
  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 20.05.2019. године, доноси 
 
 
 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ЗАШТИЋЕНА СТАБЛА“ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

 
 
 ОСНОВЕ ПРОГРАМА 

 
 

 Споменици природе су заштићена природна добра, очувани део природе посебних 
природних вредности и одлика, због чега имају  трајни еколошки, научни, културни, 
образовни, здравствено – рекреативни, туристички и други значај.  
Споменици природе су природна  добра од општег интереса и  уживају  посебну заштиту. 
Заштићена стабла представљају велику ботаничку вредност, а она најстарија и својеврсну 
хортикултурну баштину нашег  града. Вредновање  стабала и утврђивање  оцене  
испуњености  услова  за заштиту  врше се у  циљу  заштите  природе, a на  основу  
критеријума вредновања, односно главних  природних  обележја као  што  су аутохтоност, 
аутентичност, односно степен  очуваности,  репрезентативност, велика старост, пејзажна 
атрактивност, као и функције и намене природног добра која се огледа у научним 
истраживањима  и  развоју  науке, образовно–васпитним  активностима,  укупном  очувању 
биолошке и предеоне разноврсности, развоју туризма и очувању животне средине.  

Међу заштићенима су стабла: белог дуда, цера, храста, храста лужњака, бреста , 
крупнолисног  медунаца, платана, гинка, букве, тисе и др.. За сва заштићена стабла – 
Споменике природе је прописан III степен заштите. То значи да је ова стабла забрањено 
посећи, ломити и сећи гране, кидати лишће и вршити било какве радње на заштићеној 
површини које би могле угрозити опстанак заштићеног стабла. 
 Стабла су по Закону о заштити природе и дефинисаног предлога Завода за заштиту 
природе Србије заштићена на основу одлука Скупштине града Ниша.  
На подручју града Ниша тренутно се налази  седам заштићених стабала:  
 
1. Бели дуд у Нишкој Бањи 
2.Цер запис у Лесковику 
3. Дуд у Медошевцу 
4.Храст код Бањичког језера 
5.Храст Лужњак у Доњој Трнави 
6.Новоселски брест 
7.Рајковићев храст 

 
Секретаријат за заштиту животне средине спроводи Програм заштите Споменика 

природе „Заштићена стабла“ на територији града Ниша. 



Програм реализује 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 заштите Споменика природе „Заштићена стабла“ на територији града Ниша 

има за циљ: 
• Унапређење заштите животне средине на територији  града Ниша 

Заштићена стабла  имају вишеструк позитиван утицај на околину јер својим крошњама 
смањују сунчеву радијацију, снижавају температуру ваздуха, пречишћавају ваздух, док 
транспирационим  процесом  повећавају његову влажност, чиме се регулишу и 
побољшавају микроклиматски услови простора доприносећи тиме квалитету животне 
средине. 

• Едукацију и развој свести код грађана за негу и очување животне средине  
Оваква  стабла  су  све  ређа  и  зато  их треба сачувати и оставити у наследство новим 
поколењима, као праве природне реткости и горостасе природе. 

• Обезбеђење естетски лепе и уређене зелене површине 
• Туристички сегмент 

Зштићена стабла  могла  би бити  и  значајан сегмент  туристичке  понуде града Ниша,  с 
обзиром на то да је природно добро релативно приступачно, односно, да до њега постоји  
путна  инфраструктура.   
 
 САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

  
 Под заштићеним природним добром, Спомеником природе, подразумевају се  стабла    

и  њихов  припадајући простор, који је дефинисан хоризонталном пројекцијом крошњи. 
Границу  припадајућег  простора стабала на  терену  чини  хоризонтална  пројекција 
крошњи одговарајућег пречника, која представља и границу природног добра. 

 
Планиране активности: 
 
 Планиране активности за 2019. годину се разликују од стабла до стабла, а у зависности 

од њиховог затеченог стања, које је утрврђено предходним обиласком сва 7 (седам) 
застићена стабла. Спроводиће се све мере заштите које су дозвољене у оквиру 
установљеног режима заштите, а то су:  

• Кошење траве и уклањање жбунасте вегетације испод крошње; 
• Уклањање сувих грана из крошње стабала; 
• Постављање подупирача; 
• Ограђивање заштићеног простора; 
• Уклањање карпофорих гљива које се јављају у приданку стабала; 
• Постављање или уклањање мобилијара и 
• Уклањање палих грана, камења, цигала и осталог материјала са заштићеног 

простора. 



