
 
 
На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 

Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 5. Одлуке о одржавању 
јавних зелених површина ("Службени лист Града Ниша", број 89/2005 - 
пречишћен текст, 38/2010 и 18/2017), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 01.07.2021. године, 
доноси 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
I 
 

Даје се сагласност на Програм о измени Програма уређења и 
одржавања јавних зелених површина за 2021. годину, број 2327/НО/200-2д од 
29.01.2021. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш на 
седници одржаној 17.06.2021. године под бројем 16046/НО/212-2в. 
 
 

II 
 

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу "Медиана" Ниш, 
Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове и Градској 
управи за финансије. 

 
 
 
 

Број: 766-3/2021-03 
 
У Нишу, 01.07.2021. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 ПРЕДСЕДНИЦА 
 

Драгана Сотировски 
 

 
 
 

   
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Надзорни одбор ЈКП "Медиана" Ниш, на седници одржаној 17.06.2021. 
године под бројем 16046/НО/212-2в, донео је Програм о измени Програма 
уређења и одржавања јавних зелених површина за 2021. годину, број 
2327/НО/200-2д од 29.01.2021. године и исти је достављен Градској управи за 
комуналне делатности и инспекцијске послове на даљи поступак, у циљу 
добијања сагласности Градског већа Града Ниша. 

 Правни основ за доношење Програма садржан је у члану 5. Одлуке о 
одржавању јавних зелених површина (''Службени лист Града Ниша'', број 
89/2005 - пречишћен текст, 38/2010 и 18/2017), којим је прописано да се 
уређење и одржавање јавних зелених површина врши по програму  предузећа 
које је основано за обављање ове комуналне делатности, а на који сагласност 
даје Градско веће Града Ниша. 

Програмом се прецизније дефинишу послови на уређењу и одржавању 
јавних зелених површина, површина на којој се исти изводе, врста и 
динамика радова, као и укупна вредност планираних средстава за 2021. 
годину. 

Средства за реализацију наведеног Програма  увећана су у циљу бољег 
изгледа зеленила у Граду због повећања физичког обима радова услед 
планирања веће површине обнове травњака, као и већег броја операција које 
се односе на редовно одржавање. Већи број планираног кошења захтева и 
повећање рада леђне косачице, увећан број неквалификованих радника, рад 
ТАМ-а. Такође је увећан и број операција шишања живе ограде и радова на 
уклањању опалог лишћа, а повећан је и број сати рада цистерне на поливању 
зеленила.  

Укупна планирана вредност средстава за реализацију Програма уређења 
и одржавања јавних зелених површина за 2021. годину, након увећања, 
износи 155.095.000,00 динара.  

Градска управа за финансије доставио је Мишљење број 3979-1/2021-05 
од 29.6.2021. године. 

Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове је,  
разматрајући достављени Програм, утврдила да је исти сачињен у складу са 
важећим прописима и израдила нацрт решења као у диспозитиву. 

 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 
 В.Д. ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА 

 
Јасмина Крстић 

 



                        ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ                                                    IF-Z-001

ЈКП „Медиана“ Ниш
Број:16046/НО/212-2в
Датум: 17.06.2021.

  П Р О Г Р А М  О  И З М Е Н И  П Р О Г Р А М А

УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА
ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  

 ЗА 2021.годину, број  2327/НО/200-2Д  од 29.01.2021. године 

___________________________________________________________________________
НИШ, 2021.год.

IF-Z-001   (IOP-Z-001)



ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ

На основу члана 5 Одлуке о одржавању јавних зелених површина („Сл. лист града Ниша“ 
бр. 89/2005-пречишћен текст , 38/2010 и 18/2017),члана 26 Статута ЈКП “Медиана”  Ниш и члана 
36. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП “Медиана” Ниш, Надзорни одбор ЈКП “Медиана” 
Ниш је на својој 212. седници одржаној дана 16.06.2021. године  донео

ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА

УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА    

ЈАВНИХ  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА 

ЗА 2021. ГОДИНУ, број 2327/НО/200-2Д  од 29.01.2021. године 

Овим Програмом одређују се:

    I I      Јавне зелене површине у Нишу , 
             чије се уређење и одржавање планира

   II I      Врста послова на уређењу и одржавању јавних зелених површина 
             у Нишу, начин и динамику обављања послова са 
             предрачуном накнаде за извршене послове 
                    
 
   III /  Рекапитулација
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I Јавне зелене површине у Нишу  чије се уређење и одржавање планира

ЈКП " МЕДИАНА" - Ниш планира уређење и одржавање свих елемената зеленила јавних
зелених површина  у Нишу.

