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На основу чланa 13. 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, 95/18 – 
др. закон и 95/18 – др. закон), члана 47. Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину 
(„Службени лист Града Ниша“, бр.106/19), Програма коришћења средстава Буџетског фонда 
за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града Ниша“, 
бр.7/20 и 47/20), 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 11.08.2020. године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I  Град Ниш приступа изради Стратегије пошумљавања територије града Ниша – I фаза 
(у даљем тексту Стратегија). 

II  Циљ израде Стратегије је успостављање стратешки планиране мреже природних и 
полуприродних области, елемената и зелених простора у руралним и урбаним, водним и 
приобалним или копненим областима, које заједно повезују и унапређују природне 
потенцијале и екосистемске услуге одређеног простора.  

У циљу успостављања планиране мреже зелених површина града Ниша, извршиће се: 

•    попис и детаљна анализа свих постојећих зелених површина (зелени скверови, 
зелене површине у приобаљу, зелене површине у отвореним стамбеним блоковима, 
зелене површине посебне намене, јавне зелене површине у оквиру других намена, 
зелене површине објеката и комплекса јавних служби, зелене површине у регулацији 
саобраћајница, зелене површине спортских објеката и комплекса, зеленило у 
археолошким и споменичким комплексима, зелене површине у оквиру осталих 
намена, природно регулисана вегетација дуж водотокова, влажна станишта, 
природно регулисана вегетација на подручју пољопривреде и друго);  

•    анализа законодавних оквира који регулишу област управљања зеленилом у граду 
Нишу;  

•    анализа свих институција које су присутне у систему организације и управљања; 
•    анализа теоретских модела (типологије предела, очуваност станишта, општекорисне 

функције и сл.);  
•    анализа постојећих података о површинама зелене инфрастуктуре, њеним 

карактеристикама, заступљености у појединим деловима града и проблематиком 
адекватног коришћења и управљања;  

•    израда плана зелене инфраструктуре са предлозима стратешких мера очувања и 
развоја зелене инфраструктуре, мерa за очување станишта и мерa за интеграцију 
стратегије у секторске алате и у политике управљања градом;  

•   предлог студија и документа које треба израдити како би се стратегија 
имплементирала и тиме утицала на одрживи развој зелене инфраструктуре. 



 Предиђене активности доприносе унапређењу здравља и квалитета живота људи и 
животне средине у којој живе и раде, заштити биодиверзитета и биолошке разноврсности 
флоре и фауне, заштити од екстремних климатских појава (плављење, суше,....) и њихових 
последица у животној средини као што су ерозија земљишта и клизишта.  

III  За израду Стратегије ангажоваће се референтна институција, изабрана спровођењем 
поступка јавне набавке. 

IV  Израда Стратегије финансираће се из средстава (део) предвиђених Одлуком о буџету 
Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.106/19), из средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине, у оквиру раздла 4 – Градска управа, глава 4.00 
– Секретаријат за заштиту животне средине (Градска управа), Програм 0401: Програм 6 – 
Заштита животне средине, Програмска активност 0401 – 0001 – Управљање заштитом 
животне средине; функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом 
месту; позиција 72; економска класификација 4246 – Услуге очувања животне средине науке 
и геодетске услуге, од укупно намењене апропријације од 68.600.000,00 динара.  

V  Време израде Стратегије је 60 (шездесет) дана, од дана закључења уговора са 
изабраном референтном институцијом. 

VI   Налаже се Градској управи Града Ниша – Секретаријату за заштиту животне средине 
и Секретаријату за финансије,  да реализује ово Решење. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. 
закон, 72/09 – др. закон и 43/11 – одлука УС)  у оквиру својих овлашћења, јединица локалне 
самоуправе доносе своје планове и програме управљања природним ресурсима и добрима у 
складу са својим специфичностима и националним стратешким документима, у циљу 
спровођења мера за очување природних вредности, квалитета, количине, резерви, као и 
њихове међузависности и очувања природне равнотеже у целовитости. Унапређењем и 
заштитом шумских екосистема спроводе се мере контроле, заштите, очувања шума, њиховог 
одрживог коришћења, унапређења и обнове. 

Градско веће Града Ниша на предлог директног корисника буџетских средстава одлучује о 
прихватању израде Стратегије од интереса за Град у складу са чланом 47. Одлуке о буџету 
Града Ниша за 2020. годину („Сл. лист Града Ниша“, бр.106/19).  

Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града 
Ниша за 2020. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.7/20 и 47/20), планирана је израда 
Стратегије пошумљавања територије града Ниша – I фаза.  

Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.106/19) 
предвиђена су средства за израду Стратегије, па је Градско веће Града Ниша одлучило као у 
диспозитиву Решења. 

 
         
Број: 589-1/2020-03 
У Нишу, 11.08.2020. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

 Дарко Булатовић 