БЕЛИ ДУД  У НИШКОЈ БАЊИ 
 
 Стабло  белог дуда ( Morus Alba L.)  у Нишкој Бањи  стављено је  под заштиту 
Одлуком о заштити споменика природе ,Скупштине града Ниша од 27.06.2003. године, под 
именом "”Бели дуд у Нишкој Бањи", као споменик природе III  категорије, као типичан 
представник своје врсте. За стараоца је одређено ЈКП “Медиана” Ниш. 
Дендрометријске карактеристике споменика природе су : 
- обим дебла на висини 1,30 м                            4.15 м 
- висина стабла                                                    14.00 м  
- пречник дебла                                                     1.32 м 
- димензије крошње                               14.30 x 14.40 м 
- старост стабла                                     око 150  година 
 Споменик природе налази се на подручју града Ниша, КО Нишка Бања, 
катастарска парцела 1119/1, у државној својини. Заштитни простор споменика је 
пројекција крошње у површини од 1,65 ара.  
За стабло дуд у Бањи потребно је поставити један подупирач у горњем делу стабла, са 
југоисточне стране који би спречио евентуално одцепљење дела стабла. 
Такође, потребно је поставити таблу са натписом заштићеног стабла. 
 

 
Слика 1: Бели дуд у Нишкој Бањи 

 
 Опис радова за бели дуд у Нишкој 

Бањи 
Јед. 
мере Kоличина Број 

операција 
1 Постављање подупирача ком 1 1 
2 Постављање табле са натписом ком 1 1 

     
 
 



ЦЕР ЗАПИС  У ЛЕСКОВИКУ 
 
  Цер је чест у изданачким шумама источне Србије. То је дуговечна врста и може 
доживети 200 година. Достиже висину од 30-35 м и дебљину дебла од 1,3 м. Због свог 
хабитуса има естетско декоративну функцију. 
Стабло  цера ( Quercus cerris L. ) у Лесковику стављено је  под заштиту Одлуком о заштити 
споменика природе ,Скупштине града Ниша од 27.06.2003. године, под именом "”Цер запис 
у Лесковику", као споменик природе III  категорије, као типичан представник своје врсте. 
За стараоца је одређено ЈКП “Медиана” Ниш. 
Дендрометријске карактеристике споменика природе су : 
- обим дебла на прсној висини                     4.10 м 
- пречник дебла  на  висини 1.30                  1.30 м 
- висина стабла                                            18.00 м  
- висина до прве живе гране                         3.00 м 
- димензије крошње                        25.30 x 22.90 м 
- старост стабла                              око 200  година 
 Споменик природе налази се на територији града Ниша, КО  Лесковик, 
катастарска парцела 1393 , у селу Лесковик, у приватној својини.Заштитни простор 
споменика је пројекција крошње у површини од 4,56 ара. 
Потребно је покосити траву испод крошње, и очистити од палих грана и камења. 
 

 
Слика 2: Цер запис у Лесковику 

 
 Опис радова за цер запис у 

Лесковику 
Јед. 
мере Количина Број 

операција 
1 Кошење траве испод крошње стабла м2 575   2 

2 Рад леђне на кошењу траве и сечи 
самоника h 1 2 

3 Сакупљање покошеног материјала и 
уклањање палих грана h 1 2 

4 Извоз од кошења, грањевине... h 
тама 2 2 



 
ДУД  ЗАПИС У МЕДОШЕВЦУ 

 
 Црни дуд (Morus nigra L.) је високо листопадно дрво, достиже висину до 20 м и 
има широко разгранату и густу крошњу. Црни дуд боље подноси ниске температуре од 
белог дуда и отпорнији је на суву климу. Поред естетско декоративне функције има и јако 
лековита својства. 
 Стабло црног дуда (Morus nigra L.)  у Медошевцу стављено је  под заштиту 
Одлуком о заштити споменика природе ,Скупштине града Ниша од 21.03.2003. године, под 
именом “Дуд запис у Медошевцу", као споменик природе III  категорије, као типичан 
представник своје врсте. За стараоца је одређено ЈКП “Медиана” Ниш. 
Дендрометријске карактеристике споменика природе су : 
- обим дебла на  висини 1.30 м                                  3.60 м 
- пречник дебла на висини 1.30 м                              1.15 м 
- висина стабла                                                          20.00 м  
- димензије крошње                                     21.20 x 19.00 м 
- старост стабла                                           око 150  година 
 Споменик природе налази се на подручју града Ниша, КО  Медошевац , 
катастарска парцела 2076 у насељу Медошевац, у државној својини. Заштитни простор 
споменика је пројекција крошње у површини од 3.17 ара. 
За ово стабло потребно је кошење траве испод крошње, уклањање сувих грана из крошње, 
скратити или подупрети дуге хоризонталне гране, које расту изнад стамбеног објекта. 
 