Овим Прграмом  планира се  уређење и одржавање:
*        Јавних зелених површина у Нишу    ( градских паркова, уличних дрвореда и травњака,  
уличних  скверова,  културно-историјских  споменика,  меморијалних  споменика,
међублоковског  зеленила),   према   Катастру  јавних  зелених  површина  у  редовном
одржавању  и  међублоковском  зеленилу  ГРАДСКА  УПРАВА-ГРАД  НИШ
(  giszp.jkpmediana.rs  )  

*   Динамика обављања   пoслова  
Обављање  послова  на  уређењу  и  одржавању  подразумева:  обављање  конкретних

послова,  количину,  вредност  норма сата рада радника одређене квалификационе  структуре,
вредност  радног  сата  при  ангажовању  машина  и  уређаја,  укупну  вредност   планираних
средстава.

Вредност  норма  сата  рада  радника  одређене  квалификационе  структуре,  вредност
радног сата  машина и уређаја  и   укупна вредност  планираних средстава,  обрачуната је на
основу   важећих  цена.  Програм  о  измени  Програма  уређења  и  одржавања  јавних  зелених
површина  за  2021.  годину  примењиваће  се  почев  од  наредног  месеца,  од  дана  добијања
сагласности Градског већа Града Ниша.

* Образложење   програма
   Програмом о измени програма уређења и одржавања јавних зелених површина за 2021.

годину у односу на Програм уређења и одржавања за 2021.годину увећана су средства у износу
од 30.146.000,00  динара.  Увећање се односи на повећање физичког обима радова. Планирана
је  већа  површина  обнове  травњака  као  и  већи  број  операција  које  се  односе  на  редовно
одржавање зеленила у граду.  Планиран је већи број  кошења што захтева и повећање рада
леђне  косачице,  НК  радника,  рад  ТАМ-а.  Такође  је  увећан  и  број  операција  шишања  живе
ограде и радова на уклањању опалог лишћа. Повећан је и број сати рада цистерне на поливању
елемената зеленила. Све ове операције допринеће бољем  изгледу зеленила у граду.

ЈКП " МЕДИАНА" - Ниш  у 2021. години Програмом уређења и одржавања јавних зелених
површина у Нишу  планира   уређење и одржавање  свих елемената зеленила  јавних зелених
површина  на  територији  градских  општина :  Медијана,  Црвени  Крст,  Палилула,  Пантелеј  и
Нишка Бања. Овим Програмом планиране су све операције које су неопходне за уређење и
одржавање зелених површина на свим подручјима.

Основни елементи зеленила су: травњаци, дрвеће (у парковима и уличним дрворедима),
украсно шибље, ружичњаци, перењаци, цветне површине и  жива ограда. Основне операције
које ће се изводити на  одржавању  ових елемената  су: 
ТРАВЊАЦИ у укупној површини од 1.629.678 м2:
-  кошење  и  грабуљање  травњака,  обрада   леђном  косачицом,  сакупљање  и  уклањање
покошеног   материјала  ангажовањем  возила  на  одвозу  и  радника  на  утовару  у  возило  на
подручју плаве зоне у просеку 8-10 пута годишње, на осталим подручјима 3 - 6 пута годишње, а
блоковско зеленило два пута годишње.
- ревитализација угажених, оштећених травњака у површини од 4.000 м2

