
На основу тачке 6. Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту и 
унапређење животне средине Града Ниша за 2011. годину („Службени лист Града Ниша“, 
број 8/2011) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011),  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 24.11.2011. године, доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Пројекта 
„Уређење међублоковског зеленила на територији Града Ниша у периоду X-XII 2011. 
годинe“,  број 1-5091, од 22.09.2011. године. 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

  
 Пројекат ће се финансирати из средстава буџетског Фонда за заштиту животне 
средине (део), предвиђених Одлуком о буџету Града Ниша за 2011. годину („Службени 
лист Града Ниша“, бр. 92/2010, 37/2011 и 64/2011). 

Овим пројектом је предвиђено уређење и одржавање блоковског зеленила 
стамбених објеката Града Ниша, што подразумева редовно чишћење стаза и парковских 
површина са десет чистача. Поред тога, пројекат подразумева кошење блоковског 
зеленила стамбених објеката, шишање живе ограде, сечу сувих стабала и грана, редукцију 
крошњи стабала и садњу садница лишћара и четинара. Сав отпадни материјал (опало 
лишће и други отпадни материјал) био би извезен на депонију ангажовањем возила ТАМ 
са два радника.  

 
Приказ буџета пројекта: 
 

• Рад чистача на чишћењу стаза и зелених површина у блоковском зеленилу – 6.000 
сати; 

• Кошење и грабуљање травњака на површини од 546.132 m2
; 

• Рад леђне косачице – 277 сати; 

• Шишање живе ограде у дужини од 19.984 m; 

• Рад подизне платформе са екипом радника на сечи сувих стабала и грана и 
редукцији крошњи стабала код којих гране задиру у фасаду зграде – 180 сати; 

• Рад радника на сакупљању лишћа и осталог отпадног материјала са зелених 
површина блоковског зеленила стамбених објеката – 800 сати;  

• Попуна – садња садница (ископ садних јама, убацивање стајњака, садња садница, 
постављање коља, везивање гуртном и поливање са вредношћу материјала) – 100 
комада и  

• Рад ТАМ – а са два радника на утовару и извозу грана, лишћа и осталог отпадног 
материјала – 310 сати. 

 
Укупна вредност Пројекта „Уређење међублоковског зеленила на територији Града 

Ниша у периоду X - XII 2011. годинe“ је 9.999.999,73 динара.  
Град Ниш финансира пројекат у целости, средствима из буџетског Фонда за 

заштиту животне средине у износу од 9.999.999,73 динара. 
 
 



 
Одлуком о буџету Града Ниша за 2011. годину („Службени лист Града Ниша“, број 

92/2010, 37/2011и 64/2011), средства буџетског Фонда за заштиту животне средине Града 
Ниша, раздео 3, глава 3.8, функција 560, позиција 216, економска класификација 424-
специјализоване услуге,  износе 52.922.000,00 динара.   

Предлаже се Градоначелнику да одобри средства за финансирање Пројекта 
„Уређење међублоковског зеленила на територији Града Ниша у периоду X - XII 2011. 
годинe“. 
 
 
     Број: 985-19/2011-03 
     У Нишу, 24.11.2011.  године                                 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
  
                                                                                                         мр Милош Симоновић 