 

 
Слика 3: Дуд запис у Mедошевцу 

 



 
 Опис радова за дуд запис у 

Медошевцу 
Јед. 
мере Количина Број 

операција 
1 Кошење траве испод крошње стабла м2 40 2 

2 Рад леђне на кошењу траве и сечи 
самоника h 1 2 

3 Сакупљање покошеног и посеченог 
материјала h 4 2 

4 
Уклањање сувих грана из крошње h  

платформе 

 
5 
 

1 

5 Извоз од кошења, грањевине... h 4 1 

6 Замена и фарбање штафни на 
клупама ком 10 1 

7 Вађење сувих садница h 1 1 

8 Постављање табле са натписом ком 1 1 
 
 
 
 

 
ХРАСТ  ЗАПИС КОД БАЊИЧКОГ ЈЕЗЕРА 

 
 Храст китњак (лат. Quercus petraea Liebl.) је листопадно дрво из рода храстова, 
породице Fagaceae. Стабло  храста китњака (лат. Quercus petraea Liebl.)  код Бањичког 
језера стављено је  под заштиту Одлуком о заштити споменика природе ,Скупштине града 
Ниша од 21.03.2003. године, под именом "”Храст запис код Бањичког језера", као споменик 
природе III  категорије, као типичан представник своје врсте. За стараоца је одређено ЈКП 
“Медиана” Ниш. 
Дендрометријске карактеристике споменика природе су : 
- обим дебла на  висини 1.30 м                      5.80 м 
- пречник дебла на висини 1.30 м                  1.85 м 
- висина стабла                                                7.00 м  
- димензије крошње                         25.30 x 23.70 м 
- дужина дебла                                    2.40 м 
- старост стабла                               око 400  година 
 Споменик природе налази се на подручју града Ниша, у селу Пасјача, КО  
Пасјача , катастарска парцела 2593 у приватној својини. Заштитни простор споменика је 
пројекција крошње у површини од 4.71 ара. 
 Предвиђени радови за храст код Бањичког језера су кошење траве испод крошње, 
уклонити суве гране из крошње, као и уклањање жбунасте вегетације, сувих грана и 
камења поред стабла. 



 
 

 
Слика 4: Храст запис код Бањичког језера 

 
 
  

 Опис радова за Храст запис код 
Бањичкој језера 

Јед. 
мере Количина Број 

операција 
1 Кошење траве испод крошње стабла м2 620 2 

2 Рад леђне на кошењу траве, сечи 
самоника (жбунасте вегетације) h 2 2 

3 Сакупљање покошеног и посеченог 
материјала h 2 2 

4 Уклањање сувих грана из крошње h  
платформе 1 1 

5 Извоз од кошења, грањевине... h  
тама 3 2 

   
 
 

ХРАСТ  ЛУЖЊАК У ДОЊОЈ ТРНАВИ 
 
 Храст лужњак  (Quercus robur L. ) је врло распрострањено листопадно дрво. 
Обично расте у равницама и долинама на дубоком, пешчаном или иловастом, плодном, 
свежем или влажном земљишту. Храст лужњак има дуг вегетациони период. Храст лужњак 
достиже висину и до 50 m, са пречником до 2,5 m. Стабло храста лужњака (Quercus robur 
L.) у Доњој Трнави стављено је  под заштиту Одлуком о заштити споменика природе 
,Скупштине града Ниша од 27.06.2003. године, под именом "”Храст лужњак у Доњој 
Трнави", као споменик природе III  категорије, као типичан представник своје врсте. За 
стараоца је одређено ЈКП “Медиана” Ниш.  