- интезивно поливање  травњака у плавој зони ”POP-UP” заливним системом, моторном пумпом
и цистерном у вегетационом периоду (мај-септембар) и по потреби у другим месецима
ДРВЕЋЕ у парковима и уличним дрворедима (16.500 садница лишћара и чртинара):
- ручно и машинско орезивање стабала, подизање и пинцирање  крошње у периоду мировања
вегетације употребом подизне платформе, прунера, моторне тестере и ручних маказа,
- сеча сувих, болесних грана  и стабала склоних паду током вегетације, 
- тршење корова око садница, скидање водених избојака и чанковање садница 2-4 пута током
године,
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- садња  95 нових садница лишћара и четинара у периоду мировања вегетације,
- интезивно поливање  садница ангажовањем цистерне у вегетационом периоду (мај-септембар)
и по потреби у другим месецима
УКРАСНО ШИБЉЕ у површини од 8.065 м2

 - плевљење и прашење  2 - 8 пута годишње,
- чанковање већег украсног шибља  2 - 4 пута годишње,
- орезивање у периоду мировања вегетације,
- обликовање украсног шибља  2 - 4 пута годишње,
-  интезивно  поливање  цистерном  у  вегетационом  периоду  (мај-септембар)  и  по  потреби  у
другим месецима
- садња 115 комада новог украсног шибља
РУЖИЧЊАЦИ (1.083м2) , ПЕРЕЊАЦИ (4.652м2), ЦВЕТНЕ ПОВРШИНЕ(2.330м2)
- плевљење и прашење 6-15 пута годишње,
- заштита од болести,
- прихрањивање  разним врстама ђубрива,
- пинцирање прецветалих цветова,
- попуна садњом ружа и перена, садња летње и јесење расаде  147.050 комада  на цветним
површинама
-  интезивно  поливање  цистерном  у  вегетационом  периоду  (мај-септембар)  и  по  потреби  у
другим месецима
ЖИВА ОГРАДА у дужини од 34.240,40 м:
- плевљење и прашење 2 - 8 пута годишње,
- шишање и обликовање на одређену висину 2 - 6 пута годишње,
-  интезивно  поливање  цистерном  у  вегетационом  периоду  (мај-септембар)  и  по  потреби  у
другим месецима

 Поред ових основних операција овим програмом предвиђени су и остали пратећи радови
као што су:
-  одржавање хигијене  зелених површина паркова, уличних травњака и скверова у     
    површини од 578.058м2 и то:

 подручје Плаве зоне……………….. 179.911 м2

 подручје Бранка  Крсмановића …...136.300 м2

 подручје Чаира.………………………166.560 м2

 подручје Ж.станице...……………….  45.755 м2

 подручје Нишке  Бање…………..…   49.532 м2

На напред наведеним подручјима-рејонима програмом су предвиђени и радови на:
- уклањању самониклог растиња и шибља,
- вађењу сувих стабала и пањева,
- трешењу снега са садница четинара, обележавању цветних површина,  чишћењу снега са
   парковских и прилазних стаза,
- грабуљању лишћа ручно,
- ангажовању дувача и усисивача лишћа,
- ангажовању малих и великих отворених возила, специјалног возила за одвоз смећа,
  комбинованих  машина,
- сакупљању и чишћењу и многи други радови који чине основ очувања и одржавања и уређења
зеленила.

Програмом је предвиђена употреба ”POP-UP” заливних система у парковима:
- Трг Краља Милана,  Стари парк, Председништво
Програмом је такође предвиђено и уређење Меморијалног  парка „Старо гробље“, Како је

прошле године  на  овој  локацији  рађено  само хемијско  третирање,  ове  године  за   уређење
Меморијалног  парка „Старо гробље“, поред хемијског третирања на површини од  170.000м2,,
предвиђени су и радови на:

 сечи и уклањању самониклог растиња употребом моторне тестере, леђне косачице,
 утовару и одвозу  посеченог материјала. 
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   II    Врста  послова на уређењу и одржавању јавних  зелених  површина  са   
предрачуном  накнаде  за извршене    послове:  

 1. Врста  радова  на уређењу и одржавању  јавних зелених површина  у ГО :
 МЕДИЈАНА, ПАНТАЛЕЈ, ПАЛИЛУЛА,  ЦРВЕНИ КРСТ И НИШКА БАЊА

