у којој деца бораве.  

Распоред и врста биљака на предложеним локацијама, као и опис неопходних 
активности одређени су посебним идејним пројектима озелењавања и уређења 
дворишта школских и предшколских установа на територији града Ниша у 2019. 
години. Идејни пројекти за свако двориште саставни су део Програма. 

Секретаријат за заштиту животне средине у 2019. години предлаже озелењавање и 
уређење дворишта следећих школских и предшколских установа на територији града 
Ниша: 

 
1.ОШ „Иво Андрић“ Ниш; 
2.ОШ „Чегар“ Ниш; 
3.ОШ „Ћеле Кула“ Ниш;  
4.Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш; 
5.Гимназија „9.мај“ Ниш; 
6.Специјална школа са домом ученика „Бубањ“ Ниш;  
7. Медицинска школа „ ДР Миленко Хаџић“. 

 
Саставни део Програма озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских 

установа су следећи Идејни пројекти: 
 
• ОШ. „Иво Андрић“ Ниш, ул. Бранко Беговић бб,( Припремни радови – Прва 

фаза, Озелењавање – Друга фаза)  ; 



• ОШ „Чегар“ Ниш, ул. Школска бб( Припремни радови – Прва фаза; 
Озелењавање – Друга фаза); 

• ОШ „Ћеле Кула“ Ниш ул. Радних бригада бр. 28 (Припремни радови – Прва 
фаза, Озелењавање – Друга фаза); 

• Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш, ул. Бранка Радичевића бр. 1 (Припремни 
радови – Прва фаза, Озелењавање – Друга фаза);  

• Гимназија „9.мај“ Ниш, ул. Јеронимова бр.18 (Припремни радови – Прва фаза, 
Озелењавање – Друга фаза); 

• Специјална школа са домом ученика „Бубањ“ Ниш, ул. Бубањских хероја бр.3, 
(Припремни радови – Прва фаза, Озелењавање – Друга фаза) и;  

• Средња медицинска школа Ниш – Медицинска школа „ ДР Миленко Хаџић“ ул. 
Зетска бр.55. (Припремни радови – Прва фаза). 

 
У Идејним пројектима уређења ( озелењавања ) школских дворишта, за свако 

двориште дат је опис радова (бр. 01.Припремни радови – Прва фаза; бр.02. 
Озелењавање – Друга фаза; бр.03. Одржавање –трећа фаза). 

 
Програм озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских установа 

спроводиће се фазно у току 2019. године, у склау са Идејним пројектима уређења 
(озелењавања). Организација која буде изабрана за реализацију Програма, спровођењем 
поступка јавних набавки, биће у обавези да  уређење и озелењавање школских доришта 
изврши на основу идејних пројеката по  фазама, који чине саставни део Програма. 

 
IV - ИЗВЕШТАВАЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА  

Извештаји о реализацији Програма озелењавања и уређења дворишта школских и 
предшколских установа, Градској управи Града Ниша, Секретаријату за заштиту 
животне средине, достављаће изабрани пружалац услуга, након реализације 
озелењавања и уређења сваке образовно – васпитне  установе. 

Потребно је да извештаји садрже податке о пруженим услугама са детаљним описом 
активности за свако озелењено двориште, са фотографијама, подацима о свим 
припремним радовима, употребљеном материјалу, врсти и броју садница. У прилогу 
извештаја потребно је доставити упутство за одржавање зеленила за свако уређено и 
озелењено двориште. 

Свакој образовно – васпитној установи, биће достављено упутство за одржавање 
зеленила и уколико не поступају у складу са упутством и дође до уништавања биљака, 
биће у обавези да посади нове биљке исте врсте. 

 

V - АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 
 

Реализација Програма озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских 
установа у циљу смањења нивоа буке и аерозагађења у 2019. години, обухвата 2 фазе: 

I фаза – Доношење Програма озелењавања и уређења  дворишта школских и 
предшколских установа , од стране Градског већа Града Ниша и  
II фаза – Реализација Програма озелењавања и уређења дворишта школских и 
предшколских установа, од стране организације која се бави овом делатношћу, а која 
ће бити изабрана у поступку јавних набавки. 
 
 



 
 

VI - ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 

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: 403-13/2019-03 

  
У Нишу, 17.04.2019. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
 

Проф. др Милош Банђур 



 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
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 чланом 2. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, 
бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 76/18 и 95/18), 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 наведеним Секретаријат за заштиту животне средине Града Ниша, 

спроводи Програм озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских 
установа, а све у циљу унапређења животне средине.  
 

Програм озелењавања дворишта школских и предшколских установа, 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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