 
 
Дендрометријске карактеристике споменика природе су : 
- висина стабла                                                   32.00 м  
- дужина дебла                                         2.20 м 
- обим дебла на прсној висини                           5.80 м 
- пречник дебла                                                    1.85 м  
- димензије крошње                              32.00 x 26.30 м 
- старост стабла                                    око 400  година 
  
 Споменик природе налази се на територији града Ниша, КО  Доња Трнава, катастарска 
парцела 1174 ,у селу Доња Трнава, у приватној својини. Заштитни простор споменика је 
пројекција крошње у површини од 6.67 ара. 
Потрбни радови на стаблу су уклањање карпофорих гљива, које се јављају у приданку 
стабла, као и кошење  испод крошње. 
 

 
Слика 5: Храст лужњак у Доњој Трнави 

 
 

 Опис радова за храст лужњак у 
Доњој Трнави 

Јед. 
мере Количина Број 

операција 
1 Кошење траве испод крошње 

стабла 
м2 250 2 

2 Сакупљање покошеног материјала h 1 2 

3 Извоз од кошења h 
тама 1 2 

4 Уклањање гљива  h 0,5 1 
 



 
 

НОВОСЕЛСКИ БРЕСТ ЗАПИС 
 

 Пољски брест (Ulmus carpinifolia Gleditsch) најчешће расте у групи са храстом 
лужњаком. Може да нарасте и до 30 м и да достигне старост чак преко 500 година. Лако се 
прилагођава различитим станишним условима те се због тога највише сади у урбаним 
срединама. 
 Стабло бреста у атару Новог Села код Ниша један је од најстаријих примерака 
своје врсте у Србији. Расте поред пута у центру насеља. Овај брест налази се на ивици 
биолошког опстанка јер је угрожен од „Холандске болести“ – Ceratostomela ulmi Buism.  
Како се  брест и даље развија, то је још један разлог његове заштите. Старост му је 
процењена на око 400 година. Стабло Пољског бреста (Ulmus carpinifolia Gleditsch)  
стављен је  под заштиту Одлуком о заштити споменика природе ,Скупштине града Ниша 
од 21.03.2003. године, под именом "”Новоселски брест запис", као споменик природе III  
категорије, као типичан представник своје врсте. За стараоца је одређено ЈКП “Медиана” 
Ниш. 
 Дендрометријске карактеристике споменика природе су : 
- обим дебла на  висини 1.30 м                   4.90 м 
- пречник дебла  на висини 1.30 м              1.56 м 
- висина стабла                                          18.00 м  
- димензије крошње                      34.50 x 23.50 м 
- старост стабла                            око 400  година 
 Споменик природе налази се на подручју града Ниша, КО  Ново Село, 
катастарска парцела 511 , у државној  својини. Заштитни простор споменика је пројекција 
крошње у површини од 6.60 ара. 
Потребно је оградити заштићени простор јер је ова површина узурпирана од стране 
аутомобила, и претворена у паркинг. Поставити три подупирача испод доњих дебљих 
грана, као и покосити испод крошње.  

 
Слика 6: Новоселски брест запис 



 

 Опис радова за Новоселски брест 
запис 

Јед. 
мере Количина Број 

операција 
1 Кошење траве испод крошње 

стабла 
м2 400 2 

2 Сакупљање покошеног материјала h 1 
 

2 

3 Постављање подупирача ком 5 1 

4 Ограђивање заштићеног  простора 
металним стубићима м‘  

59 1 

5 Извоз од кошења h 
тама 1 2 

6 Постављање табле са натписом ком 1 1 
 
 
 

РАЈКОВИЋЕВ ХРАСТ 

 „Рајковићев храст“ (Qurcus robur L.) представља ретког представника некада 
широко распрострањених храстових шума. Као што је и у Поморављу дошло до 
смањивања површина под шумама, Понишавље је задесила иста судбина, те су 
представници некадашњих шума на овим просторима данас углавном усамљени примерци 
својих врста, који су заслужили да буду стављени под заштиту због својих природних 
одлика. Стабло храста лужњака (Qurcus robur L.)  стављено је  под заштиту Одлуком о 
заштити споменика природе ,Скупштине града Ниша од 21.03.2003. године, под именом 
"”Рајковићев храст", као споменик природе III  категорије, као типичан представник своје 
врсте. За стараоца је одређено ЈКП “Медиана” Ниш. 
 