ОПИС шиф. ј.м количина јед.цена УКУПНО

1 Ручни откоп земње 1/a м3 5,00 1.113,98 5.569,90

2 Руч.откоп земље до дуб.40цм III 1/б м3 3,00 1.485,49 4.456,47

3 Руч.откоп земље до дуб.40цм IV 1/ц м3 3,00 2.227,96 6.683,88

4 Разастирање дов.земље 10-20 цм 5/а м3 10,00 262,34 2.623,40

5 Разастирање дов.земље 20-30 цм 5/б м3 5,00 371,51 1.857,55

6 Грубо планирање терена 6 м2 500 29,52 14.760,00

7 Копање рупа за садњу 30 x 30 7/а ком 20 32,86 657,20

8 Копање рупа за садњу 30 x 30 7/б ком 10 35,65 356,50

9 Копање рупа за садњу 40 x 40 8/a ком 10 80,76 807,60

10 Копање рупа за садњу 40 x 40 8/б ком 50 89,12 4.456,00

11 Копање рупа за садњу 50 x 50 9/a ком 30 127,55 3.826,50

12 Копање рупа за садњу 50 x 50 9/б ком 10 148,72 1.487,20

13 Копање рупа за садњу 50 x 50 9/ц ком 10 178,24 1.782,40

14 Копање рупа за садњу 60 x 60 10/а ком 10 296,88 2.968,80

15 Копање рупа за садњу 60 x 60 10/б ком 5 445,59 2.227,95

16 Копање рупа за садњу 60 x 60 10/ц ком 15 636,64 9.549,60

17 Копање рупа за садњу 80 x 80 11/а ком 10 742,47 7.424,70

18 Копање рупа за садњу 80 x 80 11/б ком 20 1.113,98 22.279,60

19 Копање рупа за садњу 80 x 80 11/ц ком 5 2.227,96 11.139,80

20 Копање рупа за садњу 100 x 100 12/а ком 5 1.113,98 5.569,90

21 Копање рупа за садњу 100 x 100 12/б ком 5 1.485,49 7.427,45

22 Копање рупа за садњу 100 x 100 12/ц ком 5 2.227,96 11.139,80

23 Копање рупа за садњу 100 x 100 12/д ком 5 2.088,71 10.443,55

24 Копање рупа за садњу 100 x 100 12/е ком 5 2.088,71 10.443,55

25 Риљање за травњак 13/а м2 1.000 44,56 44.560,00

26 Риљање за травњак 13/б м2 100 49,57 4.957,00

27 Риљање око шибља 13/ц м2 100 63,50 6.350,00

28 Риљање око шибља 13/д м2 200 74,08 14.816,00

29 Ручно поливање 19/а м2 6.900 2,68 18.492,00

30 Грабуљање лишћа 20/а м2 120.000 4,45 534.000,00

31 Грабуљање траве 20/б м2 3.500.000 1,78 6.230.000,00

32 Остала грабуљања 20/ц м2 10.000 1,50 15.000,00

35 Сеча стабала са кресањем грана 23/а ком 3 107,10 321,30

36 Сеча стабала са кресањем грана 23/б ком 5 178,72 893,60

7.019.329,20
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ОПИС шиф. ј.м количина јед.цена УКУПНО

ПРЕНОС : 7.019.329,20

37 Вађење стабла са кор. пр.10цм 24/а ком 5 445,59 2.227,95

38 Вађење ст. са кор. пр.10-20 цм 24/б ком 3 742,47 2.227,41

39 Вађење ст. са кор. пр.20-30 цм 24/ц ком 2 891,18 1.782,36

40 Вађење ст. са кор. пр.30-40 цм 24/д ком 3 2.227,96 6.683,88

41 Вађење ст. са кор. пр.40-50 цм 24/е ком 3 4.455,92 13.367,76

42 Вађење ст. са кор. пр.преко 50 цм 24/ф ком 2 5.354,80 10.709,60

43 Припрема цветних површина 31 м2 6.000 107,10 642.600,00

44 Постављање коља 32 ком 50 148,72 7.436,00

45 Накопавање посејаног семена 33/а м2 4.000 18,07 72.280,00

46 Плевљење ружа 34/а м2 300 53,55 16.065,00

47 Прашење ружа 34/б м2 5.000 53,55 267.750,00

48 Прашење сез.цвећа (15 дана од сад) 35/а м2 1.000 29,45 29.450,00

49 Прашење сезонског цвећа 35/б м2 8.000 35,48 283.840,00

50 Прашење живице 39/б м‘ 2.100 38,15 80.115,00

51 Окоп. садница са чанк.до 100цм 40 ком 270 48,86 13.192,20

52 Ваљање посејаног семена 41 м2 4.000 2,41 9.640,00

53 Окоп. садница са чанк.до 60 цм 43 ком 200 16,73 3.346,00

54 Плевљење и прашење укр.шиб. 44 ком 1.000 53,55 53.550,00

55 Садња садница четинара 45/а ком 20 297,49 5.949,80

56 Садња садница четинара 45/б ком 35 396,41 13.874,35

57 Садња садница 46 ком 35 297,49 10.412,15

58 Садња садница 47 ком 5 237,99 1.189,95

59 Садња украсног шибља 48 ком 115 119,00 13.685,00

60 Садња калем ружа 49 ком 20 59,50 1.190,00

61 Сетва семена 50 м2 4.000,00 2,01 8.040,00

62 Машинско шишање живице 52/a м' 3.000 54,29 162.870,00

63 Машинско шишање живице 52/б м' 90.000 26,76 2.408.400,00

64 Орезивање дрвореда 53/а ком 300 594,98 178.494,00

65 Орезивање дрвореда 53/б ком 200 396,41 79.282,00

66 Орезивање ружа 54 ком 2.300 23,80 54.740,00

67 Кошење траве 55/а м2 8.900.000 2,95 26.255.000,00

68 Кошење траве 55/б м2 860 5,79 4.979,40

69 Кошење траве 55/ц м2 29.524 3,49 103.038,76

70 Кошење траве 55/д м2 170.000 4,37 742.900,00

71 Фино планирање терена 56/а м2 6.000 29,75 178.500,00

72 Фино планирање терена 56/б м2 300 37,19 11.157,00

73 Садња расаде 57 ком 147.050,00 5,95 874.947,50

39.644.242,27
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ОПИС
шиф
.