Дендрометријске карактеристике споменика природе су : 
- обим дебла на висини 1.30 м         4.40 м 
- пречник дебла                                  1.40 м 
- висина стабла                                19.00 м  
- дужина  дебла                                  2.50 м  
- димензије крошње            16.40 x 17.80 м 
- старост стабла                  око 400  година 
 Споменик природе налази се на подручју града Ниша, КО Доња Трнава, 
катастарска парцела 1253/3, поседовни лист 85, површине 28.31 ара, у приватној  својини. 
Заштитни простор споменика је пројекција крошње у површини од 2.30 ара. 
Код овог стабла је потребно пре свега уредити простор око стбла, оградити заштићени 
простор али не и пут, поставити нову клупу и сто, или уклонити постојећу – поломљену. 
Покупити камење, цигле, и остали материјал који је ту бачен. Покосити траву испод 
крошње ако је поптребно. 



 
 
 

 
Слика 7:  Рајковићев храст 

 
 
 

 Опис радова за новоселски брест 
запис 

Јед. 
мере Количина Број 

операција 

1 Ограђивање  заштићеног  простора 
металним стубићима м‘ 10 1 

2 Рад леђне на кошењу траве, сечи 
самоника (жбунасте вегетације) h 1 2 

3 Сакупљање покошене траве, камења 
и шута.... h 1 

 2 

4 Уклањање сувих грана из крошње h  
платформе 1 1 

5 Уклањање старог мобилијара ком 1 1 

6 Извоз од кошења h  
тама 2 2 

 
 
   
 
 
 



Укупне активности за сва Заштићена стабла на  територији града Ниша обухваћена 
овим програмом дате су у табели: 
 

Редни 
број 

Опис активности 
укупно за сва стабла: 

јед. 
мере количина 

    
1. Кошење траве испод крошње стабла м2 3 770 

2. 
Рад леђне на кошењу траве, сечи самоника (жбунасте 
вегетације) h 10 

3. Уклањање сувих грана из крошње 
 h 

платформе 7 
4. Уклањање старог мобилијара ком 1 
5. Сакупљање покошене траве, грана, камења и шута.... h 20 
6. Постављање подупирача ком 6 

7. 
Ограђивање заштићеног простора металним 
стубићима м‘ 

 
69 

8. Уклањање гљива h 0,5 
9. Постављање  табле са натписом ком 3 
10. Замена и фарбање штафни на клупама ком 10 
11. Вађење сувих садница h 1 

12. Извоз од кошења, сече и шута 
h  

тама 
 

22 
 
 
 
 
 

 Р Е К А П И Т У Л А Ц И ЈА Износ са ПДВ 

 
Програм заштите Споменика природе „Заштићена стабла“ на 

територији града Ниша  
1. Бели дуд у Нишкој Бањи 24.695,72 
2. Цер запис у Лесковику 20.586,79 
3. Дуд у Медошевцу 77.309,44 
4. Храст код Бањичког језера 36.361,85 
5. Храст Лужњак у Доњој Трнави 9.981,63 
6. Новоселски брест 160.099,10 
7. Рајковићев храст 30.965,47 

УКУПНО: 360.000,00 
 
 
 
 
 
 



 
 ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 
Реализација Програма заштите Споменика природе „Заштићена стабла“ на територији 

града Ниша,  предвиђена је у  2019. години и то у периоду од дана закључивања Уговора до 
септембра  2019. године.  

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

 
 АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

  
Реализација Програма заштите Споменика природе „Заштићена стабла“ на територији 

града Ниша  обухвата 2 фазе:  
I  фаза – Доношење Програма заштите Споменика природе „Заштићена стабла“ на 

територији града Ниша од стране Градског већа Града Ниша и 
II  фаза – Реализација Програма заштите Споменика природе „Заштићена стабла“ на 

територији града Ниша, од стране ЈКП „Медиана“ Ниш. 
 
 ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

 
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: 491-3/2019-03 
  
У Нишу, 20.05.2019. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
  
 
                  Председник 

            
Дарко Булатовић 

          
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

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 наведеним, Градска управа града Ниша – Секретаријат за заштиту животне 

средине Града Ниша, спроводи Програм заштите Споменика природе „Заштићена 
стабла“ на територији града Ниша. 

Наведени Програм 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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