ј.м количина јед.цена УКУПНО

ПРЕНОС : 39.644.242,27

74 Фрезирање 58 м2 8.000,00 5,91 47.280,00

75 Садња трајница-перена 59 ком 6.000,00 11,90 71.400,00

76 Орезивање украс.шибља младог 60/а ком 100,00 49,83 4.983,00

77 Орезивање украс.шибља старог 60/б ком 110,00 98,92 10.881,20

78 Подмлађивање украс.шибља 60/ц ком 50,00 148,75 7.437,50

79 Рад платформе h 1.100,00 2.898,01 3.187.811,00

80 Рад моторне тестере h 1.200,00 969,74 1.163.688,00

81 Рад леђне h 17.000,00 950,53 16.159.010,00

82 Рад сецкалице-дробилице h 160 597,10 95.536,00

83 Рад трактора h 350,00 1.351,91 473.168,50

84 Рад ТАМ-а h 6.000,00 1.807,70 10.846.200,00

85 Рад ФАП-а h 500,00 2.755,63 1.377.815,00

86 Рад цистерне са два радника h 1.000,00 4.541,33 4.541.330,00

87 Рад цист. са два радника (III смена) h 50,00 4.728,80 236.440,00

88 Поливање заливним системом м2 700.000 1,34 938.000,00

89 Хемијско третирање м2 105.000 2,01 211.050,00

90 Рад специјалног возила h 60,00 3.911,76 234.705,60

91 Рад ровокопача ЈЦБ h 70,00 4.370,41 305.928,70

92 Рад утоваривача h 20,00 4.473,78 89.475,60

93 Рад дувача лишћа h 2.000,00 944,91 1.889.820,00

94 Рад усисивача лишћа h 350,00 1.115,00 390.250,00

95 Рад моторне пумпе h 200,00 500,68 100.136,00

96 Рад фрезе h 200,00 1.115,00 223.000,00

97 Рад чистилице h 60,00 2.307,99 138.479,40

98 Рад чистилице мање h 100,00 1.253,73 125.373,00

99 Рад куботе h 350,00 1.351,91 473.168,50

100 Рад тарупа h 250,00 1.351,91 337.977,50

101 Рад машине за чишћење снега h 80,00 1.253,73 100.298,40

102 Рад КВ радника КВ h 2.200,00 743,73 1.636.206,00

103 Помоћни радник на платформи КВ h 1.100,00 743,73 818.103,00

104 Помоћни радник на поливању ПК h 400,00 669,35 267.740,00

105 Рад ПК радника ПК h 2.100,00 669,35 1.405.635,00

106 Чистач парка НК h 46.000,00 556,99 25.621.540,00

113.174.109,17
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ЈКП “МЕДИАНА” Ниш
Број: 16046/НО/212-2в
Датум: 17.06.2021.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  ПРОГРАМА О ИЗМЕНИ   ПРОГРАМА  УРЕЂЕЊА И
ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  ЗА 2021. ГОДИНУ, број

2327/НО/200-2Д  од   29.01.2021.године

 
Програмом о измени програма уређења и одржавања јавних зелених површина за

2021. годину у односу на Програм уређења и одржавања за 2021.годину увећана су средства
у  износу  од  30.146.000,00  динара.  Вредност  Програма сада  износи  155.095.000  динара.
Увећање се  односи  на  повећање физичког  обима радова.  Планирана  је  већа  површина
обнове травњака као и већи број операција које се односе на редовно одржавање зеленила
у граду. Планиран је већи број кошења што захтева и  повећање рада леђне косачице, НК
радника, рада ТАМ-а. Такође је увећан и број операција шишања живе ограде и радова на
уклањању опалог лишћа.  Повећан је и број  сати рада цистерне на поливању елемената
зеленила. Све наведене операције допринеће бољем  изгледу зеленила у граду.  

ЈКП "  МЕДИАНА" - Ниш  у 2021. години  Програмом уређења и одржавања јавних
зелених површина у Нишу  планира  уређење и одржавање свих елемената зеленила јавних
зелених  површина  на  територији  градских  општина :  Медијана,  Црвени  Крст,  Палилула,
Пантелеј и Нишка Бања. Овим Програмом планиране су све операције које су неопходне за
уређење и одржавање зелених површина на свим подручјима.

Основни  елементи  зеленила  су:  травњаци,  дрвеће  (у  парковима  и  уличним
дрворедима),  украсно  шибље,  ружичњаци,  перењаци,  цветне  површине и  жива  ограда.
Основне операције које ће се изводити на  одржавању  ових елемената  су: 
ТРАВЊАЦИ у укупној површини од 1.629.678 м2:
-  кошење  и  грабуљање  травњака,  обрада   леђном  косачицом,  сакупљање  и  уклањање
покошеног  материјала ангажовањем возила на одвозу и радника на утовару у возило, на
подручју  плаве  зоне  у  просеку  8-10 пута  годишње,  на  осталим  подручјима  3  -  6 пута
годишње, а блоковско зеленило два пута годишње.
- ревитализација угажених, оштећених травњака у површини од 4.000 м2

-  интезивно поливање  травњака у  плавој  зони  ”POP-UP”  заливним системом,  моторном
пумпом  и  цистерном  у  вегетационом  периоду  (мај-септембар)  и  по  потреби  у  другим
месецима.
ДРВЕЋЕ у парковима и уличним дрворедима (16.500 садница лишћара и чртинара):
-  ручно  и  машинско  орезивање  стабала,  подизање  и  пинцирање   крошње  у  периоду
мировања вегетације употребом подизне платформе, прунера,  моторне тестере и ручних
маказа,
- сеча сувих, болесних грана  и стабала склоних паду током вегетације, 
-  тршење корова око садница,  скидање водених избојака и чанковање садница  2-4 пута
током године,
- садња  95 нових садница лишћара и четинара у периоду мировања вегетације,
-  интезивно  поливање   садница  ангажовањем  цистерне  у  вегетационом  периоду  (мај-
септембар) и по потреби у другим месецима
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